
Закон о изменама и допунама Закона о акцизама 
 

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

гласнику РС'', бр. 119 од 17.12.2012. годинe, а ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања, односно 18.12. 2012. године. 

 У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим 

изменама. 

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,  мења се 

члан 9. Закона о акцизама, тако да су прописани износи акциза на деривате нафте, 

по периодима примене, као и да купац - крајњи корисник деривата нафте, кроз 

купопродајну цену деривата нафте сноси трошак пуног износа акцизе, али 

остварује право на рефакцију плаћене акцизе у зависности од намене за које се 

деривати нафте користе, с тим што је право на рефакцију акцизе проширено и на 

деривате нафте из става 1. тачка 4) тог члана Закона о акцизама, односно на 

керозин и за течни нафтни гас из става 1. тачка 5) истог члана Закона о акцизама, 

који се користи у индустријске сврхе. Такође, прописани су износи до којих се 

врши умањење плаћене акцизе у зависности од намене коришћења тих деривата 

нафте.  

      Чланом 2. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 9а 

Закона, додаје се нови став 1. којим је прописано да се на сваки производ из члана 

9. став 2. тачка 1) Закона о акцизама, који се продаје и употребљава као погонско 

гориво, плаћа акциза у зависности од класификације истог. 

Чланом 2а Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прописано 

је право регресирања горива за пољопривредно газдинство које је уписано у 

регистар пољопривредних газдинстава код органа надлежног за вођење тог 

регистра. 

Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 10. 

став 4. тачка 2) Закона, мења се тако да минимална акциза на дуван за пушење и 

остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и 

бурмут) износи 100% акцизе из члана 40д Закона о акцизама утврђене за категорију 

просечне пондерисане малопродајне цене дувана за пушење и осталих дуванских 

прерађевина, али да утврђена минимална акциза не може бити мања од процената 

који су прописани по периодима примене од 2013. до 2016. године. 

Чланом 3а Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, врши се 

техничко услађивање текста. 

Чланом 4. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 19. 

став 1. брише се тачка 5) Закона о акцизама, којом је било прописано ослобођење 

од плаћања акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 6) Закона, које 

произвођач продаје под условом да се ти деривати нафте користе искључиво за 

производњу етилена и пропилена од стране правних лица и предузетника који 

обављају производњу етилена и пропилена у сопственим производним 

капацитетима, односно увозник увози за себе ради искључиве производње етилена 

и пропилена у сопственим производним капацитетима или за корисника (власника) 

који те деривате нафте користи искључиво за производњу етилена и пропилена у 

сопственим производним капацитетима. 

Чланом 5. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 20. 

став 1. Закона о акцизама извршено је прецизирање одредбе која се односи на 

умањење обрачунате акцизе. 

Чланом 6. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 31а. 

после става 6. додаје се нови став 7. којим се прецизира одредба да се у случају 

промене минималне акцизе на цигарете, када не долази истовремено и до промене 



износа, односно стопе акцизе из чл. 40а и 40б Закона о акцизама, обавеза плаћања 

разлике акцизе на количину утврђену у ставу 3. тог члана, односи искључиво на 

робне марке цигарета код којих је обрачуната акциза применом важећих износа, 

односно стопа акцизе из чл. 40а и 40б овог закона, мања од износа новоутврђене 

минималне акцизе. 

Чланом 7. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 39а 

Закона о акцизама, дефининисан је појам овлашћеног дистрибутера, тако да се у 

смислу овог закона, овлашћеним дистрибутером сматра лице које је регистровано 

код органа надлежног за послове енергетике и бави се продајом на мало деривата 

нафте, у складу са прописима којима се уређује промет деривата нафте.  

Чланом 8. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, после члана 

39а, додају се чл. 39б и 38в Закона о акцизама којима је прописано да се право на 

рефакцију плаћене акцизе остварује купац - крајњи корисник који деривате нафте 

(гасна уља, керозин, течни нафтни гас и остале деривате нафте који се добијају од 

фракција нафте које имају распон дестилације до 380°С) користи као енергетска 

горива у производњи електричне и топлотне енергије или у индустријске сврхе, 

може остварити рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, под условом да те 

деривате нафте набавља од увозника, односно произвођача, да је на те деривате 

нафте увозник, односно произвођач платио прописани износ акцизе и да је купац - 

крајњи корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе. Такође, 

прописано је да министар надлежан за послове финансија прописује ближе услове, 

начин и поступак остваривања права на рефакцију плаћене акцизе. Поред тога, 

прописано је да ако обвезник оствари рефакцију плаћене акцизе из члана 39б 

Закона, у индустријске сврхе, нема право на умањење обрачунате акцизе из члана 

20. Закона о акцизама. 

