
 

 

Закон о изменама и допунама Закона о акцизама                     

 

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

гласнику РС'', бр. 55 од 25.06.2015. годинe, ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања, односно 03. јула 2015. године, а одредбе члана 11. овог закона, осим 

одредбе којом се уређује правни основ за доношење подзаконског акта (члан 40н), 

примењиваће се за потрошњу електричне енергије остварену почев од 1. августа 

2015. године.  

У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим 

изменама и допунама.  
 

1. Дефиниција обвезника акцизе 

У Закону о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 22/01...и 142/14), у члану 

1а тачка 3) прецизира се да је обвезник акцизе лице које је дужно да плати акцизу 

прописану овим законом (уместо досадашње дефиниције да је обвезник акцизе 

лице које обрачунава и плаћа акцизу прописану овим законом). 
 

2. Предмет опорезивања акцизом 

Даље, Законом о изменама и допунама Закона о акцизама, проширује се 

предмет опорезивања акцизом и на електричну енергију, течности за пуњење 

електронских цигарета, као и на дуванске прерађевине које се при употреби греју 

али не сагоревају – несагоревајући дуван, тако да члан 2. Закона о акцизама сада 

гласи: 

Акцизом се опорезују следећи производи:  

1) деривати нафте; 

2) биогорива и биотечности; 

3) дуванске прерађевине, укључујући и дуванске прерађевине које се при 

употреби греју али не сагоревају; 

4) алкохола пића; 

5) кафа; 

6) течности за пуњење електронских цигарета;  

7) електрична енергија за крајњу потрошњу.  
 

3. Несагоревајући дуван 

У члану 10. Закона о акцизама, прецизира се да је несагоревајући дуван 

посебна дуванска прерађевина сврстана у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 2403 

99 90 00 која је сачињена тако да се приликом употребе загрева али не сагорева. 

Такође, прописано је да се на несагоревајући дуван плаћа акциза по килограму 

дуванске смесе, и то у износу од 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета 

утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.  

Као што сте обавештени актом УЦ-а бр. 148-11-439-03-3/2015 од 02.02.2015. 

године, у складу са Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних 

цена и минималних акциза за дуванске прерађевине (''Службени гласник РС'', бр. 

12/15) износ минималне акцизе на цигрете износи 120,03 дин/пак, што значи да за 

1000 комада цигарета износи 6.001,50 дин. 



У складу са прописаним, акциза по килограму дуванске смесе, и то у износу 

од 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за категорију 

просечне пондерисане малопродајне цене цигарета износи 2.400,60 дин. 

Напомињемо да на тржишту Републике Србије у овом моменту, 

несагоревајући дуван још није присутан. Од земаља чланица ЕУ, несагоревајући 

дуван као нови дувански производ прописан је у Италији, где је ова врста призвода 

пуштена на тржиште у новембру 2014. године, и Португалу где још нема ове врсте 

производа на тржишту.   
 

3. Течности за пуњење електронских цигарета 

Даље, додаје се нови члан 14а којим се дефинише да се течностима за 

пуњење електронских цигарета, у смислу овог закона, сматрају производи из 

тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 90 92 90, који, приликом коришћења 

еклектронске цигарете на предвиђени начин, стварају пару за удисање, као и 

течности за пуњење електронских цигарета садржане у другим производима који се 

сврставају у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8543 70 90 90. Акцизе на течности за 

пуњење електронских цигарета износи 4,00 динара по милилитру.  

Напомињемо да, уколико се течност за пуњење електронских цигарета 

испоручује у малопродајном паковању заједно са електронском цигаретом, такав 

производ се сврстава у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8543 70 90 90 и у том 

случају, у складу са Законом о акцизама, потребно је обрачунати акцизу на течност 

за пуњење електронских цигарета.  
 

Указујемо да је Правилником о допуни Правилника о облику, садржини, 

начину подношења попуњавања декларације и других образаца у царинском 

поступку (''Службени гласник РС'', бр. 56/15), у Кодексу шифара, у делу ''X. 

Јединица мере'', уведена нова шифра '' ML'' за јединицу мере милилитар.   
 

Имајући у виду да је у циљу контроле обрачуна акцизе, неопходно да ЈЦИ 

садржи податак о количини течности за пуњење електронских  цигарета изражен у 

јединици мере милилитар, исти ће се, уписивати у Рубрику 31 (Паковање и 

наменовање робе) ЈЦИ. Наиме, неопходно је у напред поменуту Рубрику ЈЦИ, 

поред наименовања и трговачког назива робе уписати податак о количини течности 

за пуњење електронских  цигарета изражен у јединици мере милилитар на који се 

обрачунава акциза.  

 

Напомињемо да је и код течности за пуњење електронских цигарета, као и 

код несагоревајућег дувана, неопходно да царински орган контролу података, као и 

износа акцизе врши ручно, као и када је у питању контрола података од којих 

зависи правилан обрачун акцизе на цигарете и остале дуванске прерађевине, а 

сходно томе и износ акцизе.  
 

