
 
П Р Е Д Л О Г 

ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

АКЦИЗАМА 

Члан 1. 
У Закону о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 

80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 
5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др. закон и 142/14), 
у члану 1а тачка 3) речи: „обрачунава и плаћа” замењују се речима: „је дужно да 
плати”.  

У тачки 6)  речи:  „и да ставља у промет акцизне производе са 
обрачунатом и плаћеном акцизом” бришу се. 

У тачки 7) после речи: „режим одложеног” додају су речи: „обрачунавања 
и”. 

Члан 2. 
Члан 2. мења се и гласи:  

„Члан 2. 

Акцизом се опорезују следећи производи: 

1) деривати нафте; 

2) биогорива и биотечности; 

3) дуванске преређевине, укључујући и дуванске прерађевине које се 
при употреби греју али не сагоревају; 

4) алкохолна пића; 

5) кафа; 

6) течности за пуњење електронских цигарета; 

7) електрична енергија за крајњу потрошњу.” 

Члан 3. 
У члану 10. став 1. после речи: „40д овог закона,” додају се речи: „a на 

дуванске прерађевине које се при употреби греју али не сагоревају (у даљем 
тексту: несагоревајући дуван) акциза се плаћа у складу са ставом 10. овог 
члана,”. 

После става 2. додаје се нови став 3, који гласи: 

„Несагоревајући дуван је посебна дуванска прерађевина сврстана у 
тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 2403 99 90 00 која је сачињена тако да се 
приликом употребе загрева али не сагорева.” 

Досадашњи став 3. постаје став 4. 

У досадашњем ставу 4, који постаје став 5, речи: „става 3.” замењују се 
речима: „става 4.”. 

У досадашњим ст. 5, 6. и 7, који постају ст. 6, 7. и 8, речи: „става 4.” 
замењују се речима: „става 5.”. 

У досадашњем ставу 8, који постаје став 9, речи: „става 7.” замењују се 
речима: „става 8.”. 

После досадашњег става 8, који постаје став 9, додаје се нови став 10, 
који гласи: 
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„На несагоревајући дуван плаћа се акциза по килограму дуванске смесе, 
а у износу од 40% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета.” 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 11, речи: „ст. 5. до 8.” замењују 
се речима: „ст. 6. до 9.”. 

У досадашњем ставу 10, који постаје став 12, речи: „ст. 4. и 7.” замењују 
се речима: „ст. 5. и 8.”. 

Члан 4. 
После члана 14. додаје се члан 14а, који гласи: 

„Члан 14а 

Течностима за пуњење електронских цигарета, у смислу овог закона, 
сматрају се производи из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 90 92 90, које, 
приликом коришћења електронске цигарете на предвиђени начин, стварају пару 
за удисање, као и течности за пуњење електронских цигарета садржане у 
другим производима који се сврставају у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8473 
70 90 90. 

Акциза на течности за пуњење електронских цигарета износи 4,00 
динара по милилитру.” 

Члан 5. 
У члану 17. став 1. речи: „12a и 14.” замењују се речима: „12a, 14. и 14а”.   

Члан 6. 
У члану 18. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно од става 1. овог члана цигарете и алкохолна пића која се 
увозе ради продаје дипломатским и конзуларним представништвима, сходно 
одредби члана 19. став 1. тачка 2) подтач. (1) и (3) овог закона, не морају бити 
обележени контролном акцизном маркицом у складу са прописом који уређује 
обележавање наведених производа контролном акцизном маркицом.” 

Досадашњи ст. 2. до 4. постају ст. 3. до 5. 

Члан 7. 
У члану 19. став 1. тачка 1) после речи: „произвођач” додају се запета и 

речи: „односно које произвођач ради извоза отпрема у царинско складиште, 
отворено у складу са царинским прописима”. 

У тачки 4) речи: „које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје 
у авионима и бродовима” замењују се речима: „које произвођач отпрема, 
односно увозник смешта, у царинско складиште отворено у складу са 
царинским прописима, ради продаје у авионима и бродовима, односно ради 
снабдевања авиона и бродова,”.   

У ставу 2. речи: „тач. 1) и 4)” замењују се речима: „тачка 1) у делу који се 
односи на извоз и тачке 4)”, а после речи: „авионима и бродовима” додају се 
запета и речи: „односно ради снабдевања авиона и бродова,”. 

Члан 8. 
Члан 20а мења се и гласи: 

„Члан 20а 

Обрачунавање и плаћање акцизе одлаже се ако се акцизни производи 
отпремају из: 

1) производног погона произвођача у његово акцизно складиште;  
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2) акцизног складишта произвођача у његово друго акцизно 
складиште.” 

Члан 9. 
У члану 21. став 2. мења се и гласи: 

„Стављањем у промет акцизних производа сматра се: 

1) свако отпремање акцизних производа из производног погона од 
стране произвођача акцизних производа за које нема акцизну дозволу, осим 
отпремања акцизних производа из производног погона у царинско складиште, 
отворено у складу са царинским прописима; 

2) свако отпремање акцизних производа из акцизног складишта осим 
отпремања у сопствено друго акцизно складиште, односно у царинско 
сладиште, отворено у складу са царинским прописима; 

3) мањак производа у акцизном складишту, осим мањка који се може 
правдати вишом силом; 

4) расход (кало, растур, квар и лом) у акцизном складишту, изнад 
количине утврђене прописом који доноси Влада. 

Додаје се став 3, који гласи: 

„Стављањем у промет акцизних производа сматра се и свако отпремање 
акцизних производа из царинског складишта за које је, у складу са чланом 19. 
став 1. тач. 1) и 4) овог закона прописано ослобођење од плаћања акцизе, ако 
се не отпреме ван територије Републике Србије, осим отпремања акцизних 
производа од стране произвођача акцизних производа у сопствени производни 
погон ради оплемењивања, обраде, дораде или прераде у складу са царинским 
прописима.” 

Члан 10. 
У члану 30. став 1. после речи: „дуванских прерађевина,” додају се речи: 

„укључујући и несагоревајући дуван, течности за пуњење електронских 
цигарета,”. 

Члан 11. 
После главе XIIв ТАРИФНЕ ОЗНАКЕ, додаје се глава XIIг ЕЛЕКТРИЧНА 

ЕНЕРГИЈА са чл. 40з до 40н, који гласе: 

„XIIг ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

Члан 40з 

Изузетно од одредаба чл. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. и 30. овог закона, 
опорезивање акцизом електричне енергије уређује се одредбама чл. 40и до 40н 
овог закона. 

Члан 40и 

На електричну енергију за крајњу потрошњу (тарифне ознаке 
номенклатуре ЦТ 2716 00 00 00) плаћа се акциза по стопи од 7,5%. 

Крајњом потрошњом, у смислу става 1. овог члана, сматра се испорука 
електричне енергије крајњим купцима у Републици Србији, укључујући и 
потрошњу електричне енергије од стране снабдевача за сопствене потребе, 
обрачуната на основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на местима 
примопредаје електричне енергије, у складу са законом којим се уређује област 
енергетике. 
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Члан 40ј 

Обвезник акцизе на електричну енергију је лице које се, у складу са 
законом којим се уређује област енергетике, сматра снабдевачем електричном 
енергијом. 

Члан 40к 

Основицу за обрачун акцизе на електричну енергију из члана 40и став 1. 
овог закона чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови 
који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са 
законом којим се уређује област енергетике. 

Члан 40л 

Снабдевач електричном енергијом обрачунава акцизу на електричну 
енергију на основу издатих рачуна, односно на основу обрачуна потрошње 
електричне енергије за сопствене потребе, у обрачунском периоду. 

Обрачунски период је каледнарски месец у којем је извршено очитавање 
потрошње електричне енергије. 

Обавеза обрачунавања акцизе настаје најранијим од следећих дана, и 
то даном: 

1) очитавања потрошње електричне енергије, на основу података о 
мерењу испоручене електричне енергије; 

2) утврђивања процењене потрошње електричне енергије. 

Мерење испоручене електричне енергије из става 3. тачка 1) овог члана 
врши оператор преносног система, односно оператор дистрибутивног система. 

