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акцизних маркици у ЈЦИ и Образац ПУ од 1. јануара 2018. године 

 

 

ВЕЗА: Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-20/2017 од 05.12.2017. године 

 

 Актом Управе царина под горњим бројем и датумом све царинарнице 

обавештене су о најважнијим изменама и допунама које су прописане Уредбом о 

изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на 

маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденције о 

одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића 

(''Службени гласник РС'', бр. 108/17).  
 

С тим у вези, у наведеним изменама дошло је до измена и у Обрасцу ПУ – 

Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића, који је одштампан уз Уредбу 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, 11/05, 

29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), и то у називу обрасца који се 

мења и гласи: ''Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића и 

кафе''. 
 

Измењен Образац ПУ, користиће се од 1. јануара 2018. године, а Образац ПУ – 

Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића прописан 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, 11/05, 

29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), користиће се до 31. децембра 

2017. године. Изузетно, Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и 

алкохолних пића, који није искоришћен до 31. децембра 2017. године, може се 

користити за увоз цигарета и алкохолних пића и након овог рока, а најкасније до 

његовог утрошка.  
 

           Одредбом члана 13. 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 (''Службени гласник РС'', бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 

113/15,  9/17 и 108/17), прописано је да увозник, при царињењу цигарета, алкохолних 

пића и кафе подноси надлежном царинском органу Образац ПУ - Подаци о извршеном 

увозу цигарета, алкохолних пића и кафе, уз који подноси и фотокопију Обрасца 

ЗАМ/ЦА - Захтев за издавање маркица за цигарете и алкохолних пића, односно 

Образац ЗАМ/К - Захтев за издавање маркица за кафу и оригинале тих захтева на увид.  

Образац ПУ попуњава надлежни царински орган и први примерак попуњеног 

Обрасца ПУ задржава за своје потребе, а други враћа увознику, који га доставља 

Министарству финансија као доказ о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића, 

односно кафе. 

 

           Имајући у виду све напред наведено, скреће се пажња да Рубрика 31 (Паковање и 

наименовање робе) ЈЦИ, када су у питању акцизни производи за које је прописано 

обележавање контролним акцизним маркицама, поред потпуног и прецизног 
трговачког назива акцизних производа, мора да садржи и податак о количини истих, 

називу робне марке, као и о серијском броју контролних акцизних маркица (од - до) 

којима су акцизни производи обележени.  
 



 Уколико напред наведени подаци не могу стати у Рубрику 31 ЈЦИ, потребно је 

уз царинску декларацију за предметне акцизне производе, приложити посебну 

спецификацију која би садржала податке о серијском броју контролних акцизних 

маркица (од – до), а у Рубрику 31 ЈЦИ унети податак ''спецификација налепљених 

контролних акцизних маркица''. 
 

Такође, скрећемо пажњу да и Образац ПУ мора да садржи податке који су 

наведени у ЈЦИ, односно да је у делу ''подаци о увезеним количинама - назив производа 

и назив робне марке'', потребно навести и серијске бројеве контролних акцизних 

маркица (од - до) којима су обележени акцизни производи. 
 

 О предњем се обавештавате ради правилне и једообразне примене од 1. јануара 

2018. године, као и упознавања учесника у царинском поступку. 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-20/2/2017 од 22.12.2017. године) 

 


