
                     

Oдлука о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. 

став. 1 тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама 

 

ВЕЗА: Акт Управе царина, бр. 148-II-439-03-3/6/2022 од 01.08.2022. године   

 

             У вези акта Управе царина под горњим бројем и датумом, којим су све царинарнице  

обавештене о примени Одлуке о привременом смањењу износа акциза на деривате нафте из 

члана 9. став.1 тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама (''Службени гласник РС'', бр. 73/22), у 

периоду од 1. јула 2022. године, закључно са 31. јулом 2022. године, обавештавамо вас да 

је Влада Републике Србије донела Одлуку о привременом смањењу износа акциза на 

деривате нафте из члана 9. став.1 тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама, која је објављена у 

''Службеном гласнику РС'', бр. 89  од 11. августа 2022. године и ступа на снагу даном 

објављивања. 

Ова одлука примењује се почев од 12. августа 2022. године, закључно са 31. августом 

2022. године. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о привременом 

смањењу износа акциза на деривате нафте из члана 9. став.1 тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама 

(''Службени гласник РС'', бр. 84/22), а тиме и акт Управе царина,  бр. 148-II-439-03-3/6/2022 

од 01.08.2022. године. 
 

Дакле, због повећања произвођачких цена деривата нафте услед раста цене сирове 

нафте на светском тржишту, привремено се смањују износи акциза утврђени у складу са 

Законом о акцизама, на оловни бензин, безоловни бензин и гасна уља, тако да од 12. до 31. 

августа 2022. године, износе:  
 

Врста деривата нафте:  Износ 

акцизе 

1) Оловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 50 00)  55,35 дин/лит. 

2) Безоловни бензин (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 12 41 00, 

2710 12 45 00, 2710 12 49 00 и 2710 20 90 11) 52,06 дин/лит. 

3) Гасна уља (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2710 19 43 00, 2710 19 

46 00, 2710 19 47 00, 2710 19 48 00, 2710 20 11 00, 2710 20 16 00 и 2710 

20 19 00 53,53 дин/лит. 

  

Ажуриран Табеларни преглед повезивања акцизних шифара са Царинском тарифом 

објављен је на web site-у и Порталу Управе царина, а одговарајуће измене унете су у ИСЦС.  

 

 О предњем се обавештавате ради знања и примене. 

 

 

(Акт УЦ-а, бр. 148-II-439-03-3/7/2022 од 12.08.2022. године) 

 


