
Царински поступци са нафтом и дериватима нафте 

 

Полазећи од потребе правилног и једнообразног поступања царинских органа као 

и других учесника у царинском поступку приликом стављања нафте и деривата нафте у 

слободан промет, извоза, увоза ради даље продаје и транзита нафте и деривата нафте, 

обавештавамо вас o следећем:  

 

Прописи који регулишу ову област: 

- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“,бр. 145/2014) 

- Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл. 

гласник РС“,бр. 97/2010,123/2012 и 63/2013) 

- Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла 

(„Сл. гласник РС“,бр. 111/2015) 

- Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине 

дериватима нафте и биогоривом („Сл. гласник РС“,бр.68/2013 и 81/2015) 

 

Одрдбом члана 2. став 1. тачка 82. Закона о енергетици прописано је да је 

трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим и утечњеним 

природним гасом  трговина на велико и обухвата куповину, односно увоз ради 

даље продаје, односно извоза или  коришћење у пословне сврхе. 

Одредбом члана 16. Закона о енерегетици прописане су делатности које се у 

смислу овог закона сматрају  енергетским делатностима, те је тачком 19. прописано  да 

је трговина нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним 

гасом енергетска делатност. 

Одредбом члана 17. овог закона прописано је да енергетску делатност може да 

обавља јавно предузеће, привредно друштво, односно друго правно лице или 

предузетник који има лиценцу за обављање енергетске делатности, ако овим 

законом није другачије прописано. Лиценцу за обављање енергетске делатности 

издаје Агенција за енергетику Републике Србије. 

У складу са Правилником о техничким и другим захтевима за течна горива 

нафтног порекла лиценцу за обављање енергетске делатности је потребно прилагати 

приликом спровођења поступка стављања у слободан промет следећих роба, који се 

увозе ради даље продаје и то: 

 

-   безоловни моторни бензин (ЕВРО ПРЕМИЈУМ БМБ 95; ЕВРО БМБ 98; 

ЕВРО БМБ 100) 

 -   авионски бензини (АВИОНСКИ БЕНЗИН АБ 80/87; АВИОНСКИ БЕНЗИН 

АБ 100/130;  АВИОНСКИ БЕНЗИН АБ 100 ЛЛ) 

 -    млазна горива (МЛАЗНО ГОРИВО ГМ-1; МЛАЗНО ГОРИВО ЈЕТ А-1) 

 -   гасна уља (ЕВРО ДИЗЕЛ;  ДИЗЕЛ ГОРИВО ГАСНО УЉЕ 0,1; ГАСНО УЉЕ 

ЕКСТРА ЛАКО ЕВРО ЕЛ) 

 -   уља за ложење (УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ СРЕДЊЕ ЕВРО С; УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ 

СРЕДЊЕ С; УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКО СУМПОРНО ГОРИВО – СПЕЦИЈАЛНО НСГ 

– С) 

 

 Такође, лиценцу за обављање енергетске делатности је потребно прилагати 

приликом спровођења поступка стављања у слободан промет ради даље продаје и течног 

нафтног гаса. У смислу одредби Правилника о техничким и другим захтевима за течни 

нафтни гас, течни нафтни гас је: 

- Течни нафтни гас – пропан 

- Течни нафтни гас – бутан 

- Течни нафтни гас – пропан-бутан смеша 



- Течни нафтни гас – аутогас 

 

Напомињемо да је приликом спровођења поступка стављања у слободан промет 

свих напред наведених роба потребно прилагати лиценцу за обављање енергетске 

делатности искључиво када се врши увоз наведених  роба ради даље продаје (намена 

увоза 03). 

Такође  напомињемо да је потребно прилагати лиценцу приликом спровођења 

царинског поступка извоза наведених роба. 

Уколико домаће лице наведену робу купљену у другој држави или царинској 

територији на основу уговора непосредно испоручује у другу државу или царинску 

територију није потрeбно поседовање лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом имајући у виду да се  трговина обавља 

ван територије Републике Србије. Међутим, уколико домаће лице наведену робу 

купљену у другој држави уноси на царинско подручје Републике Србије ради поновног 

извоза, потребно је поседовање лиценце за трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом (реекспорт). 

У царинском поступку транзита није потребно поседовање лиценце за трговину 

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним гасом.  

Приликом увоза деривата нафте за коришћење у пословне сврхе (сопствене 

потребе), који се користе као гориво за моторе са унутрашњим сагоревањем и као 

енергетска горива, потребно је поседовати лиценцу за трговину нафтом, дериватима 

нафте, биогоривима и компримованим природним гасом. 

Имајући у виду наведено истичемо да када се спроводи царински поступак 

стављања  у слободан промет других деривата нафте који нису прописани напред 

наведеним правилницима (нпр. битумен, уља за подмазивање  и др.) није потребна 

лиценца за обављање енергетске делатности, без обзира на намену увоза таквих 

деривата. 

С тим у вези, одредбом члана 21. Закона о енергетици, поред осталог прописано 

је да лиценца није потребна за обављање енергетске делатности трговине на мало 

течним нафтним гасом у боцама пуњења мањег од 12 кг. 

Подсећамо да је лиценцу Агенције за енергетику потребно уписати у ЈЦИ, у 

Рубрику 44, са шифром У45/број/година. Надлежни царински службеници приликом 

спровођења царинских поступака у којима је неопходно прилагање лиценце могу 

прихватити оверене фотокопије лиценце или захтевати оригинал лиценце на увид, са 

оверавањем фотокопије. 

Овим актом стављају се ван снаге акти Управе царина број 148-03-030-02-

91/2/2011 од 03.10.2011. године и акт број 148-03-030-01-293/2011 од 08.11.2011. године. 

 

(Акт Управе царина број 148-I-030-01-359/2016 од 11.07.2016. године) 

 


