
 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти 

података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења 

евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних 

пића 

 

Уредба о изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти 

података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења 

евиденција о одобреним и издатим  маркицама и обележавања цигарета и алкохолних 

пића (у даљем тексту: Уредба), објављена је у ''Службеном гласнику РС'', бр. 113 од 

30.12.2015. годинe, ступа на 1. јануара 2016. године, а разлог њеног доношења је захтев 

Европске комисије да се створе једнаки услови привређивања који се односе и на 

произвођаче и на увознике акцизних производа.  
 

У циљу правилне и једнообразне примене обавештавате се о најважнијим изменама 

и допунама.  
 

Одредбом члана 2. Уредбе, врши се усаглашавање назива алкохолних пића 

сагласно Закону о изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 

103/15), којим је извршена промена поделе алкохолних пића сагласно Закону о јаким 

алкохолним пићима (''Службени гласник РС'', број 92/15), који на другачији начин уређује 

категорије алкохолних пића кроз Прилог Категорије јаких алкохолних пића, о чему су све 

царинарнице обавештене актом УЦ-а, број 148-II-439-03-19/2015 од 21.12.2015. године.  

С тим у вези, а имајући у виду да је Уредбом, прописана словна ознака акцизне 

маркице за алкохолна пића сагласно Закону о акцизама, врши се усаглашавање словних 

ознака акцизних маркица за алкохолна пића у складу са извршеним променама у вези 

поделе алкохолних пића. 

 

Одредбом члана 3. Уредбе, прописано је да уколико оригинално паковање 

алкохолних пића (групно паковање) садржи више појединачних алкохолних пића, 

контролна акцизна маркица се може лепити преко тог оригиналног паковања, с тим да се 

само такво оригинално паковање (групно паковање) може стављати у промет, а не и 

појединачно по комаду алкохолног пића.  

            Такође, прописано је да се обележавање акцизних производа врши код домаћег 

произвођача, иностраног произвођача или другог лица укључујући и овлашћеног 

дистрибутера иностраног произвођача, односно у царинском складишту под царинским 

надзором у складу са царинским прописима. Дакле, новина је да се прописује могућност 

обележавања акцизних производа у царинском складишту под царинским надзором у 

складу са царинским прописима.  

С тим у вези, напомињемо да је одредбама члана 138. Царинског закона 

(''Службени гласник РС'', бр. 18/10...и 29/15) прописано да увозна роба у поступку 

царинског складиштења може бити предмет уобичајеног поступања које се обавља ради 

очувања робе, побољшања њеног изгледа или квалитета, односно припреме за тржиште, а 

које се врши под царинским надзором, уз претходно одобрење царинског орган, као и 

Листе уобичајених облика руковања у царинском складишту и слободној зони из  Прилога 



24. Уредбе о царински дозвољеном поступању (''Службени гласник РС'', бр. 93/10...и 

95/15).  
 

Одредбом члана 5. Уредбе, у циљу стварања једнаких услова за произвођаче и за 

увознике акцизних производа који се обележавају контролним акцизним маркицама, 

брисане су одредбе које се односе на обавезу увозника да Министарству финансија 

доставља банкарску гаранцију приликом подношења захтева за издавање контролних 

акцизних маркица у висини износа акцизе за количине производа за које се подноси 

захтев, која је представљала средство обезбеђења да ће увозник у року важења банкарске 

гаранције извршити увоз цигарета и алкохолних пића, односно повраћај оштећених 

контролних акцизних маркица.  
 

Одредбама чл. 6 и 7. Уредбе, брисане су одредбе које прописују да захтев за 

издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића из увоза подноси 

овлашћени увозник, а да је овлашћени увозник лице које је од стране иностраног 

произвођача, односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача, овлашћено за 

продају тих производа на тржишту Републике Србије. Поред тога, брисана је и одредба 

која прописује да податке о иностраном произвођачу, односно овлашћеном дистрибутеру 

иностраног произвођача, увозник цигарета, односно алкохолних пића доставља 

Министарству финансија приликом подношења захтева за издавање маркица, а да податке 

о овлашћеном увознику и податке о називу робних марки за које је дато овлашћење за 

продају на тржишту Републике Србије, прибавља Министарство финансија непосредно од 

иностраног произвођача, односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача.  

С тим у вези, прописано је да податке о иностраном произвођачу, односно 

овлашћеном дистрибутеру иностраног произвођача увозник цигарета, односно алкохолних 

пића уписује у Образац ЗАМ приликом подношења захтева за издавање маркица, уколико 

НБС - Заводу за израду новчаница и кованог новца, маркице доставља поштом на адресу 

иностраног произвођача односно овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача 

цигарета, односно алкохолних пића. 