Утврђивање процењене потрошње електричне енергије из става 3. тачка 
2) овог члана врши снабдевач електричном енергијом на основу података 
оператора дистрибутивног система о процењеним испорученим месечним 
количинама електричне енергије крајњем купцу према просечној месечној 
потрошњи електричне енергије тог купца из одговарајућег обрачунског периода 
претходне године, односно према споразумно утврђеној месечној потрошњи 
електричне енергије са новим крајњим купцем. 

Снабдевач електричном енергијом из става 5. овог члана обавезан је да 
најмање једном шестомесечно сачини коначан обрачун акцизе за месеце за 
које је акциза утврђена према процењеним, односно споразумно утврђеним 
месечним количинама електричне енергије. 

Снабдевач електричном енергијом дужан је да за испоручену, односно 
процењену испоруку електричне енергије изда рачун, односно да сачини 
обрачун из става 1. овог члана, у року од осам дана од дана настанка обавезе 
по основу акцизе. 

Рачун, односно обрачун из става 7. овог члана обавезно садржи податак 
о датуму настанка обавезе по основу акцизе, основици за обрачун акцизе, 
стопи акцизе и износу обрачунате акцизе.  

Члан 40љ 

Акциза се не плаћа на електричну енергију:  

1) која се испоручује за: 

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава; 

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено 
међународним уговором; 



5 
 

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних 
представништава, укључујући и чланове њихових породица; 

(4) личне потребе страног особља међународних организација, 
укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним 
уговором; 

2) чија се испорука врши у оквиру реализације међународног уговора, 
ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе; 

3) која се користи за производњу електричне енергије, односно за 
производњу електричне и топлотне енергије у комбинованом процесу 
производње (когенерација), као и за сопствену потрошњу, односно одржавање 
способности производње електричне енергије произвођача електричне 
енергије; 

4) која се користи за производњу угља у рудницима са површинском 
експлоатацијом угља (површински копови); 

5) која се користи за обезбеђивање системских услуга, балансирање 
система, обезбеђивање сигурног рада преносног и дистрибутивног система и за 
надокнаду губитака у преносном и дистрибутивном систему, у складу са 
законом којим се уређује област енергетике. 

Ослобођење из става 1. тачка 1) подтач. (1) до (4) овог члана остварује 
се под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства надлежног 
за спољне послове. 

Члан 40м 

Обвезник акцизе дужан је да утврђену обавезу по основу акцизе на 
електричну енергију искаже у пореској пријави коју доставља надлежном 
пореском органу најкасније у року од 15 дана по истеку обрачунског периода. 

Обвезник акцизе дужан је да обрачунату акцизу плати у периоду за 
подношење пореске пријаве из става 1. овог члана.  

Члан 40н 

Ближе услове, начин и поступак обрачунавања и плаћања акцизе на 
електричну енергију, као и остваривање ослобођења прописује министар.” 

Члан 12. 
Прво усклађивање динарских износа акцизе на течности за пуњење 

електронских цигарета извршиће се у јануару 2016. године индексом 
потрошачких цена у 2015. години.  

Члан 13. 
Произвођач несагоревајућег дувана и течности за пуњење електронских 

цигарета, дужан је на дан ступања на снагу овог закона изврши попис затечених 
залиха наведених производа и да пописне листе достави надлежном пореском 
органу у року од 15 дана од дана извршеног пописа.  

Члан 14. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а одредбе члана 11. овог закона, осим 
одредбе којом се уређује правни основ за доношење подзаконског акта (члан 
40н), примењиваће се за потрошњу електричне енергије остварену почев од 1. 
августа 2015. године.  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. 
тач. 6. и 15. Устава Републике Србије, којим је предвиђено да Република 
Србија, између осталог, уређује и обезбеђује, порески систем и финансирање 
остваривања права и дужности Републике Србије утврђених Уставом и 
законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Разлози за доношење закона јесу постизање циљева у домену политике 
акциза, као што су даља постепена хармонизација акцизне политике са 
прописима Европске уније у смислу проширењa предмета опорезивања 
акцизом и на електричну енергију. Хармонизација акцизне политике испољава 
се, пре свега, у даљем усаглашавању са системом опорезивања акцизом 
енергената у Европској унији са Директивом о реструктуирању основа 
Заједнице за опорезивање енергената и електричне енергије 2003/96/ЕЗ од 27. 
октобра 2003. године (Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 
restructuring the Community framework for the taxation of energy products and 
electricity) којом је прописано да је електрична енергија један од обавезних 
предмета опорезивања акцизом (члан 2. став 2. Директиве 2003/96/ЕЗ). Овај 
закон, у делу који се односи на опорезивање акцизом електричне енергије, 
односи се на електричну енергију која се испоручује крајњим купцима а што 
обухвата следеће секторе финалне потрошње енергије, и то: индустрија са 
енергетиком (без електропривреде), грађевинарство, саобраћај, јавне и 
комерцијалне делатности, домаћинства и пољопривреда. Сагласно Директиви 
2003/96/EC о реструктурирању система Заједнице за опорезивање енeргената 
и електричне енергије, Законом је дефинисано да се акциза не плаћа у 
одређеним случајевима. У оквиру тога акциза се не плаћа на ону електричну 
енергију која представља сопствену потрошњу електричне енергије која је 
употребљена у процесу производње електричне енергије, односно електричне 
и топлотне енергије као и за обезбеђење поузданог, сигурног и квалитетног 
функционисања електроенергетског система. Такође, према члану 15. наведене 
Директиве 2003/96/ЕЗ прописана су ослобођења од плаћања акцизе на 
електричну енергију. С тим вези, према предложеном законском решењу, 
акциза на електричну енергију не плаћа се, између осталог, на испоруку ДКП и 
међународним организација, ако је то предвиђено међународним уговором, 
када се испорука врши у оквиру реализације међународног уговора, ако је тим 
уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе; када се користи за 
производњу електричне енергије, односно за производњу електричне и 
топлотне енергије у комбинованом процесу производње (когенерација), као и за 
сопствену потрошњу, односно одржавање способности производње електричне 
енергије произвођача електричне енергије; на електричну енергију која се 
користи за производњу угља у рудницима са површинском експлоатацијом угља 
(површински копови), као и на електричну енергију која се користи за 
обезбеђивање системских услуга, балансирање система, обезбеђивање 
сигурног рада преносног и дистрибутивног система и за надокнаду губитака у 
преносном и дистрибутивном систему, у складу са законом којим се уређује 
област енергетике.  

Према Енергетском билансу Републике Србије за 2013. годину (задња 
статистички обрађена година) финална потрошња електричне енергије а на коју 
би се односила акциза, износила је 27609,96 GWh. 
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 Поред тога, доношењем овог закона стварају се услови за реализацију 
постигнутог споразума који се односи на фискалну консолидацију, а који 
представља основ за спровођење споразума са ММФ-ом, тако да ће се овим 
законом обезбедити, с једне  стране, стабилнији прилив средстава од акциза у 
републички буџет, а са друге стране, економичнија потрошња електричне 
енергије.  

Прописивањем акцизе на електричну енергију по стопи од 7,5% на 
основицу  коју чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви 
трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију а у складу 
са законом којим се уређује област енергетике, обезбедиће годишње повећање 
пореских прихода у износу од додатних РСД 17 млрд, с тим да се процењује да 
ће до краја 2015. године приход износити додатних РСД 5,4 млрд. 

Такође, проширењем предмета опорезивања акцизом на течности за 
пуњење електронских цигарета и на несагоревајући дуван, може допринети 
повећању прихода од акциза у републичком буџету. 

Поред тога, електронске цигарете се, у одсуству одговарајућих прописа, 
оглашавају као „здравији” избор уместо конзумирања конвенционалних 
цигарета, упркос томе што за сада није довољно познат утицај њиховог 
удисања на здравље потрошача. С друге стране, подаци о увозу течности за 
пуњење електронских цигарета показују раст. Тако је према подацима Управе 
царина почев од 2013. године забележен значајан раст увоза наведеног 
производа.  