4. Контролне акцизне маркице 

У члану 18. Закона о акцизама, који уређује контролне акцизне маркице, 

прописује се да су од обавезе обележавања контролном акцизном маркицом у 

складу са прописом који уређује обележђавање контролном акцизном маркицом 

цигарета и алкохолих пића, изузете цигарете и алкохолна пића која се увозе ради 

продаје дипломатским и конзуларним представништвима, сходно одредби члана 

19. став 1. тачка 2) подтач. (1) и (3) овог закона. 



Подсећамо да се ослобођење од плаћања акцизе из става 1. тачака 2. подтач. 

(1) и (3) члана 19. Закона, остварује под условом реципроцитета, а на основу 

потврде министарства надлежног за спољне послове, а на начин како су све 

царинарнице обавештене актом УЦ-а, број 148-12-439-03-12/2/2009 од 08.06.2009. 

године. 
 

5. Ослобођења од плаћања акцизе 

Што се тиче члана 19. Закона о акцизама, којим су прописана ослобођења од 

плаћања акцизе, извршено је прецизирање у тачки 1) тако да се акциза не плаћа на 

акцизне производе које извози произвођач, односно које произвођач ради извоза 

отпрема у царинско складиште, отворено у складу са царинским прописима, а у 

тачки 4) које произвођач отпрема, односно увозник смешта, у царинско складиште 

отворено у складу са царинским прописима, ради продаје у авионима и бродовима, 

односно ради снабдевања авиона и бродова, који саобраћају на међународним 

линијама. 

Наведено ослобођење из тачке 1) које се односи на извоз, као и ослобођење 

из тачке 4) члана 19. Закона, остварује се на основу царинских исправа којима се 

доказује да су производи напустили територију Републике Србије, односно 

отпремељени ради продаје у авионима и бродовима, односно ради снабдевања 

авиона и бродова који саобраћају на међународним линијама. 
 

6. Режим одложеног обрачунавања и плаћања акцизе 

У циљу адекватније примене закона, мења се досадашњи члан 20а Закона о 

акцизама који се односи на режим одложеног обрачунавања и плаћања акцизе, тако 

да је прецизирано да се обрачунавање и плаћање акцизе одлаже ако се акцизни 

производи отпремају из:  

1) производног погона произвођача у његово акцизно складише; 

2) акцизног складишта произвођача у његово друго акцизно складиште. 
 

7. Обрачун акцизе 

Одредба члана 21. Закона о акцизама, која уређује обрачун акцизе од стране 

обвезника акцизе – произвођача акцизних производа, прецизира се у смислу 

појашњења појма стављања акцизних производа у промет. 

8. Произвођач несагоревајућег дувана 

Члан 30. Закона о акцизама, допуњен је тако да је лице које обавља 

производњу несагоревајућег дувана и течности за пуњење електронских цигарета, 

дужно да пријави пореском органу обављање производње. 
 

9. Електрична енергија 

Новим делом закона XIIГ ''ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА'', прописане су 

одредбе којима се уређује опорезивање акцизом електричне енергије. Наиме, 

происано је да се на електричну енергију за крајњу потрошњу (тарифне ознаке 

номенклатуре ЦТ 2716 00 00 00) плаћа акциза по стопи од 7,5%. Крајњом 

потрошњом сматра се испорука електричне енергије крајњим купцима у Републици 

Србији, укључујући и потрошњу од стране снабдевача за сопствене потребе, 

обрачуната на основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на местима 

примопредаје електричне енергије, у складу са законом којим се уређује област 

енергетике. 



Обвезник акцизе на електричну енергију је лице, које се у складу са законом 

којим се уређује област енергетике, сматра снабдевачем електричном енергијом. 

Основицу за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије 

у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену 

електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике. 

Поред тога, прописани су и случајеви за које се акциза на електричну енергију не 

обрачунава и не плаћа. 
 

10. Остало 

Даље, прописано је да ће се прво наредно усклађивање динарских износа 

акцизе на течности за пуњење електронских цигарта извршити у јануару 2016. 

године индексом потрошачких цена у 2015. години.  
 

Такође, прописана је и обавеза произвођачу несагоревајућег дувана и 

течности за пуњење електронских цигарета, да на дан ступања на снагу овог закона 

иврши попис затечених залиха наведених производа и да пописне листе достави 

надлежном пореском органу у року од 15 дана од извршеног пописа.  
 

Напомињемо да су одговарајуће измене унете у ИСЦС, као и у Табеларни 

преглед повезивања акцизних шифара са Царинском тарифом (који се доставља у 

прилогу) и исти је објављен на web site-у Управе царина и на Порталу. 

 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-7/2015 од 26.06.2015. године) 

 

 