Чланом 9. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 

40а утврђени су специфични износи акцизе на цигарете, по периодима примене до 

2016. године. 

Чланом 10. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 40в 

став 2. извршено је прецизирање одредбе која регулише време почетка примене 

усклађених износа акцизе на цигарете и цигаре и цигарилосе.  

Чланом 11. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, у члану 40д 

мења се став 1. тако да се прописују стопе акцизе на дуван за пушење и остале 

дуванске прерађевине по периодима примене од 2013. до 2016. године.  

Чланом 12. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, став 1. 

тачка 1) прописано је да се до 31. децембра 2014. године акциза не плаћа на 

деривате нафте, и то на: течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 

12 11 00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте који се добијају од фракција 

нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 

2710 12 11 00,  2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 11 

00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 99 00, 2710 20 

90 19 и 2710 20 90 99), који се користе као сировина и енергенти у процесима 

фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања и 

 екстракције бутадиена, као и на производе који се добијају из процеса фракционе 

дестилације ради даље полимеризације, парног крековања, екстракције бутадиена и 

производње MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar). 

 

Тачком 2) став 1. истог члана Закона, прописано је да се до 31. децембра 

2014. године, акциза не плаћа и на течни нафтни гас и то за лаке утечњене 

угљоводонике из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 19 00 00 у случају када се 



као сировине користе у производњи течног нафтног гаса и примарног бензина у 

процесима сепарације. 

 

Имајући у виду напред цитиране одредбе, указујемо да ће за остваривање 

ослобођење од плаћања акцизе из члана 12. став 1. тачка 1) Закона о изменама и 

допунама Закона о акцизама, при спровођењу царинског поступка пуштања у 

слободан промет деривате нафте, и то:  

- течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 00 до 

2711 19 00 00) и 

- остали деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају 

распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 

11 00,  2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 2710 19 

11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 19 

99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99)  

декларант бити дужан да надлежном царинском органу достави Изјаву о крајњој 

намени робе, у којој ће навести да исту користи као сировину и енергент у 

процесима фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања и 

екстракције бутадиена, као и на производе који се добијају из процеса фракционе 

дестилације ради даље полимеризације, парног крековања, екстракције бутадиена и 

производње MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar). 

За остваривање ослобођења од плаћања акцизе из члана 12. став 1. тачка 1) 

Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,  у пету потподелу рубрике 33 

ЈЦИ уноси се шифра ''13''.  

 

За остваривање ослобођење од плаћања акцизе из члана 12. став 1. тачка 2) 

Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, при спровођењу царинског 

поступка пуштања у слободан промет деривате нафте, и то: 

- лаки утечњени угљоводоници из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 

19 00 00,  

декларант ће бити дужан да надлежном царинском органу достави Изјаву о крајњој 

намени робе, у којој ће навести се исту користи у производњи течног нафтног гаса 

и примарног бензина у процесима сепарације. 

Изјаву о крајњој намени робе – деривата нафте, у којој се наводи у којим 

законом прописаним процесима се иста користи, декларант ће подносити под 

шифром ''U76'' у Рубрици 44 (Приложене исправе и додатне информације) ЈЦИ. 

За остваривање ослобођења од плаћања акцизе из члана 12. став 1. тачка 2) 

Закона о изменама и допунама Закона о акцизама,  у пету потподелу рубрике 33 

ЈЦИ уноси се шифра ''14''.  

 

У циљу правилне примене напред наведеног, Управа царина се обратила 

Привредној комори Србије за стручну помоћ, како би од исте добила податак о 

привредним субјектима који наведене деривате нафте користе у законом 

прописаним процесима, са циљем онемогућавања појaве фирми које би својим 

незаконитим поступањем (прилагањем лажних изјава) онемогућиле прилив 

средстава у Буџет Републике Србије, о чему ће све царинарнице, по добијању 

одговора благовремено бити обавештене.  

Чланом 12а Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прецизира 

се датум примене појединих чланова. 



Чланом 13. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прописано 

је брисање члана 27.  Закона о изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени 

гласник РС'', бр. 93/12).     

Чланом 14. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прописано 

је да ће се прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на кафу и цигарете 

извршити у јануару 2014. године индексом потрошачких цена у 2013. години, 

усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте извршиће се у јануару 

2016. године индексом потрошачких цена у 2015. години. Прво усклађивање износа 

акцизе за рефакцију акцизе на деривате нафте извршиће се у јануару 2014. године 

индексом потрошачких цена у 2013. години.  

Чланом 15. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама, прописано 

је време ступања на снагу овог закона, наредног дана од дана објављивања у 

''Службеном гласнику Републике Србије''. 

  
(Акт УЦ-а, бр. 148-11-439-03-8/4/2012 од 18.12.2012. године) 

 

 

          

 

 