Очигледно је да се тражња за овим производом на домаћем тржишту 
повећава, а подстакнута је, између осталог, и недовољно провереним изјавама 
о овом производу као јефтинијој и здравијој замени за конвенционалне 
цигарете. Просечна малопродајна цена овог производа износи око 380 динара 
за паковање од 10 милилитара течности, при чему се оглашава да један 
милилитар замењује 20 цигарета. Дакле, огласна порука сугерише да се по 
цени од 380 динара може купити еквивалент 10 паклица цигарета, односно 
једна паклица по цени од 38 динара.  
 Увођење акцизе на течности за пуњење електронских цигарета у 
предложеном износу од 4,00 динара по милилитру, представља учешће акцизе 
у просечној малопродајној цени од 10,5%. Релативно мали износ акцизе уз 
претпоставку о наставку досадашњег раста увоза овог производа даје 
сразмерно скромно повећање пореских прихода што на годишњем нивоу 
износи око 200 милиона динара (акциза и ПДВ). У зависности од динамике 
увоза, укључујући и евентуалну производњу ових производа у републици, 
односно потрошње овог производа, увођење акцизе на овај производа може 
представљати значајан извор прихода у будућности.  

Прописи Европске уније не регулишу питање постојања акцизе на 
течности за електронске цигарете. Наиме, сагласно Директиви Савета 
2008/118/ЕЗ од 16. децембра 2008 о општем систему акциза и о укидању 
Директиве 92/12/ЕЕЗ (Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 
concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 
92/12/EEC) прописани су обавезни предмети опорезивања акцизом, с тим да 
сагласно члану 1. став 3. тачка (а) Директиве Савета 2008/118/ЕЗ, други 
производи могу бити предмет опорезивања акцизом у складу са пореском 
политиком државе чланице.  

Од земаља чланица ЕУ, акциза на течности за пуњење електронских 
цигарета прописна је у Италији 2013. године, а у Португалу 2015. године. У 
Италији она сада износи 0,37344 евра по милилитру течности, а у Португалу 0,6 
евра по милилитру течности. Акциза на течности за електронске цигарете 
постоји и у Русији (0,022 евра по милилитру течности), као и у неким 
неевропским државама.  
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Када је реч о увођењу акцизе на несагоревајући дуван, односно тзв. 
бездимни дуван, напомињемо да је ово нова врста дуванске прерађевине која 
се по својим посебним својствима, у складу са Директивом 2014/40/ЕУ о 
уједначавању закона, подзаконских прописа и административних правила 
земаља чланица који се односе на производњу, представљање и продају 
дуванских и повезаних производа од 3. априла 2014. године, сврстава у 
категорију нових дуванских производа.  

Основно својство несагоревајућег дувана је да не сагорева када се 
употребљава на предвиђен начин, па самим тим не ствара ни дим, и стога 
спада у тзв. бездимне дуванске производе (енг. smokeless tobacco product), који 
су чланом 2. став 5. наведене директиве дефинисани као дувански производи 
који не сагоревају и у које се, између осталог, сврставају и дуван за жвакање, 
дуван за шмркање и дуван за оралну употребу.  

Чланом 2. став 14. Директиве 2014/40/ЕУ, нови дувански производи (eng. 
novel tobacco products) дефининисани су као дуванске прерађевине које: (а) не 
спадају ни у једну од следећих категорија: цигарете, дуван за увијање, дуван за 
лулу, дуван за водену лулу, цигаре, цигарилоси, дуван за жвакање, дуван за 
шмркање или дуван за оралну употребу и (б) које су пуштене на тржиште после 
19. маја 2014. године. 

Од земаља чланица ЕУ, несагоревајући дуван је као нови дувански 
производ утврђен у Италији, где је ова врста производа пуштена на тржиште у 
новембру 2014. године (назив: „удишући, несагоревајући дувански производ, 
енг. „inhaled, non-combusted, tobacco product“) и Португалу (назив: „загревајући 
дувански производ“, енг. „heated tobacco product“), где још нема ове врсте 
производа на тржишту. У светским размерама, несагоревајући дуван пуштен је 
још и на тржиште Јапана у којем је такође категорисан као посебни дувански 
производ. На тржишту Републике Србије, у овом моменту, несагоревајући 
дуван још није присутан.  
 Будући да несагоревајући дуван не припада ни једној од категорија 
дуванских производа чије је опорезивање уређено Директивом 2011/64/ЕУ о 
структури и стопама акцизе на дуванске прерађевине, земље чланице ЕУ имају 
право да опорезивање нових дуванских производа уреде самостално. Другим 
речима, основица за акцизу као и њена висина нису уређени општим 
правилима ЕУ. Стога следи да и Република Србија може да самостално уреди 
акцизно опорезивање овог новог дуванског производа.  
 Правовремено и примерено уређивање акцизног опорезивања 
несагоревајућег дувана кључна је претпоставка за његово увођење на тржиште 
Републике Србије. То би истовремено створило и услове за увођење нове 
генерације дуванских производа у производни програм домаћих фабрика, а 
тиме и нових производних технологија. На тај начин би се подстакла њихова 
међународна конкурентност и извозни потенцијал, што је неопходна 
претпоставка за очување производних капацитета и запослености.  
 Ове очекиване позитивне последице биле су и разлог за предложену 
висину акцизе на несагоревајући дуван, којa ће свакако, по пуштању овог 
производа у промет на тржиште Републике Србије, позитивно утицати и на 
укупне акцизне приходе.  

Овим законом врши се и прецизирање појединих одредаба закона у 
циљу адекватније примене истог. 
 Постизање планираних циљева могуће је једино остварити изменама и 
допунама закона. 
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III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА 
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА 

 
Уз чл. 1. и 5.  
Овим члановима врши се правно-техничка редакција текста. 
 
Уз члaн 2.  
Овим чланом мења се досадашњи члан 2. Закона о акцизама, који 

уређује предмет опорезивања акцизом, имајући у виду да се предложеним 
законским решењем проширује предмет опорезивања акцизом и на електричну 
енергију, течности за пуњење електронских цигарета, као и на дуванске 
прерађевине које се при употреби греју али не сагоревају - несагоревајући 
дуван. 
 

Уз члaн 3.  
Предлаже се увођење акцизе на дуванске прерађевине које се при 

употреби греју али не сагоревају (несагоревајући дуван). Наиме, несагоревајући 
дуван је посебна дуванска прерађевина сврстана у тарифну ознаку 
номенклатуре ЦТ 2403 99 90 00 која је сачињена тако да се приликом употребе 
загрева али не сагорева. Такође, предлаже се да се на несагоревајући дуван 
плаћа акциза 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. 
 

Уз члaн 4.  
Овим чланом предлаже се да се акцизом опорезују и течности за 

пуњење електронских цигарета. То су производи, који се у смислу овог закона, 
сматрају  производима из тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 3824 90 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 који се сврставају у тарифну ознаку номенклатуре ЦТ 8473 
70 90 90. Предлаже се увођење акцизе на течности за пуњење електронских 
цигарета у износу од 4,00 динара по милилитру. 

 
Уз члaн 6.  
Овим чланом предлаже се да се цигарете и алкохолна пића из увоза 

који се продају дипломатско-конзуларним представништима не обележавају 
контролним акцизним маркицама, имајући у виду да је за наведене производе у 
овим случајевима прописано ослобођење од плаћања акцизе.  

 
Уз члaн 7.  
Овим чланом прецизирају се одредбе Закона о акцизама којима се 

уређује ослобођење од плаћања акцизе. 
 
Уз члaн 8.  
Овим чланом мења се досадашњи члан 20а Закона о акцизама који се 

односи на режим одложеног обрачунавања и плаћања акцизе у циљу 
адекватније примене закона.  
 

Уз члaн 9.  
Предлаже се да се одредба члана 21. Закона о акцизама, која уређује 

обрачун акцизе од стране обвезника акцизе – произвођача акцизних производа, 
прецизира у смислу појашњења појма стављања акцизних производа у промет.  
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Уз члaн 10.  
Прописује се да је лице које обавља производњу несагоревајућег 

дувана и течности за пуњење електронских цигарета, дужно да пријави 
пореском органу место обављања производње.  

 
Уз члaн 11.  
Овим чланом предлажу се одредбе Закона о акцизама којима се 

уређује опорезивање акцизом електричне енергије. Наиме, предлаже се да се 
на електричну енергију за крајњу потрошњу (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ 
2716 00 00 00) плаћа акциза по стопи од 7,5%. Крајњом потрошњом, сматра се 
испорука електричне енергије крајњим купцима у Републици Србији, укључујући 
и потрошњу електричне енергије од стране снабдевача за сопствене потребе, 
обрачуната на основу очитавања потрошње преко мерних уређаја на местима 
примопредаје електричне енергије, у складу са законом којим се уређује област 
енергетике.  

