На основу одредби Правилника о условима, начину и обрасцима захтева за
остваривање права на регрес за гориво („Службени гласник РС“ број 24/13, у даљем
тексту: Правилник)
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
- УПРАВА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ

о условима, начину и обрасцима захтева за остваривања права на регрес за
гориво за пролећне радове у пољопривреди у 2013. години
у периоду од 01.04.2013. дo 31.05.2013. године
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна
плаћања (у даљем тексту: Министарство) обавештава све носиоце регистрованих
породичних пољопривредних газдинстава о могућности куповине дизел горива (дизел Д2 и
евродизел) у периоду од 01.04.2013. дo 31.05.2013. године, на малопродајним објектима
овлашћеног дистрибутера - НИС АД, уз накнадно регресирање дела цене и то под
следећим условима:
1. У складу са Правилником важећа малопродајна цена дизел горива, коју плаћа
купац регресира се у висини од 50,00 динара по литру горива.
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 до 60 литара горива по хектару пријављене и засејане, односно засађене
површине за коју се остварује право на регрес, у периоду од 1. априла до 31. маја текуће
године за пролећне радове.
3. Куповина горива врши се на 228 малопродајна објекта – бензинских станица
НИС-а који је део овог обавештења. Списак продајних места биће обављен и на интернет
страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.mpt.gov.rs као и
на интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs како би крајњи
корисници били обавештени о местима на којима могу да остваре право на куповину
регресираног горива. Гориво Д2 и евро дизел продају се по малопродајној цени горива,
важећој на дан продаје, утврђеној у складу са пословном политиком овлашћеног
дистрибутера.
4. Купац је дужан да, пре преузимања горива, на за себе погодан начин, изврши
проверу броја под којим је регистровано пољопривредно газдинство (БПГ), а ради
саопштавања тог броја продавцу на продајном месту, у циљу остваривања права на
куповину горива под условима из Правилника. Газдинства која још увек нису добила БПГ,
неће моћи да остваре право на регрес док тај број не добију.
Продавац на продајном месту врши проверу саопштеног броја на тај начин што
проверава да ли је наведени БПГ садржан у Изводу. У случају да таквог броја нема у
Изводу, обавештава купца да саопштени број није тачан и позива га да саопшти исправан
БПГ, упозоравајући га да, у случају поновног неслагања, нема право на регресирање
уточеног горива у складу са Правилником.

5. Уколико ни поново саопштени БПГ није садржан у Изводу, продавац на
продајном месту Овлашћеног дистрибутера неће укуцати тај број на лицу фискалног
исечка, нити руком уписати тај број на полеђини фискалног исечка, нити полеђину
потписати и печатом оверити. На тако извршену продају се не примењује регресирана цена
по Правилнику, већ важећа цена Овлашћеног дистрибутера без икаквих одбитака или
попуста из Правилника.
Уколико је саопштени БПГ садржан у Изводу, продавац укуцава БПГ на лицу
фискалног исечка, штампа исечак и на његовој полеђини уписује идентичан БПГ,
потписује и печатом продајног места оверава полеђину исечка и потом захтева од крајњег
корисника да изврши проверу идентичности укуцаног БПГ на лицу фискалног исечка са
БПГ уписаним на полеђини фискалног исечка и да својим потписом потврди да је утврдио
идентичност.
Уколико Купац утврди да се руком уписани БПГ на полеђини фискалног исечка
разликује од БПГ укуцаног на лицу фискалног исечка, затражиће од продавца на
продајном месту исправку. Исправку врши продавац, прецртавањем погрешно уписаног
броја и уписивањем исправног, с тим што је обавезан да исправку парафира и посебно
печатира. Након тога, Купац својим потписом потврђује идентичност уписаних БПГ.
Купац не може остварити право на регресирање горива у складу са Правилником у
случају да БПГ укуцан на лицу фискалног исечка и БПГ руком уписан на полеђини
фискалног исечка нису идентични, као ни у случају да на полеђини фискалног исечка
недостаје печат и/или потпис продавца и потпис Купца.
Овлашћени дистрибутер сноси одговорност за штету проузроковану Купцу у
случају да на полеђини фискалног исечка недостаје печат и/или потпис продавца и потпис
Купца.
6. 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 2013. године, за пролећнe радове, на Обрасцу 1. - Захтев за остваривање права
за регрес за гориво за пролећне радове у 2013. години.
Уз захтев за остваривање права за регрес за гориво 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) 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.
Правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног
пољопривредног газдинстава може куповати гориво више пута али се захтев за
остваривање права на регрес за гориво за пролећне радове може поднети једанпут.
Приликом пријема захтева 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. Образац захтева за регресирање дизел горива преузима се у надлежној
јединици Управе за трезор.

