
       

Обавеза обележавања контролним акцизним маркицама кафе и обавеза                    

уписивања података о серијском броју контролних акцизних маркица у  

ЈЦИ и Образац ПУ  
 

 

ВЕЗА: Акти УЦ-а, бр. 148-II-439-03-14/2016 од 30.12.2016. године, бр. 148-II-439-03-           

            20/2017 од 05.12.2017. године, бр. 148-II-439-03-20/2/2017 од 22.12.2017. године,  

            бр. 148-II-439-02-33/2/2017 од 09.01.2018. године, бр. 148-II-439-03-20/4/2017 од 

07.03.2018. године и бр. 148-II-439-03-20/6/2017 од 21.09.2018. године  

                      

У пракси појединих царинарница, уочено је да се приликом стављања у 

слободан промет кафе, не примењују у потпуности напред наведени акти Управе 

царина, те вас с тим у вези, а у циљу правилног и једообразног поступања, поново 

обавештавамо о следећем. 
 

У прилогу напред наведеног акта Управе царина бр. 148-II-439-02-33/2/2017 од 

09.01.2018. године, свим царинарницама, достављено је Објашњење Министарства 

финансија у вези опорезивања акцизом кафе од 1. јануара 2018. године.  

Наиме, одредбом члана 18. став 1. Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 

22/01...и 53/21) прописано је да је обвезник акцизе дужан да при производњи, пре увоза, 

односно пре стављања у промет цигарета, алкохолних пића и кафе намењене за крајњу 

потрошњу, осим пива, нискоалкохолних пића која садрже мање од 5% вол алкохола и 

цигарета које се користе за тестирање квалитета производа, обележи контролном 

акцизном маркицом сваки од тих производа посебно. 

Даље, 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, алкохолних пића и кафе ("Службени 

гласник РС", бр. 137/04...и 108/17 – у даљем тексту: Уредба), између осталог, ближе је 

уређен начин обележавања појединачног паковања кафе за крајњу потрошњу 

контролним акцизним маркицама, као и поступак преузимања контролних акцизних 

маркица. Наиме, појединачним паковањем кафе за крајњу потрошњу, у смислу члана 3а 

Уредбе, сматра се појединачно паковање кафе из члана 14. Закона о акцизама, нето 

тежине почев од најмање 0,05 kg до 10 kg, независно од амбалаже у којој се пакује, као и 

ринфузно паковање кафе из члана 14. Закона о акцизама, у расутом стању, нето тежине 

преко 10 kg. 

Такође, сагласно члану 3а став 2. Уредбе, прописана је словна ознака контролне 

акцизне маркице према врсти кафе, и то за кафу произведену у земљи, односно за кафу 

из увоза, при чему напомињемо да се маркицом прописаном за обележавање кафе 

произведене у земљи, обележава и кафа која се у складу са царинским прописима у 

оквиру царинског поступка активног оплемењивања робе ставља у слободан промет на 

тржиште Републике Србије.  

Одредбама члана 5. Уредбе, прописан је начин обележавања кафе контролним 

акцизним маркицама. Наиме, прописано је да се маркица за обележавање кафе за 

појединачно паковање лепи на предњој страни паковања или друге амбалаже на 

видљивом месту и мора се налазити на паковању или другој амбалажи све док је исто у 

промету, а за кафу у ринфузном паковању маркица се лепи (причвршћује) на горњи десни 

или гoрњи леви угао на предњој страни паковања (вреће или другог паковања), тако да 

је маркица видљива и неоштећена све док се ринфузно паковање у потпуности не 

утроши. Обвезник акцизе на кафу има обавезу обележавања кафе маркицом и када већ 

обележену кафу пакује у мања или већа паковања. 

Даље, у складу са ставом 5. истог члана Уредбе, обележавање акцизних 

производа, а тиме и кафе, врши се код домаћег произвођача, иностраног произвођача или 



другог лица укључујући и овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача пре увоза, 

односно у царинском складишту под царинским надзором у складу са царинским 

прописима. 
          

            Према томе, сходно наведеним законским и подзаконским одредбама, поред 

цигарета и алкохолних пића и кафа која се ставља у слободан промет на тржиште 

Републике Србије, мора бити обележена прописаном контролном акцизном 

маркицом, у зависности од врсте појединачног паковања и врсте кафе.  
 

С тим у вези, у складу са одредбом члана 13. Уредбе, увозник, при царињењу 

цигарета, алкохолних пића и кафе подноси надлежном царинском органу Образац ПУ - 

Подаци о извршеном увозу цигарета, алкохолних пића и кафе, као и фотокопију Захтева 

за издавање маркица за цигарете, алкохолна пића (ЗАМ/ЦА), односно кафе (ЗАМ/К) и 

оригинал тог захтева на увид. Образац ПУ попуњава надлежни царински орган. Први 

примерак попуњеног Обрасца ПУ надлежни царински орган задржава за своје потребе, 

а други враћа увознику, који га доставља Министарству финансија као доказ о 

извршеном увозу цигарета, алкохолних пића, односно кафе, које води евиденцију о 

издатим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, 

алкохолна пића, односно кафу. 
  

Такође, напред поменутим актима УЦ-а, бр. 148-II-439-03-20/2/2017 од 

22.12.2017. године и бр. 148-II-439-03-20/4/2017 од 07.03.2018. године, све царинарнице 

обавештене су да  Рубрика 31 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, а ради контролисања броја (количине) увезених 

акцизних производа са количином издатих контролних акцизних маркица по њиховој 

врсти и ознаци серије (од серијског броја до серијског броја).  

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

царинску декларацију за 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''. 

Осим тога, царинарнице су обавештене 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. 
 

У складу са свим напред изнетим, ради једнообразне и правилне примене прописа 

још једном скрећемо пажњу, да Рубрика 31 ЈЦИ, када су у питању акцизни производи 

за које је прописано обележавање контролним акцизним маркицама, као и Образац ПУ, 

морају да садрже податак о серији контролних акцизних маркица (од серијског броја 

до серијског броја), која је уписана у Образац ЗАМ/ЦА - Захтев за издавање маркица 

за цигарете, алкохолна пића, односно у Образац ЗАМ/К - Захтев за издавање маркица 

за кафу. 
 

 (Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-9/2021 од 23.12.2021. године) 

 