Обвезник акцизе на електричну енергију је лице које се, у складу са 
законом којим се уређује област енергетике, сматра снабдевачем електричном 
енергијом. Основицу за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена 
електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани 
за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује 
област енергетике. 

Поред тога, предлаже се да нови обвезник акцизе - снабдевач 
електричном енергијом обрачунава акцизу на електричну енергију на основу 
издатих рачуна, односно на основу обрачуна потрошње електричне енергије за 
сопствене потребе, у обрачунском периоду. Према предложеном законском 
решењу обрачунски период је календарски месец у којем је извршено 
очитавање потрошње електричне енергије. Обавеза обрачунавања акцизе 
настаје најранијим од следећих дана, и то даном очитавања потрошње 
електричне енергије, на основу података о мерењу испоручене електричне 
енергије, односно утврђивања процењене потрошње електричне енергије. 
Оператор преносног система, односно оператор дистрибутивног система, 
према предложеном законском решењу врши мерење испоручене електричне 
енергије. Утврђивање процењене потрошње електричне енергије врши 
снабдевач електричном енергијом на основу података оператора 
дистрибутивног система о процењеним испорученим месечним количинама 
електричне енергије крајњем купцу према просечној месечној потрошњи 
електричне енергије тог купца из одговарајућег обрачунског периода претходне 
године, односно према споразумно утврђеној месечној потрошњи електричне 
енергије са новим крајњим купцем. Обавеза снабдевача електричном енергијом 
је да најмање једном шестомесечно сачини коначан обрачун акцизе за месеце 
за које је акциза утврђена према процењеним, односно споразумно утврђеним 
месечним количинама електричне енергије. Снабдевач електричном енергијом 
дужан је да за испоручену, односно процењену испоруку електричне енергије 
изда рачун, односно да сачини обрачун у року од осам дана од дана настанка 
обавезе по основу акцизе. Такође, предлаже се да рачун, односно обрачун 
обавезно садржи податак о датуму настанка обавезе по основу акцизе, 
основици за обрачун акцизе, стопи акцизе и износу обрачунате акцизе.  

 
Поред тога, предлажу се случајеви за које се акциза на електричну 

енергију не обрачунава и не плаћа, и то на електричну енергију која се 
испоручује за службене потребе дипломатских и конзуларних представништава, 
службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено 
међународним уговором, личне потребе страног особља дипломатских и 
конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових породица, личне 
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потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове 
њихових породица, ако је то предвиђено међународним уговором, чија се 
испорука врши у оквиру реализације међународног уговора, ако је тим уговором 
предвиђено ослобођење од плаћања акцизе. Такође, акциза на електричну 
енергију не обрачунава се и не плаћа када се иста користи за производњу 
електричне енергије, односно за производњу електричне и топлотне енергије у 
комбинованом процесу производње (когенерација), као и за сопствену 
потрошњу, односно одржавање способности производње електричне енергије 
произвођача електричне енергије, која се користи за производњу угља у 
рудницима са површинском експлоатацијом угља (површински копови), која се 
користи за обезбеђивање системских услуга, балансирање система, 
обезбеђивање сигурног рада преносног и дистрибутивног система и за 
надокнаду губитака у преносном и дистрибутивном систему, у складу са 
законом којим се уређује област енергетике.  

Снабдевач електричном енергијом - обвезник акцизе дужан је да 
утврђену обавезу по основу акцизе на електричну енергију искаже у пореској 
пријави коју доставља надлежном пореском органу најкасније у року од 15 дана 
по истеку обрачунског периода у којем се врши очитавање, с тим да се под 
обрачунским периодом сматра остварена, односно процењена потрошња 
електричне енергије у календарском месецу, као и да обрачунату акцизу плати 
у периоду за подношење пореске пријаве (Пореска пријава се подноси у року 
од 15 дана по истеку обрачунског периода – календарског месеца).  

Такође, прописује се правни основ за доношење подзаконског акта 
којим ће се ближе уредити услови, начин и поступак обрачунавања и плаћања 
акцизе на електричну енергију, као и остваривање ослобођења. 

 
Уз члaн 12.  
Овим чланом предлаже се да се прво усклађивање динарских износа 

акцизе на течности за пуњење електронских цигарета изврши у јануару 2016. 
године индексом потрошачких цена у 2015. години. 

 
Уз члaн 13.  
Овим чланом прописује се обавеза произвођачу несагоревајућег 

дувана и течности за пуњење електронских цигарета, да на дан ступања на 
снагу овог закона изврши попис затечених залиха наведених производа и да 
пописне листе достави надлежном пореском органу у року од 15 дана од дана 
извршеног пописа.  
 

Уз члaн 14.  
Овим чланом прописује се време ступања на снагу овог закона, као и 

почетак примене истог. 
 

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  
ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна 

средства у републичком буџету. 
 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се 
у складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник 
РС”, број 20/12 - пречишћен текст). Разлози за доношење закона по хитном 
поступку садржани су у потреби стварања услова за реализацију и спровођење 
споразума са ММФ-ом. 
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VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 
 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА 
 

Члан 1а 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће 

значење: 
1) „произвођач акцизних производа” је лице које у производном 

погону прави, обрађује, прерађује, дорађује и сл. производе на које се плаћа 
акциза у смислу овог закона; 

2) „увозник акцизних производа” је лице које у своје име и за свој 
рачун увози, односно лице за чији рачун се увозе из иностранства производи на 
која се плаћа акциза у смислу овог закона; 

3) „обвезник акцизе” је лице које обрачунава и плаћа ЈЕ ДУЖНО 
ДА ПЛАТИ акцизу прописану овим законом; 

4) „акцизна дозвола” је документ којим се одобрава отпремање и 
смештање акцизних производа без обрачунавања и плаћања акцизе; 

5) „акцизно складиште” је један или више међусобно повезаних 
затворених или ограђених простора који сачињавају целину, у коме овлашћени 
држалац акцизног складишта производи, складишти, прима или отпрема 
производе под режимом одложеног обрачунавања и плаћања акцизе и које 
мора бити видљиво означено и физички одвојено од других простора;      

6) „овлашћени држалац акцизног складишта” је произвођач који је 
добио дозволу да складишти акцизне производе без обрачунате и плаћене 
акцизе и да ставља у промет акцизне производе са обрачунатом и плаћеном 
акцизом; 

7) „режим одложеног ОБРАЧУНАВАЊА И плаћања акцизе” је 
временски период у којем не постоји обавеза обрачунавања и плаћања акцизе; 

8) „цигаретама произведеним у земљи” сматрају се цигарете које 
производи у Републици Србији лице уписано у Регистар произвођача дуванских 
производа код Управе за дуван (у даљем тексту: Управа) и које су уписане у 
Регистар о маркама дуванских производа у корист произвођача дуванских 
производа, односно већинског власника произвођача дуванских производа. 

 
II. ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА 

 
Члан 2. 

Акцизом се опорезују следећи производи: 
1) деривати нафте; 
1a) биогорива и биотечности; 
2) дуванске прерађевине; 
3) (брисана) 
4) алкохолна пића; 
5) (брисана) 
6) кафа; 
7) (брисана) 
8) (брисана) 

 
ЧЛАН 2. 

АКЦИЗОМ СЕ ОПОРЕЗУЈУ СЛЕДЕЋИ ПРОИЗВОДИ: 
1) ДЕРИВАТИ НАФТЕ; 
2) БИОГОРИВА И БИОТЕЧНОСТИ; 
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3) ДУВАНСКЕ ПРЕРЕЂЕВИНЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ДУВАНСКЕ 
ПРЕРАЂЕВИНЕ КОЈЕ СЕ ПРИ УПОТРЕБИ ГРЕЈУ АЛИ НЕ САГОРЕВАЈУ; 

4) АЛКОХОЛНА ПИЋА; 
5) КАФА; 
6) ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА; 
7) ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ. 
 

