
ПРЕДМЕТ: Примена Закона о акцизама у складу са Уредбом  о усклађивању   

номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину и износ акцизе                      

на цигарете, од 01.01.2018. године 

 

 

У складу са одредбом члана 40ж Закона о акцизама (''Сл. гласник РС'', бр. 

22/01...и 7/17 - усклађ. дин. изн. - у даљем тексту: Закон) којом је прописано да се на 

тарифне ознаке наведене у овом закону примењују прописи о усклађивању 

номенклатуре Царинске тарифе, у циљу правилне и једнообразне примене, 

обавештавамо вас о следећем. 

Наиме, одредбом члана 14а став 1. Закона, прописано је да се течностима за 

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

ознаке номенклатуре ЦТ 3824 99 92 90, који приликом коришћења електронске 

цигарете на предвиђени начин, стварају пару за удисање, као и течности за пуњење 

електронских цигарета садржане у другим производима које се сврставају у тарифну 

ознаку номенклатуре ЦТ 8543 70 90 90. 

С тим у вези, благовремено вас обавештавамо да су Уредбом о усклађивању 

номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину (''Сл. гласник РС'', бр. 109/17), која се 

примењује од 1. јануара 2018. године, између осталих, уведене нове тарифне ознаке у 

које се сврставају течности за пуњење електронских цигарета и електронске цигарете. 

Уместо тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 99 92 90, наведене у Закону, 

течности за пуњење електронских цигарета, од 1. јануара 2018. године, сврставају се 

(ОП 1 и 6) у следеће тарифне ознаке: 

 

- 3824 99 56 00 - течности које садрже никотин или његове соли, етре, естре 

или остале његове деривате (кетриџи и патроне, напуњени, за електронске 

цигарете; препарати за употребу у кетриџима и патронама за електронске 

цигарете, које садрже производе из тарифног подброја 2939 79 10) или    

 

 

 

 

- 3824 99 57 00 - течности које не садрже никотин или његове соли, етре, естре 

или остале његове деривате (кетриџи и патроне, напуњени, за електронске 

цигарете; препарати за употребу у кетриџима и патронама за електронске 

цигарете, које не садрже производе из тарифног подброја 2939 79 10). 

 

 
Слика 1: Примери течности за електронске цигарете 

 

Такође, измењено је и сврставање електронских цигарета које су према изменама 

номенклатуре Царинске тарифе за 2018. годину обухваћене тарифном ознаком  

8543 70 70 00 (ОП 1 и 6) уместо тарифне ознаке 8543 70 90 90. 

 



 

 
Слика 2: Примери електронске цигарете 

 

Имајући у виду, измене номенклатуре, и да се електронске цигарете сврставају у 

тарифну ознаку 8543 70 70 00, сет припремљен за продају на мало, који обично 

садржи електронску цигарету, 5 патрона са течношћу за електронске цигарете, две 

литијумске батерије којe се могу пунити и пуњач за батерију сврстава се у исту 

тарифну ознаку 8543 70 70 00 (ОП 1, 3б и 6 у складу са Одлуком ХС са 46 заседања 

„Сл. гласник РС“, бр. 11/11 и Уредбом ЕК 1143/2008 „Сл. гласник РС“, бр. 114/08) са 

Ех наименовањем: 

 Ех 01 – сет припремљен за продају на мало који садржи течности за пуњење 

електронских цигарета која садржи производе из тарифног подброја 2939 79 10 

(никотин или његове соли, етре, естре или остале његове деривате) или  

 Ех 02 - сет припремљен за продају на мало који садржи течности за пуњење 

електронских цигарета али која не садржи производе из тарифног подброја 2939 79 10 

(никотин или његове соли, етре, естре или остале његове деривате). 

 

 
 

Слика 3: Примери сетова електронских цигарета са течношћу 

 

 У случају када се испоручују електронске цигарете и течности за пуњење 

електронских цигарета, а не представљају сет припремљен за продају на мало  

сврставају се у своје одговарајуће тарифне бројеве.   
 

Такође, у складу са одредбама члана 40а Закона, обавештавамо вас да се на  

цигарете из увоза и цигарете произведене у земљи (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 

2402 20 10 00 и 2402 20 90 00), у периоду од 01. јануара 2018. године до 30.  јуна 2018. 

године, плаћа акциза у износу од  67,00 дин/пак. 

 

Акт Управе царина број 148-11-439-03-18/3/2017 од 25.12.2017.године 

 


