На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и
руралном развоју („Службени гласник РС”, број 10/13),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси
ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦИМА ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО
(Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 24/13 од 14. марта 2013. године)
Члан 1.
Овом правилником ближе се прописују услови, начин и обрасци
захтева за остваривање права на регрес за гориво.
Гориво, у смислу овог правилника, јесте евро дизел и дизел
гориво Д2 односно дизел гориво гасно уље 0,1 које се ставља на тржиште у
складу са правилником којим се уређују технички и други захтеви за течна
горива нафтног порекла.
Члан 2.
Правно лице, предузетник и физичко лице - носилац
комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава има право на
коришћење регреса за гориво ако, поред услова прописаних законом којим се
уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, купи највише 120
литара горива по хектару, и то:
1) до 60 литара горива по хектару које купи у периоду од 1.
априла до 31. маја текуће године за пролећне радове;
2) до 60 литара горива по хектару које купи у периоду од 15.
септембра до 30. новембра текуће године за јесење радове.
Лицу из става 1. овог члана одобрава се износ од 50 динара по
литру горива.
Лица из става 1. овог члана гориво купују од енергетског субјекта
који обавља енергетску делатност трговине моторним и другим горивима на
станицама за снабдевање возила који је овлашћен за дистрибуцију горива (у
даљем тексту: овлашћени дистрибутер) изабраног на основу спроведеног јавног
позива који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
- Управа за аграрна плаћања.
Овлашћени дистрибутер, у смислу овог правилника, јесте лице које
је регистровано код Агенције за привредне регистре и има лиценцу за обављање
енергетске делатности трговине моторним и другим горивима на станицама за
снабдевање возила.
Члан 3.
Захтев за остваривање права за регрес за гориво подноси се у два
примерка Министарству финансија и привреде - Управа за трезор (у даљем
тексту: Управа) од 1. маја до 30. јуна текуће године, за пролећнe радове, на
Обрасцу 1. - Захтев за за остваривање права за регрес за гориво за пролећне
радове у ______ години и најкасније до 15. децембра текуће године, за јесење
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радове, на Обрасцу 2. - Захтев за остваривање права за регрес за гориво за
јесење радове у _______ години, који су одштампани уз овај правилник и чине
његов саставни део.
Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и оригинал фискалног
исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе на чијој
полеђини је овлашћени дистрибутер који га је издао уписао број
пољопривредног газдинства и оверио га печатом и потписом.
Ако се захтев за остваривање права на регрес подноси за евро
дизел, уз захтев се доставља фотокопија саобраћајне књижице (дозволе) на име
подносиоца, односно фотокопија уговора о коришћењу машине и фотокопија
саобраћајне књижице (дозволе) за ту машину.
Ако се из саобраћајне књижице (дозволе) из става 3. овог члана не
може утврдити да машина користи евро дизел као гориво, уз захтев за
остваривање права на регрес даје се изјава да машина користи то гориво.
Лице из члана 2. став 1. овог правилника може поднети захтев
једанпут за пролећне радове и једанпут за јесење радове.
Приликом пријема захтева из става 1. овог члана Управa уписује
на оба примерка захтева назив филијале Управе, број, датум и време пријема
захтева, као и број примљених фискалних исечака, оверава их потписом и један
примерак захтева враћа подносиоцу захтева као доказ да је захтев примљен.
Члан 4.
Управа упоређује податке из захтева из члана 3. став 1. овог
правилника и податке из фискалног исечка са подацима о пријављеним
површинама и засејаним, односно засађеним површинама, утврђује да ли су
испуњени прописани услови за остваривање права на коришћење регреса за
гориво, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава по основу
регресирања на наменски рачун пољопривредног газдинства.
Члан 5.
Управа доставља податке о количини горива и исплаћеном
износу средстава остварених по основу права на коришћење регреса за гориво
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде ради уписивања у
Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, у складу са законом
којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: 110-00-35/2013-09
У Београду, 14. марта 2013. године
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Образац 1.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Управа за трезор, филијала_______________________

ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО
ЗА ПРОЛЕЋНЕ РАДОВЕ У_________ГОДИНИ

Подносим захтев за остваривање права на регрес за гориво за пролећне
радове у ______. години, за купљене количине горива: евро дизел _______
литара и дизел Д2 _______литара, што укупно износи:_______литара горива.

___________________________________________________________________
Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника /
име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства

МБ
(ЈМБГ)
БПГ
Прилог: фискални исечци _______ комада.

У _________________________________

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Захтев број:

Датум пријема:

(место и датум)

Захтев примио:

Време пријема:

_________________________________________________
(Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица у
правном лицу и печат)
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Образац 2.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
Управа за трезор, филијала_______________________

ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО
ЗА ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У_________ГОДИНИ
Подносим захтев за остваривање права на регрес за гориво за јесење
радове у ______. години, за купљене количине горива: евро дизел _______
литара и дизел гориво гасно уље 0,1 _______литара, што укупно
износи:_______литара горива.

___________________________________________________________________
Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника /
име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства

МБ
(ЈМБГ)
БПГ
Прилог: фискални исечци _______ комада.

У _________________________________

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Захтев број:

Датум пријема:

(место и датум)

Захтев примио:

Време пријема:

_________________________________________________
(Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица у
правном лицу и печат)
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