Дуванске прерађевине 
 

Члан 10 
На дуванске прерађевине (цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за 

пушење и остале дуванске прерађевине) плаћа се акциза утврђена одредбама 
чл. 40а, 40б, 40г и 40д овог закона, A НА ДУВАНСКЕ ПРЕРАЂЕВИНЕ КОЈЕ СЕ 
ПРИ УПОТРЕБИ ГРЕЈУ АЛИ НЕ САГОРЕВАЈУ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: 
НЕСАГОРЕВАЈУЋИ ДУВАН) АКЦИЗА СЕ ПЛАЋА У СКЛАДУ СА СТАВОМ 10. 
ОВОГ ЧЛАНА, осим на дуванске прерађевине које служе за тестирање контроле 
квалитета производа.  

Цигаретама, цигарама, цигарилосима, дуваном за пушење и осталим 
дуванским прерађевинама сматрају се дуванске прерађевине које се производе 
и стављају у промет као таква врста прерађевина у складу са законом којим се 
уређује производња и промет дувана и дуванских прерађевина.  

НЕСАГОРЕВАЈУЋИ ДУВАН ЈЕ ПОСЕБНА ДУВАНСКА ПРЕРАЂЕВИНА 
СВРСТАНА У ТАРИФНУ ОЗНАКУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦТ 2403 99 90 00 КОЈА ЈЕ 
САЧИЊЕНА ТАКО ДА СЕ ПРИЛИКОМ УПОТРЕБЕ ЗАГРЕВА АЛИ НЕ 
САГОРЕВА.  

Ако је обрачуната акциза на цигарете, дуван за пушење и остале 
дуванске прерађевине, која је прописана у одредбама чл. 40а, 40б и 40д овог 
закона, мања од минималне акцизе утврђене овим законом, плаћа се 
минимална акциза.  

Минимална акциза из става 3.  СТАВА 4. овог члана износи, и то на:  
1) цигарете - 100% укупне акцизе из чл. 40а и 40б овог закона утврђене 

за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета;  
2) дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван 

за лулу, дуван за жвакање и бурмут) - 100% акцизе из члана 40д овог закона 
утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене дувана за 
пушење и осталих дуванских прерађевина, али не мање од: 

- 55% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 2013. године; 

- 60% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 2014. године; 

- 65% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду 
од 1. јануара до 31. децембра 2015. године; 

- 70% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 
категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то од 1. 
јануара 2016. године. 

Просечна пондерисана малопродајна цена из става 4. СТАВА 5. тачка 1) 
овог члана израчунава се стављањем у однос укупне вредности свих цигарета 
које су пуштене у промет по малопродајним ценама, са укупном количином 
цигарета пуштених у промет у Републици Србији, у претходном полугодишту.  

Просечна пондерисана малопродајна цена из става 4. СТАВА 5. тачка 2) 
овог члана израчунава се стављањем у однос укупне вредности целокупног 
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за 
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лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним 
ценама, са укупном количином дувана за пушење и осталих дуванских 
прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) 
пуштених у промет у Републици Србији, у претходном полугодишту.  

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија (у 
даљем тексту: министарство), полугодишње утврђује, и то до 31. јануара, 
односно до 31. јула текуће године, износе просечне пондерисане малопродајне 
цене и минималне акцизе из става 4. овог члана у претходном полугодишту.  

Предлог износа просечне пондерисане малопродајне цене из става 7. 
СТАВА 8. овог члана, утврђује се на основу података о укупној вредности свих 
цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, 
дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по 
малопродајним ценама објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије” 
и укупној количини цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских 
прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) 
пуштених у промет у Републици Србији, у претходном полугодишту.  

НА НЕСАГОРЕВАЈУЋИ ДУВАН ПЛАЋА СЕ АКЦИЗА ПО КИЛОГРАМУ 
ДУВАНСКЕ СМЕСЕ, А У ИЗНОСУ ОД 40% МИНИМАЛНЕ АКЦИЗЕ НА 1.000 
КОМАДА ЦИГАРЕТА УТВРЂЕНЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ ПРОСЕЧНЕ ПОНДЕРИСАНЕ 
МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ЦИГАРЕТА. 

Влада ће уредити начин и поступак утврђивања износа просечне 
пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих 
дуванских прерађевина у смислу ст. 5. до 8. 6. ДО 9. овог члана.  

Износ просечне пондерисане малопродајне цене и износ минималне 
акцизе из ст. 4. и 7. СТ. 5. И 8. овог члана примењиваће се од наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 

ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА 
 

ЧЛАН 14А 
ТЕЧНОСТИМА ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА, У СМИСЛУ 

ОВОГ ЗАКОНА, СМАТРАЈУ СЕ ПРОИЗВОДИ ИЗ ТАРИФНЕ ОЗНАКЕ 
НОМЕНКЛАТУРЕ ЦТ 3824 90 92 90, КОЈЕ, ПРИЛИКОМ КОРИШЋЕЊА 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ЦИГАРЕТЕ НА ПРЕДВИЂЕНИ НАЧИН, СТВАРАЈУ ПАРУ ЗА 
УДИСАЊЕ, КАО И ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА 
САДРЖАНЕ У ДРУГИМ ПРОИЗВОДИМА КОЈИ СЕ СВРСТАВАЈУ У ТАРИФНУ 
ОЗНАКУ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦТ 8473 70 90 90. 
 АКЦИЗА НА ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА 
ИЗНОСИ 4,00 ДИНАРА ПО МИЛИЛИТРУ. 
 

Индексација 
 

Члан 17. 
Динарски износи акциза из члана 9. ст. 1. и 5, чл. 12, 12a и 14. 12A, 14 

И 14А овог закона усклађују се годишњим индексом потрошачких цена у 
календарској години која претходи години у којој се усклађивање врши, према 
подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

У случају раста цене сирове нафте на светском тржишту, који 
негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи, Влада може 
привремено смањити износе акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог 
закона утврђене у складу са овим законом за износе за које су повећане цене 
тих деривата нафте,  с тим што то умањење не може бити веће од 20%  
последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. овог члана. 

У случају пада цене сирове нафте на светском тржишту, износи акциза 
из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона, утврђени у складу са ставом 2. 
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овог члана увећавају се за износе за које су смањене цене тих деривата нафте, 
а највише до последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. 
овог члана. 

Приликом усклађивања динарских износа акциза на деривате нафте из 
члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона са годишњим индексом потрошачких 
цена, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени, односно 
умањени или увећани износи акциза на поменуте деривате нафте, сагласно 
ставу 1. односно ст. 2. и 3. овог члана. 

Овлашћује се Влада да објави износе акциза из ст. 1. – 3. овог члана. 
Износи акциза из ст. 1, 2. и 3. овог члана примењиваће се од дана 

одређеног у акту Владе, којим се врши усклађивање, привремено смањење, 
односно повећање износа акциза. 
 

Контролне акцизне маркице 
 

Члан 18. 
 Произвођач, односно увозник дужан је да при производњи, 
односно пре увоза цигарета и алкохолних пића, осим пива и цигарета које се 
користе за тестирање квалитета производа, обележи контролном акцизном 
маркицом сваки од тих производа посебно.  
 ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЦИГАРЕТЕ И 
АЛКОХОЛНА ПИЋА КОЈА СЕ УВОЗЕ РАДИ ПРОДАЈЕ ДИПЛОМАТСКИМ И 
КОНЗУЛАРНИМ ПРЕДСТАВНИШТВИМА, СХОДНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 19. СТАВ 
1. ТАЧКА 2) ПОДТАЧ. (1) И (3) ОВОГ ЗАКОНА, НЕ МОРАЈУ БИТИ ОБЕЛЕЖЕНИ 
КОНТРОЛНОМ АКЦИЗНОМ МАРКИЦОМ У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ КОЈИ 
УРЕЂУЈЕ ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НАВЕДЕНИХ ПРОИЗВОДА КОНТРОЛНОМ 
АКЦИЗНОМ МАРКИЦОМ. 
 Министарство одобрава издавање контролних акцизних маркица 
и води евиденцију о издатим контролним акцизним маркицама. 
 Народна банка Србије - Завод за израду новчаница и кованог 
новца штампа и издаје контролне акцизне маркице и води евиденције о 
издатим контролним акцизним маркицама. 
 Влада Републике Србије прописаће изглед контролне акцизне 
маркице, врсту података на маркици, начин и поступак одобравања и издавања 
маркица, вођења евиденције о одобреним и издатим маркицама и 
обележавања акцизних производа из става 1. овог члана. 
 

