
 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама, објављен је у ''Службеном 

гласнику РС'', бр. 47 од 29.05.2013. године, а ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања, односно 30.05.2013. године. 

У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим 

изменама и допунама.  
  

            И. Проширење предмета опорезивања акцизом  
Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, проширен је предмет 

опорезивања акцизом на биогорива и битечности (тарифне ознаке номенклатуре 

ЦТ: 3826 00 10 00 и 3826 00 90 00), у следећим износима:  

- до 31. децембра 2013. године      42,00 дин/лит 

- од 1. јануара до 31. децембра 2014. године   46,00 дин/лит 

- од 1. јануара 2015. године      50,00 дин/лит. 

Биогорива, дефинисана су законом којим се уређује област енергетике,  као 

течна или гасовита горива за саобраћај, произведена из биомасе. 

Биотечности, дефинисане су законом којим се уређује област енергетике, 

као течна горива за производњу електричне и топлотне енергије и енергије за 

грејање и хлађење, произведене из биомасе, осим за саобраћај.  
 

ИИ. Допуне код рефакције акцизе 

Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, прописано је да купац - 

крајњи корисник биогорива и биотечности, у зависности од намене њиховог 

коришћења, може остварити право на рефакцију плаћене акцизе до законом 

прописаног износа, и то за биогориво које се користи као моторно гориво за 

транспортне сврхе за превоз лица и ствари, а за биотечности, уколико се користе за 

грејање или као енергетска горива у производњи електричне и топлотне енергије. 
 

III. Право на регресирање 

 Најновијом допуном Закона такође је прописано да пољопривредно 

газдинство које је уписано у регистар пољопривредних газдинстава код органа 

надлежног за вођење тог регистра у складу са прописом којим се уређује регистар 

пољопривредних газдинстава, које набавља биогорива, а иста користи као моторно 

гориво у пољопривредне сврхе, остварује право на регресирање овог горива у 

износу прописаном овим законом.  
 

IV. Проширење ослобођења од плаћања акцизе 

Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, проширено је 

ослобођење од плаћања акцизе из члана 19. став 1. тачка 3) Закона о акцизама и на 

биогорива и биотечности чији се промет врши на основу међународног уговора 

којим је предвиђено ослобођење од плаћања акцизе. 
 

V. Режим одложеног плаћања и обрачунавања акцизе 

Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, прецизирано је да 

режим одложеног плаћања акцизе важи ако се: 

1)  акцизни производи отпремају у акцизно складиште произвођача за које је 

надлежни орган дао акцизну дозволу, односно отпремају у царинско складиште 

отворено у складу са царинским прописима за које је надлежни орган дао акцизну 

дозволу; 



2) акцизни производи отпремају из акцизног складишта произвођача у 

његово друго акцизно складиште, односно у царинско складиште отоворено у 

складу са царинским прописима за које је надлежни орган дао акцизну дозволу. 

 

ВИ. Обрачун и наплата акцизе 

Имајући у виду да је обвезник акцизе дужан да обрачуна акцизу у моменту 

стављања акцизних производа у промет, Законом о изменама и допунама Закона о 

акцизама, прецизиране су и одредбе којима је дефинисано да се стављањем у 

промет акцизних производа сматра и: 

1) свако отпремање акцизних производа из производног погона од стране 

произвођача акцизних производа за које нема акцизну дозволу, осим отпремања 

акцизних производа из производног погона у царинско складиште отворено у 

складу са царинским прописима а за које је надлежни орган дао акцизну дозволу; 

2) свако отпремање акцизних производа из акцизног складишта осим 

отпремања у сопоствено друго акцизно складиште, односно у царинско складиште 

отворено у складу са царинским прописима а за које је надлежни орган дао акцизну 

дозволу. 

 

ВИИ. Пријава места обављања делатности  

Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, прописана је обавеза за 

лице које је регистровано за производњу биогорива и биотечности, да пре почетка 

обављања те делатности пријави надлежној организационој јединици Пореске 

управе место погона и сличног простора у коме ће обављати производњу тих 

производа.  

 

ВИИИ. Обавеза пописа затечених залиха  
Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, прописана је обавеза за  

правно лице, односно предузетника који на дан ступања на снагу овог закона има 

затечене произведене, увезене или набављене количине биогорива и биотечности 

на залихама (у контејнерима, цистернама, резервоарима, магацинима и 

складиштима), да на дан ступања на снагу овог закона изврши попис затечених 

залиха биогорива и биотечности и да у року од десет дана од дана извршеног 

пописа пописне листе достави надлежној организационој једници Пореске управе.  

 

ИX. Обавеза надлежног царинског органа 

На биогорива и биотечности која су до дана ступања на снагу овог закона 

унета у царинско подручје Републике Србије, а за које није окончан царински 

поступак, надлежни царински орган обрачунаће акцизу у складу са одредбама овог 

закона.  

 

Имајући у виду да Правилник о изменама и допунама Правилника о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава 

са тих рачуна, није објављен истовремено када и Закон о изменама и допунама 

Закона о акцизама, напомињемо да ће по његовом објвљивању у ''Службеном 

глснику РС'', у ИСЦС-у бити извршене одговарајаће измене за примену истих.  

  

С тим у вези, за сва царињења биогорива и биотечности, која буду вршена у 

периоду од ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о акцизама до 

одговарајућих измена у ИСЦС-у, биће покренута накнадна наплата акцизе.  

 



 

     (Акт УЦ-а, бр.  148-11-439-03-4/2013 од  29.05.2013. године) 
 


