
 

Обавештење о  примени Закона о акцизама у складу са Уредбом о  усклађивању 

номенклатуре  Царинске тарифе за 2019. годину и 

износ акцизе на цигарете, од 01.01.2019. године 

 

Имајући у виду да је одредбама члана 40ж Закона о акцизама  (''Службени гласник 

РС'', бр. 22/01...и 30/18 - у даљем тексту: Закон) прописано да се на тарифне ознаке 

наведене у овом закону примењују прописи о усклађивању номенклатуре Царинске 

тарифе, обавештавамо вас о следећем.  

Наиме, одредбом члана 9. став 1. тачка 1) Закона, прописано је да се на деривате 

нафте, биогорива и биотечности плаћа акциза, и то на оловни бензин (тарифне ознаке 

номенклатуре ЦТ: 2710 12 51 00 и 2710 12 59 00).  
 

С тим у вези, указујемо да je Уредбом о усклађивању номенклатуре Царинске 

тарифе за 2019. годину (''Службени гласник РС'', бр. 97/18 – у даљем тексту: Уредба ЦТ 

2019), која се примењује од 1. јануара 2019. године, између осталих, уведена нова 

тарифна ознака 2710 12 50 00, уместо тарифних ознака номенклатуре ЦТ 2710 12 51 00 и 

2710 12 59 00 наведених у Закону o акцизама, а које су брисане из Уредбе ЦТ 2019.  
 

Истовремено  напомињемо да је Уредбом ЦТ 2019 измењена јединица мере за тар. 

ознаке:  2710 12 41 00, 2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 12 50 00 из ЦТ 2019,  са 1000 

LT (литар) на M3 (метар кубни).  
 

С тим у вези, а имајући у виду да је одредбама Закона о акцизама за акцизну робу 

која се сврстава у напред наведене тар. ознаке: оловни и безоловни бензин, прописано 

плаћање акцизе у утврђеном динарском износу по литри, скрећемо пажњу да су М3 и 

LT упоредиве јединице мере, односно да је 1 М3 = 1.000 LT (1 LT = 0,001 М3) и да 

није потребно додатно у ЈЦИ исказивати количину предметне робе у јединици мере 

LT.  

Нпр. за безоловни бензин прописана је акциза у износу од 58,41 дин/л, а ако 

је у Рубрику 41 (Допунска јединица) ЈЦИ уписана количина од нпр. 5.000,00 М3, 

предметна акциза ће се рачунати на следећи начин: 58,41 х 5.000,00 х 1.000,00 = 

292.050.000,00 дин. 

 

Истовремено указујемо да се, у складу са динамиком акцизног календара из члана 

40а Закона о акцизама и Усклађених динарских износа акциза из члана 40а став 1. тач. 4) 

до 8) Закона о акцизама годишњим индексом потрошачких цена у 2017. години 

("Службени гласник РС", бр. 18/18),  на цигарете из увоза и на цигарете произведене у 

земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 2402 20 10 00 и 2402 20 90 00), од 1. јанара 

2019. године до 30. јуна 2019. године, плаћа акциза у износу од 70,70 дин/пак. 
  

Такође, у прилогу се доставља ажуриран Табеларни преглед повезивања акцизних 

шифара са Царинском тарифом, који се примењује од 1. јануара 2019. године, који ће 

бити објављен на Порталу и web site-у Управе царина. 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-19/2018 од 24.12.2018. године) 

 
 
 

 