VII. ОЛАКШИЦЕ КОД ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ 
 

Ослобођења 
 

Члан 19. 
 Акциза се не плаћа на акцизне производе: 
 1) које извози произвођач, ОДНОСНО КОЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ РАДИ 
ИЗВОЗА ОТПРЕМА У ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕ, ОТВОРЕНО У СКЛАДУ СА 
ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА; 
 2) које произвођач, односно увозник продаје за: 

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних 
представништава; 

(2)службене потребе међународних организација, ако је то 
предвиђено међународним уговорима; 

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних 
представништава, укључујући и чланове њихових породица; 
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 (4) личне потребе страног особља међународних организација, 
укључујући и чланове њихових породица, ако је то предвиђено међународним 
уговорима; 
 3) деривате нафте, биогорива и биотечности које продаје 
произвођач, односно увозник, а чији се промет врши на основу међународног 
уговора, ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе; 
 4) које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у 
авионима и бродовима КОЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ ОТПРЕМА, ОДНОСНО УВОЗНИК 
СМЕШТА, У ЦАРИНСКО СКЛАДИШТЕ ОТВОРЕНО У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ 
ПРОПИСИМА, РАДИ ПРОДАЈЕ У АВИОНИМА И БРОДОВИМА, ОДНОСНО 
РАДИ СНАБДЕВАЊА АВИОНА И БРОДОВА, који саобраћају на међународним 
линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске 
продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за 
међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола 
ради продаје путницима у складу са царинским прописима; 
 5) брисана   
 6) гориво за млазне моторе – керозин (петролеј) које произвођач 
продаје непосредно крајњем кориснику (власнику) за авио сврхе, односно 
увозник увози за себе ради непосредног коришћења у авио сврхе или за 
корисника (власника) који то гориво непосредно користи у авио сврхе; 
 6а) цигарете, односно алкохолна пића које је произвођач по 
одобрењу или на основу налога надлежног органа уништио, а обележене су 
контролним акцизним маркицама.; 
 Ослобођење из става 1. тач.  1)  и 4)  ТАЧКА 1)  У ДЕЛУ КОЈИ СЕ 
ОДНОСИ НА ИЗВОЗ И ТАЧКЕ 4) овог члана остварује се на основу царинских 
исправа којим се доказује да су производи напустили територију Републике 
Србије, односно отпремљени ради продаје у авионима и бродовима, 
ОДНОСНО РАДИ СНАБДЕВАЊА АВИОНА И БРОДОВА, који саобраћају на 
међународним линијама или у слободним царинским продавницама отвореним 
на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на 
којима је организована пасошка и царинска контрола. 
 Ослобођење из става 1. тачка 2. подтач. (1) и (3) овог члана 
остварује се под условом реципроцитета, а на основу потврде министарства 
надлежног за спољне послове. 
 Ближе услове, начин и поступак остваривања пореског 
ослобођења из става 1. тач. 2) и 3) овог члана прописује министар надлежан за 
послове финансија (у даљем тексту: министар). 
 
 

VIIа РЕЖИМ ОДЛОЖЕНОГ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ 
 

Члан 20а 
Обрачунавање и плаћање акцизе се одлаже ако се: 
1) акцизни производи отпремају у акцизно складиште 

произвођача за које је надлежни орган дао акцизну дозволу, односно отпремају 
у царинско складиште за које је надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено 
у складу са царинским прописима; 

2) акцизни производи отпремају из акцизног складишта 
произвођача у његово друго акцизно складиште, односно у царинско сладиште 
за које је надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено у складу са царинским 
прописима. 
 ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ АКЦИЗЕ ОДЛАЖЕ СЕ АКО СЕ 
АКЦИЗНИ ПРОИЗВОДИ ОТПРЕМАЈУ ИЗ: 

1) ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ПРОИЗВОЂАЧА У ЊЕГОВО 
АКЦИЗНО СКЛАДИШТЕ;  
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2) АКЦИЗНОГ СКЛАДИШТА ПРОИЗВОЂАЧА У ЊЕГОВО ДРУГО 
АКЦИЗНО СКЛАДИШТЕ. 
 

VIII. ОБРАЧУН И НАПЛАТА АКЦИЗЕ 
 

Обрачун акцизе 
 

Члан 21. 
 Обвезник акцизе је дужан да обрачуна акцизу у моменту 

стављања акцизних производа у промет. 
  Стављањем у промет акцизних производа сматра се: 
  1) свако отпремање акцизних производа из производног погона од 
стране произвођача акцизних производа за које нема акцизну дозволу, осим 
отпремања акцизних производа из производног погона у царинско складиште за 
које је надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено у складу са царинским 
прописима; 
  2) свако отпремање акцизних производа из акцизног складишта 
осим отпремања у сопствено друго акцизно складиште, односно у царинско 
сладиште за које је надлежни орган дао акцизну дозволу, отворено у складу са 
царинским прописима; 

3) исказивање мањка производа у акцизном складишту, осим 
мањка који се може правдати вишом силом; 
 3а) (брисана)  
 4) исказивање расхода (кало, растур, квар и лом) у акцизном 
складишту изнад количине утврђене прописом који доноси Влада Републике 
Србије. 
  СТАВЉАЊЕМ У ПРОМЕТ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА СМАТРА СЕ: 
  1) СВАКО ОТПРЕМАЊЕ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ 
ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА АКЦИЗНИХ 
ПРОИЗВОДА ЗА КОЈЕ НЕМА АКЦИЗНУ ДОЗВОЛУ, ОСИМ ОТПРЕМАЊА 
АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ПРОИЗВОДНОГ ПОГОНА У ЦАРИНСКО 
СКЛАДИШТЕ, ОТВОРЕНО У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА; 
  2) СВАКО ОТПРЕМАЊЕ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ АКЦИЗНОГ 
СКЛАДИШТА ОСИМ ОТПРЕМАЊА У СОПСТВЕНО ДРУГО АКЦИЗНО 
СКЛАДИШТЕ, ОДНОСНО У ЦАРИНСКО СЛАДИШТЕ, ОТВОРЕНО У СКЛАДУ СА 
ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА; 

3) МАЊАК ПРОИЗВОДА У АКЦИЗНОМ СКЛАДИШТУ, ОСИМ 
МАЊКА КОЈИ СЕ МОЖЕ ПРАВДАТИ ВИШОМ СИЛОМ; 

4) РАСХОД (КАЛО, РАСТУР, КВАР И ЛОМ) У АКЦИЗНОМ 
СКЛАДИШТУ, ИЗНАД КОЛИЧИНЕ УТВРЂЕНЕ ПРОПИСОМ КОЈИ ДОНОСИ 
ВЛАДА. 

СТАВЉАЊЕМ У ПРОМЕТ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА СМАТРА СЕ 
И СВАКО ОТПРЕМАЊЕ АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА ИЗ ЦАРИНСКОГ 
СКЛАДИШТА ЗА КОЈЕ ЈЕ,  У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 19.  СТАВ 1.  ТАЧ.  1)  И 4)  
ОВОГ ЗАКОНА ПРОПИСАНО ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ, АКО СЕ 
НЕ ОТПРЕМЕ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ОСИМ ОТПРЕМАЊА 
АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА ОД СТРАНЕ ПРОИЗВОЂАЧА АКЦИЗНИХ 
ПРОИЗВОДА У СОПСТВЕНИ ПРОИЗВОДНИ ПОГОН РАДИ ОПЛЕМЕЊИВАЊА, 
ОБРАДЕ, ДОРАДЕ ИЛИ ПРЕРАДЕ У СКЛАДУ СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА. 
 

Пријава места обављања делатности 
 

Члан 30. 
Лице које је регистровано за производњу дуванских прерађевина, 

УКЉУЧУЈУЋИ И НЕСАГОРЕВАЈУЋИ ДУВАН, ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ 
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ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА, деривата нафте, биогорива и биотечности, 
односно алкохолних пића дужно је да пре почетка обављања те делатности 
пријави надлежној организационој јединици Пореске управе место погона и 
сличног простора у коме ће обављати производњу тих производа. 

