
                    

 

Одлука о износима просечних понедерисаних малопродајних цена и 

минималних акциза за дуванске прерађевине 
 

 

Одлуком о износима просечних пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза за 

дуванске прерађевине,  која је објављена у ''Службеном гласнику РС'', бр. 91 од 26.06.2020. године 

и ступа на снагу наредног дана од дана објављивања, односно од 27.06.2020. године, сагласно члану 

10. ст. 5. и 9. Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 22/01…и 30/18), утврђују се износи 

просечне пондерисане малопродајне цене цигарета и дувана за пушење и осталих дуванских 

прерађевина (резани дуван, дуван за лулу и дуван за жвакање) и минималне акцизе на цигарете и 

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

бурмут). 
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о износима просечних 

пондерисаних малопродајних цена и минималних акциза на дуванске прерађевине (''Службени 

гласник РС'', бр. 12/19) у делу који се односи на износе просечне пондерисане малопродајне цене 

цигарета и дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван и дуван за лулу) и 

Одлука о износима минималних акциза за дуванске прерађевине (''Службени гласник РС'', бр. 51/19). 
 

Износи просечних пондерисаних малопродајних цена  и минималних акциза на цигарете и 

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

су:  

 

Врста дуванских 

   прерађевина 

Износ 

просечне пондерисане 

МЦ 

                                   Износ 

      минималне акцизе 

Цигарете       274,24 дин./пак.                           164,23 дин./пак. 
 

Дуван  за пушење и  

остале дуванске прерађевине: 

  

- резани дуван     11.113,90 дин./кг.                          5.748,05 дин./кг 

- дуван за лулу      13.388,76 дин./кг.                          5.757,17 дин./кг 

- дуван за жвакање     40.872,24 дин./кг.                        17.575,06 дин./кг 

 

Минимална акциза на бурмут износи 5.800,00 дин./кг. 
 

Истовремено вас обавештавамо да, у складу са измењеним износом минималне акцизе за 

цигарете, акциза на несагоревајући дуван која се плаћа 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, о чему су све царинарнице обавештене актом УЦ-а, бр. 148-II-439-03-

7/2015 од 26.06.2015. године, износи 3.284,60 динара и примењује се од 27.06.2020. године. 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-4/2020 од 29.06.2019. године) 

 

 

 

 




