
Табела са тарифним позицијама ЦТ за наплату накнаде за унапређење енергетске ефикасности – ажурирана 01.01.2020. 

године 

“*”  – измена 

 

 

ДЕРИВАТ НАФТЕ 
ТАРИФНА 

ОЗНАКА 
НАИМЕНОВАЊЕ/ ОПИС 

ВИСИНА НАКНАДЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

ТЕЧНИ НАФТНИ 

ГАС – АУТО ГАС 

 

2711 12 11 00 01 

течни пропан чистоће не мање од 99%, за 

погонско гориво или за грејање – течни 

нафтни гас, Аутогас у складу са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим 

захтевима за течни нафтни гас 

 

0,15 дин/кг 

2711 12 94 00 01 

течни пропан чистоће мање од 99%, за 

остале сврхе  – течни нафтни гас, Аутогас 

у складу са чланом 6. Правилника о 

техничким и другим захтевима за течни 

нафтни гас 

 

0,15 дин/кг 

2711 12 97 00 01 

 

течни пропан чистоће мање од 99%, за 

остале сврхе – течни нафтни гас, Аутогас у 

складу са чланом 6. Правилника о 

техничким и другим захтевима за течни 

нафтни гас 

 

0,15 дин/кг 

2711 13 97 00 01 

 

течни бутан за остале сврхе – течни нафтни 

гас, Аутогас у складу са са чланом 6. 

Правилника о техничким и другим 

захтевима за течни нафтни гас 

 

0,15 дин/кг 

2711 19 00 00 01 

 

течни нафтни гас – Аутогас у складу са са 

чланом 6. Правилника о техничким и 

другим захтевима за течни нафтни гас 

 

0,15 дин/кг 

БЕЗОЛОВНИ 

МОТОРНИ 

БЕНЗИН 

2710 12 41 00 остали, октанског броја (RON), мање од 95 0,15 дин/л 

2710 12 45 00 
остали, октанског броја (RON) 95 или више, 

али мање од 98 

0,15 дин/л 

2710 12 49 00 остали, октанског броја (RON) 98 или више 0,15 дин/л 

2710 20 90 11 осим авио бензина, који садржи биодизел 0,15 дин/л 

ГАСНА УЉА* КОЈА 

СЕ КОРИСТЕ КАО 
2710 19 43 00 

са садржајем сумпора не преко 0,001% по 

маси 

0,15 дин/л 



ГОРИВО ЗА 

МОТОРЕ СА 

УНУТРАШЊИМ 

САГОРЕВАЊЕМ 

2710 19 46 00 
са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, 

али не преко 0,002% по маси 

0,15 дин/л 

2710 19 47 00 
са садржајем сумпора преко 0,002% по маси, 

али не преко 0,1% по маси 

0,15 дин/л 

2710 19 48 00 са садржајем сумпора преко 0,1% по маси 0,15 дин/л 

2710 20 11 00 
која садрже биодизел, са садржајем сумпора 

не преко 0,001% по маси 

0,15 дин/л 

    *2710 20 16 00 
са садржајем сумпора преко 0,001% по маси, 

али не преко 0,1% по маси 

0,15 дин/л 

2710 20 19 00 
која садрже биодизел, са садржајем сумпора 

преко 0, 1% по маси 

0,15 дин/л 

УЉА ЗА 

ЛОЖЕЊЕ** 

2710 19 51 00 
која не садрже биодизел, за прераду у 

специфичним процесима 

0,15 дин/кг 

2710 19 55 00 

која не садрже биодизел, за подвргавање 

хемијској преради у процесима, осим оних 

наведених у тар. подброју 2710 19 51 

0,15 дин/кг 

2710 19 62 00 
која не садрже биодизел, за остале сврхе, са 

садржајем сумпора не преко 0,1% по маси 

0,15 дин/кг 

*2710 19 66 00 
уља за ложење: са садржајем сумпора преко 

0,1% по маси, али не преко 0,5% по маси 

0,15 дин/кг 

*2710 19 67 00 
уља за ложење: са садржајем сумпора преко 

0,5% по маси 

0,15 дин/кг 

*2710 20 32 00 
уља за ложење: са садржајем сумпора не 

преко 0,5% по маси 

0,15 дин/кг 

*2710 20 38 00 
уља за ложење: са садржајем сумпора преко 

0,5% по маси  

0,15 дин/кг 

 
* појам „гасна уља“ је дефинисан Додатном напоменом 2 (д) уз Главу 27 Царинске тарифе 
** појам „уља за ложење“ је дефинисан Додатном напоменом 2 (ђ) уз Главу 27 Царинске тарифе 
 

 

 