Пореска управа - Централа води регистар произвођача алкохолних 
пића. 

Садржину, врсту података и начин вођења регистра из става 2. 
овог члана прописаће министар.  
 

XIIГ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 

ЧЛАН 40З 
  ИЗУЗЕТНО ОД ОДРЕДАБА ЧЛ. 3, 6, 8, 19, 21, 23, 24, 25, 26. И 30. 
ОВОГ ЗАКОНА, ОПОРЕЗИВАЊЕ АКЦИЗОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
УРЕЂУЈЕ СЕ ОДРЕДБАМА ЧЛ. 40И ДО 40Н ОВОГ ЗАКОНА. 
 

ЧЛАН 40И 
НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЗА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ 

(ТАРИФНЕ ОЗНАКЕ НОМЕНКЛАТУРЕ ЦТ 2716 00 00 00) ПЛАЋА СЕ АКЦИЗА 
ПО СТОПИ ОД 7,5%. 

КРАЈЊОМ ПОТРОШЊОМ, У СМИСЛУ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, 
СМАТРА СЕ ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КРАЈЊИМ КУПЦИМА У 
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, УКЉУЧУЈУЋИ И ПОТРОШЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ОД СТРАНЕ СНАБДЕВАЧА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, ОБРАЧУНАТА НА 
ОСНОВУ ОЧИТАВАЊА ПОТРОШЊЕ ПРЕКО МЕРНИХ УРЕЂАЈА НА МЕСТИМА 
ПРИМОПРЕДАЈЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ. 
 

ЧЛАН 40Ј 
ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ЈЕ ЛИЦЕ КОЈЕ 

СЕ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ, 
СМАТРА СНАБДЕВАЧЕМ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ. 

 
 

ЧЛАН 40К 
ОСНОВИЦУ ЗА ОБРАЧУН АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ 

ИЗ ЧЛАНА 40И СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА ЧИНИ ЦЕНА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
У КОЈУ СЕ УРАЧУНАВАЈУ СВИ ТРОШКОВИ КОЈИ СУ ДИРЕКТНО ВЕЗАНИ ЗА 
ИСПОРУЧЕНУ ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, А У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ 
СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ. 

 
ЧЛАН 40Л 

СНАБДЕВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ОБРАЧУНАВА 
АКЦИЗУ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ НА ОСНОВУ ИЗДАТИХ РАЧУНА, 
ОДНОСНО НА ОСНОВУ ОБРАЧУНА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 
СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ. 

ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД ЈЕ КАЛЕДНАРСКИ МЕСЕЦ У КОЈЕМ ЈЕ 
ИЗВРШЕНО ОЧИТАВАЊЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

ОБАВЕЗА ОБРАЧУНАВАЊА АКЦИЗЕ НАСТАЈЕ НАЈРАНИЈИМ 
ОД СЛЕДЕЋИХ ДАНА, И ТО ДАНОМ: 

1) ОЧИТАВАЊА ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, НА 
ОСНОВУ ПОДАТАКА О МЕРЕЊУ ИСПОРУЧЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ; 

2) УТВРЂИВАЊА ПРОЦЕЊЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ. 
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МЕРЕЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СТАВА 3. 
ТАЧКА 1) ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ ОПЕРАТОР ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА, ОДНОСНО 
ОПЕРАТОР ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА. 

УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕЊЕНЕ ПОТРОШЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 2) ОВОГ ЧЛАНА ВРШИ СНАБДЕВАЧ 
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ НА ОСНОВУ ПОДАТАКА ОПЕРАТОРА 
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА О ПРОЦЕЊЕНИМ ИСПОРУЧЕНИМ МЕСЕЧНИМ 
КОЛИЧИНАМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КРАЈЊЕМ КУПЦУ ПРЕМА 
ПРОСЕЧНОЈ МЕСЕЧНОЈ ПОТРОШЊИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОГ КУПЦА 
ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ, 
ОДНОСНО ПРЕМА СПОРАЗУМНО УТВРЂЕНОЈ МЕСЕЧНОЈ ПОТРОШЊИ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ СА НОВИМ КРАЈЊИМ КУПЦЕМ. 
  СНАБДЕВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ИЗ СТАВА 5. ОВОГ 
ЧЛАНА ОБАВЕЗАН ЈЕ ДА НАЈМАЊЕ ЈЕДНОМ ШЕСТОМЕСЕЧНО САЧИНИ 
КОНАЧАН ОБРАЧУН АКЦИЗЕ ЗА МЕСЕЦЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ АКЦИЗА УТВРЂЕНА 
ПРЕМА ПРОЦЕЊЕНИМ, ОДНОСНО СПОРАЗУМНО УТВРЂЕНИМ МЕСЕЧНИМ 
КОЛИЧИНАМА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ. 

СНАБДЕВАЧ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ ДУЖАН ЈЕ ДА ЗА 
ИСПОРУЧЕНУ, ОДНОСНО ПРОЦЕЊЕНУ ИСПОРУКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
ИЗДА РАЧУН, ОДНОСНО ДА САЧИНИ ОБРАЧУН ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, У 
РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА НАСТАНКА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ АКЦИЗЕ. 

РАЧУН, ОДНОСНО ОБРАЧУН ИЗ СТАВА 7. ОВОГ ЧЛАНА 
ОБАВЕЗНО САДРЖИ ПОДАТАК О ДАТУМУ НАСТАНКА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ 
АКЦИЗЕ, ОСНОВИЦИ ЗА ОБРАЧУН АКЦИЗЕ, СТОПИ АКЦИЗЕ И ИЗНОСУ 
ОБРАЧУНАТЕ АКЦИЗЕ.  
 

ЧЛАН 40Љ 
 АКЦИЗА СЕ НЕ ПЛАЋА НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ:  
 1) КОЈА СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ЗА: 
 (1) СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ ДИПЛОМАТСКИХ И КОНЗУЛАРНИХ 
ПРЕДСТАВНИШТАВА; 
 (2) СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА, 
АКО ЈЕ ТО ПРЕДВИЂЕНО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ; 
 (3) ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ СТРАНОГ ОСОБЉА ДИПЛОМАТСКИХ И 
КОНЗУЛАРНИХ ПРЕДСТАВНИШТАВА, УКЉУЧУЈУЋИ И ЧЛАНОВЕ ЊИХОВИХ 
ПОРОДИЦА; 
 (4) ЛИЧНЕ ПОТРЕБЕ СТРАНОГ ОСОБЉА МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА, УКЉУЧУЈУЋИ И ЧЛАНОВЕ ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА, АКО ЈЕ 
ТО ПРЕДВИЂЕНО МЕЂУНАРОДНИМ УГОВОРОМ; 
 2) ЧИЈА СЕ ИСПОРУКА ВРШИ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
МЕЂУНАРОДНОГ УГОВОРА, АКО ЈЕ ТИМ УГОВОРОМ ПРЕДВИЂЕНО 
ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ; 
 3) КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ, ОДНОСНО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ У КОМБИНОВАНОМ ПРОЦЕСУ ПРОИЗВОДЊЕ (КОГЕНЕРАЦИЈА), 
КАО И ЗА СОПСТВЕНУ ПОТРОШЊУ, ОДНОСНО ОДРЖАВАЊЕ 
СПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРОИЗВОЂАЧА 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ; 
 4) КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА У РУДНИЦИМА 
СА ПОВРШИНСКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈОМ УГЉА (ПОВРШИНСКИ КОПОВИ); 
 5) КОЈА СЕ КОРИСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СИСТЕМСКИХ 
УСЛУГА, БАЛАНСИРАЊЕ СИСТЕМА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СИГУРНОГ РАДА 
ПРЕНОСНОГ И ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА И ЗА НАДОКНАДУ ГУБИТАКА У 
ПРЕНОСНОМ И ДИСТРИБУТИВНОМ СИСТЕМУ, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ ОБЛАСТ ЕНЕРГЕТИКЕ. 
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 ОСЛОБОЂЕЊЕ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 1) ПОДТАЧ. (1) ДО (4) ОВОГ 
ЧЛАНА ОСТВАРУЈЕ СЕ ПОД УСЛОВОМ РЕЦИПРОЦИТЕТА, А НА ОСНОВУ 
ПОТВРДЕ МИНИСТАРСТВА НАДЛЕЖНОГ ЗА СПОЉНЕ ПОСЛОВЕ. 
 

