На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју
(„Службени гласник РС”, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике
Србије за 2012. годину („Службени гласник РС”, број 101/11) и члана 42. став 1.
Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07,
65/08, 16/11, 68/12-УС и 72/12),
Влада доноси
УРЕДБУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ
ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ
У 2012. ГОДИНИ
- Уредба је објављена у „Службеном гласнику РС”, број 85/12Члан 1.
Овом уредбом уређују се услови и начин коришћења средстава за
регресирање дизел горива, и то: дизел горива Д-2, односно евродизела за
јесење радове у пољопривреди у 2012. години.
Средства за регресирање из става 1. овог члана не односе се на пашњаке,
рибњаке, баре и друго неплодно земљиште.
Малопродајна цена дизел горива Д-2, односно евродизела из става 1. овог
члана регресира се у висини од 23,00 динара по литру, у висини рефакције у
складу са прописом којим се уређују акцизе, као и у висини попуста који
одобрава дистрибутер дизел горива који је овлашћен за дистрибуцију дизел
горива (у даљем тексту: овлашћени дистрибутер) на основу спроведеног јавног
позива.
Члан 2.
Продају дизел горива Д-2, односно евродизела из члана 1. ове уредбе,
обављаће овлашћени дистрибутер изабран путем јавног позива који расписује
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Министарство).
Овлашћени дистрибутер, у смислу ове уредбе, јесте лице које је
регистровано код Агенције за привредне регистре и бави се продајом на мало
деривата нафте.
Овлашћени дистрибутер приликом продаје на мало дизел горива Д-2,
односно евродизела из члана 1. ове уредбе, која се обавља у периоду од 15.
септембра до 15. новембра 2012. године, издаје фискални исечак у два примерка и
на полеђини тих исечака дужан је да упише број пољопривредног газдинства и
овери печатом и потписом.
Члан 3.
Избор овлашћеног дистрибутера из члана 2. ове уредбе врши се на
основу највишег износа понуђеног попуста у односу на малопродајну цену
дизел горива Д-2 и на основу највишег износа понуђеног попуста у односу на
одредиву малопродајну цену евродизела, под условом да може да обезбеди
дистрибуцију на целој територији Републике Србије, на начин утврђен јавним
позивом.
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Министарство закључује уговор са изабраним овлашћеним дистрибутером
којим се ближе регулишу међусобна права и обавезе.
Члан 4.
Право на регресирање дизел горива Д-2, односно евродизела (у даљем
тексту: дизел гориво) има физичко лице-носилац породичног пољопривредног
газдинства (у даљем тексту: физичко лице) уписано у Регистар
пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са
Правилником о начину и условима уписа и вођења Регистра пољопривредних
газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога,
документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања податка, као и
условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник
РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12 – у даљем тексту: Правилник)
и налази се у активном статусу, у количини од 40 литара по хектару
пријављеног обрадивог земљишта, у складу са Правилником на дан 9. априла
2012. године.
Члан 5.
Захтев за остваривање права за регресирање дизел горива подноси се у
два примерка Министарству финансија и привреде – Управи за трезор (у даљем
тексту: Управа) најкасније до 22. новембра 2012. године на Обрасцу – Захтев за
регресирање дизел горива за јесење радове у 2012. години (у даљем тексту: захтев), који
је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Ако физичко лице подноси захтев за евродизел дужно је да уз захтев
достави фотокопију саобраћајне књижице (дозволе) на своје име, односно
фотокопију уговора о коришћењу
машине са фотокопијом саобраћајне
књижице (дозволе) за ту машину.
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.
Физичко лице може поднети захтев на основу ове уредбе само једанпут.
Приликом пријема захтева, запослени у Управи уписује на оба примерка
захтева датум и време пријема захтева, оверава их потписом и један примерак
захтева враћа подносиоцу захтева као доказ да је захтев примљен.
Члан 6.
Управа, после упоређивања података из захтева и података из фискалног
исечка са подацима о пријављеним површинама из члана 4. ове уредбе, издаје
решење о остваривању права на регресирано дизел гориво и испоставља налог
за пренос средстава по основу регресирања на наменски рачун пољопривредног
газдинства код пословне банке.
Члан 7.
Управа води евиденцију о лицима из члана 4. ове уредбе, количини дизел
горива и исплаћеном износу средстава по основу права на регресирање дизел
горива и о томе обавештава министарство надлежно за послове пољопривреде.
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Члан 8.
Исплата средстава остварених по основу права на регресирање дизел
горива врши се према редоследу подношења захтева до износа одређеног
посебним актом Владе.
Члан 9.
Новчаном казном од 100.000 до 1.500.000 динара казниће се за прекршај
овлашћени дистрибутер - правно лице ако одбије да попуни фискални исечак
супротно условима из члана 2. став 3. ове уредбе.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 100.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај из
става 1. овог члана овлашћени дистрибутер - предузетник.
Новчаном казном од 20.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице-носилац породичног пољопривредног газдинства ако не обави
јесење радове на површинама наведеним у Регистру у складу са поднетим
захтевом.
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове уредбе обавља министарство надлежно за
послове пољопривреде.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ЈЕСЕЊЕ
РАДОВЕ У 2012. ГОДИНИ
Подносим захтев за остваривање права на регресирање дизел горива за јесење
радове у пољопривреди у 2012. години до количине утврђене чланом 4. Уредбе о
условима и начину коришћења срестава за регресирање дизел горива за јесење радове у
пољопривреди у 2012. години, на основу података о површинама из Регистра
пољопривредних газдинстава на дан 9. априла 2012. године и то за површине од
хектара ____ од чега Дизел Д-2___________литара и евродизела __________ литара.
Име и презиме _____________________________________________
ЈМБГ
БПГ
Контакт телефон __________________________________________
Изјављујем под прекршајном и материјалном одговорношћу да ћу примљене
количине дизел горива искористити за јесење радове у пољопривреди према
површинама у Регистру пољопривредних газдинстава.
Датум пријема захтева __. __. 2012. године
Време пријема: __,__часова
Потпис овлашћеног лица за пријем захтева
Потпис подносиоца захтева
____________________________________
__________________________
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЗАХТЕВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕСИРАЊЕ ДИЗЕЛ ГОРИВА ЗА ЈЕСЕЊЕ
РАДОВЕ У 2012. ГОДИНИ
Подносим захтев за остваривање права на регресирање дизел горива за јесење
радове у пољопривреди у 2012. години до количине утврђене чланом 4. Уредбе о
условима и начину коришћења средстава за регресирање дизел горива за јесење радове
у пољопривреди у 2012. години, на основу података о површинама из Регистра
пољопривредних газдинстава на дан 9. априла 2012. године и то за површине од
хектара _____ од чега Дизел Д-2___________литара и евродизела __________ литара.
Име и презиме _____________________________________________
ЈМБГ
БПГ
Контакт телефон __________________________________________
Изјављујем под прекршајном и материјалном одговорношћу да ћу примљене
количине дизел горива искористити за јесење радове у пољопривреди према
површинама у Регистру пољопривредних газдинстава.
Датум пријема захтева __. __. 2012. године
Потпис овлашћеног лица за пријем захтева
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Време пријема: __,__часова
Потпис подносиоца захтева