 

Одредбом члана 8. Уредбе, у циљу смањивања трошкова администрирања примене 

ове уредбе од стране увозника, прописано је да се контролне акцизне маркице достављају 

увознику непосредно, а не инопроизвођачу, што представља садашње решење, што значи 

да ће увозник контролне акцизне маркице преузимати непосредно у НБС - Заводу за 

израду новчаница и кованог новца, на исти начин на који то чине домаћи произвођачи 

цигарета и алкохолних пића. С тим у вези, овакво решење подразумева да се обележавање 

предметних производа може извршити, у зависности од пословне политике увозника, или 

код иностраног произвођача или другог лица укључујући и овлашћеног дистрибутера 

иностраног произвођача, као и у царинском складишту под царинским надзором у складу 

са царинским прописима. 

Дакле, у складу са најновијим изменама, ни акцизни производи који су намењени 

пуштању у слободан промет у Републици Србији (не само они који су намењени 

реекспорту) не морају пре увоза да буду обележени контролним акцизним маркицама, а 

прописана је и могућност њиховог обележавања акцизним маркицама у царинском 

складишту под царинским надзором у складу са царинским прописима. 

У циљу спровођења правилне контроле и надзора од стране царинских органа, 

указујемо на инструкције Управе царина 01/1 бр. Д-6794/1 од 12.04.2006. године и бр. 148-



11-439-01-3/12/2009 од 29.07.2009. године, које се односе на спровођење царинске 

процедуре за изношење/уношење контролних акцизних маркица, у складу са којом се 

приликом изношења/уношења маркица, надлежној царинској испостави подноси изјава 

која садржи податке о броју (количини) и серијске бројеве (од – до) по врсти издатих 

акцизних маркица коју оверава надлежна царинска испостава.  
 

Одредбом члана 10. Уредбе, прописана је обавеза произвођачу, односно увознику 

цигарета, односно алкохолних пића да су, у случају да се бришу из одговарајућег регистра 

или престану да обављају ту делатност, дужни да најкасније 15 дана пре подношења 

захтева за брисање из регистра, односно престанка обављања делатности врате 

Министарству финансија неискоришћене акцизне маркице.  

              

Одредбом члана 12. Уредбе, прописује се обавеза произвођачима, односно 

увозницима цигарета и алкохолног пића у вези вођења евиденција о преузетим, 

искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, односно алкохолна 

пића по сваком Обрасцу ЗАМ. Даље, прописују се обрасци на којима се води евидеција и 

то: Образац АМ-Ц - Квартални извештај произвођача, односно увозника цигарета о 

преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за цигарете за период 

од ___до ___ 20__. године, и то за произвођаче, односно увознике цигарета, а Образац 

АМ-А - Квартални извештај произвођача, односно увозника алкохолног пића о преузетим, 

утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за алкохолна пића за период од 

___до ___ 20__. године, и то за произвођаче, односно увознике алкохолног пића. 

С тим у вези, прописује се рок у коме су обвезници акцизе дужни да доставе 

наведене обрасце Министарству финансија, уз могућност достављања истих и 

електронским путем. 
 

Одредбама члaнa 16. Уредбе, у обрасцу ЗАМ – Захтев за издавање контролних 

акцизних маркица, врши се усаглашавање словних ознака акцизних маркица за алкохолна 

пића у складу са извршеним променама у вези поделе алкохолних пића. Такође, 

прописано је да се одштампани Обрасци ЗАМ који нису искоришћени до дана ступања на 

снагу ове уредбе, могу користити до њиховог утрошка. 
 

Одредбама члaнa 18. Уредбе, прописано је да алкохолна пића из члана 12. Закона о 

акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 22/01...и 55/15), која су обележена контролним 

акцизним маркица у складу са Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти 

података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења 

евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића 

(''Службени гласник РС'', бр. 137/04...и 83/11), могу бити у промету након ступања на 

снагу ове уредбе.  
 

   Одредбама члaнa 19. Уредбе, прописано је да нискоалкохолна пића из чл. 14. и 15. 

Закона о изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', број 103/15), 

не морају бити обележена контролном акцизном маркицом. 

С тим у вези, подсећамо да су све царинарнице обавештене актом УЦ-а, број 148-II-

439-03-19/2015 од 21.12.2015. године, да ће на нискоалкохолна пића из члана 15. Закона о 

изменама и допунама Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', број 103/15), која 

садрже више од 1,2 % vоl алкохола, а највише до 5 % vоl алкохола, која су до 31. децембра 

2015. године, унета у царинско подручје Републике, а за које није окончан царински 



поступак, надлежни царински орган обрачунати акцизу у складу са одредбама тог закона, 

а увозник није дужан да наведене производе приликом увоза обележи контролним 

акцизним маркицама. 

 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-11-439-03-20/2015 од 31.12.2015. године) 

 