ЧЛАН 40М 
ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ДУЖАН ЈЕ ДА УТВРЂЕНУ ОБАВЕЗУ ПО 

ОСНОВУ АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ИСКАЖЕ У ПОРЕСКОЈ 
ПРИЈАВИ КОЈУ ДОСТАВЉА НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ ОРГАНУ НАЈКАСНИЈЕ 
У РОКУ ОД 15 ДАНА ПО ИСТЕКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА. 

ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ОБРАЧУНАТУ АКЦИЗУ 
ПЛАТИ У ПЕРИОДУ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ 
ЧЛАНА.  

 
ЧЛАН 40Н 

 БЛИЖЕ УСЛОВЕ, НАЧИН И ПОСТУПАК ОБРАЧУНАВАЊА И 
ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ, КАО И ОСТВАРИВАЊЕ 
ОСЛОБОЂЕЊА ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР. 
 

ЧЛАН 12. 
ПРВО УСКЛАЂИВАЊЕ ДИНАРСКИХ ИЗНОСА АКЦИЗЕ НА 

ТЕЧНОСТИ ЗА ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА ИЗВРШИЋЕ СЕ У 
ЈАНУАРУ 2016. ГОДИНЕ ИНДЕКСОМ ПОТРОШАЧКИХ ЦЕНА У 2015. ГОДИНИ.  
 
 
 

ЧЛАН 13. 
ПРОИЗВОЂАЧ НЕСАГОРЕВАЈУЋЕГ ДУВАНА И ТЕЧНОСТИ ЗА 

ПУЊЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЦИГАРЕТА, ДУЖАН ЈЕ НА ДАН СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ИЗВРШИ ПОПИС ЗАТЕЧЕНИХ ЗАЛИХА НАВЕДЕНИХ 
ПРОИЗВОДА И ДА ПОПИСНЕ ЛИСТЕ ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОМ ПОРЕСКОМ 
ОРГАНУ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА ИЗВРШЕНОГ ПОПИСА.  

 
ЧЛАН 14. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА 
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А 
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 11. ОВОГ ЗАКОНА, ОСИМ ОДРЕДБЕ КОЈОМ СЕ УРЕЂУЈЕ 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКОГ АКТА (ЧЛАН 40Н), 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ЗА ПОТРОШЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ОСТВАРЕНУ 
ПОЧЕВ ОД 1. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ.  
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 
1. Који су проблеми које Закон треба да реши, односно који су 

циљеви који се Законом постижу? 
 
Доношењем овог закона стварају се услови за реализацију постигнутог 

споразума који се односи на фискалну консолидацију, а који представља основ 
за спровођење споразума са ММФ-ом, тако да ће се овим законом обезбедити, 
с једне  стране, стабилнији прилив средстава од акциза у републички буџет, а 
са друге стране, економичнија потрошња електричне енергије. 

 
2. Да ли су разматране могућности да се проблеми реше и без 

доношења Закона? 
 
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема 

могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 
 

3. Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање 
проблема? 
 
Доношење овог закона је најбоље решење јер се њиме на систематичан 

и целовит начин, уз поштовање начела правне сигурности уређује материја 
опорезивања електричне енергије акцизом. 

 
4. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 
 
Решења предложена овим изменама утицаће на све потрошаче који 

користе електричну енергију за крајњу потрошњу, укључујући и лица која се 
сматрају обвезником обрачунавања и плаћања акцизе.  

 
5. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 
 
Предложене законске измене довешће до повећања малопродајне цене 

електричне енергије за крајњу потрошњу, осим за лица за која је овим законом 
предложено ослобођење од плаћања акцизе на електричну енергију. 

 
6. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити? 
 
Узимајући у обзир да се доношењем овог закона стварају услови за 

реализацију постигнутог споразума који се односи на фискалну консолидацију, 
а који представља основ за спровођење споразума са ММФ-ом, као и да ће се 
овим законом обезбедити, с једне  стране, стабилнији прилив средстава од 
акциза у републички буџет, а са друге стране, економичнија потрошња 
електричне енергије, сматра се да су позитивне последице доношења закона 
такве да оправдавају трошкове које ће овај закон створити. 
 

7. Да ли се законом подржава стварање нових привредних 
субјеката на тржишту и тржишна конкуренција? 
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Предложене измене овог закона не утичу на стварање нових привредних 
субјеката на тржишту, укључујући и на тржишну конкуренцију. 
 

8. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се 
изјасне о закону? 

 
Током рада на закону заинтересоване стране имале су активно учешће 

у раду. 
9. Које ће се мере током примене закона предузети да би се 

остварило оно што се доношењем закона намерава? 
 
Министарство финансија, као обрађивач закона, координираће 

активности са надлежним органима, првенствено са Пореском управом и 
Управом царина, како би се обезбедила правилна примене закона у целини. 
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И З Ј А В А 
 О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
1. Овлашћени предлагач прописа  – Влада  

Обрађивач - Министарство финансија 
 
2. Назив прописа 
     ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 
     DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO ЕXCISE LAW  
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума 
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум) 
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну 
саржину прописа 
 
- Наслов IV - Слободан проток робе, Поглавље III – Опште одредбе, члан 37. 
Споразума; 
- Наслов VIII – Политике сарадње, члан 100. Споразума; 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума, 
 
У складу са роковима из члана 72. Споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума 
и Прелазног споразума 
 
Испуњава у потпуности 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

/ 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 
Поглавље 3.16. - Опорезивање 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
 
а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене 
усклађености са њима, 
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов II – Слободно кретање робе, 
Поглавље 3. – Забрана квантитативних ограничења између држава чланица, 
чл. 34-37 – потпуно усклађено 
 
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов VII - Заједничка правила о 
конкуренцији, опорезивању и усклађивању закона, Поглавље 2. – Пореске 
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одредбе, чл. 110-111 – потпуно усклађено и Поглавље 3. – Усклађивање 
прописа, члан 114. –             потпуно усклађено 
 
 
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености 
са њима 
 
- Директива о реструктуирању основа Заједнице за опорезивање енергената и 
електричне енергије 2003/96/ЕЗ од 27. октобра 2003. године 
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community 
framework for the taxation of energy products and electricity 
- Директива Савета 2011/64/ЕУ од 21. јуна 2011. године о структури и акцизним 
стопама које се примењују на дуванске прерађевине од 1. јануара 2011. године 
(кодификација) 
Council Directive 2011/64/EU of 21 Јune 2011on the structure and rates of excise 
duty applied on manufactured tobacco - codification) 
- Структурна директива о алкохолним пићима 92/83/ЕЕЗ од 19. октобра 1992.  
године 
Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonizarion of the 
structures of exice duties on alcohol and alcoholic beverages 
- Директива о приближавању стопа акциза на алкохолна пића 92/84/ЕЕЗ од 19. 
октобра 1992. године 
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of 
excise duty on alcohol and alcoholic beverages 
- Уредба Комисије (ЕЗ) бр 3199/93 од 22. новембра 1993. године о међусобном 
признавању процедура за потпуну денатуризацију алкохола ради ослобађања 
од акцизе  
Commission Regulation (EC) No 3199/93 of 22 November 1993 on the mutual 
recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of 
exemption from excise dutu 
- Директива о фискалном обележавању гасних уља и керозина 95/60/ЕЗ од 27. 
новембра 1995. године 
Council Directive 95/60/EC of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and 
kerosine 
- Директива Савета 2008/118/ЕЗ од 16. децембра 2008. године о општем 
систему акциза и о укидању Директиве 92/12/ЕЕЗ 
Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general 
arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC 
 
Предложене измене се врше у складу са директивама: 
- Директива о реструктуирању основа Заједнице за опорезивање енергената и 
електричне енергије  2003/96/ЕЗ од 27. октобра 2003. године 
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community 
framework for the taxation of energy products and electricity 
- Директива Савета 2008/118/ЕЗ од 16. децембра 2008. године о општем 
систему акциза и о укидању Директиве 92/12/ЕЕЗ 
Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general 
arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC 
 
в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима 

/ 
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
Структура акцизног опорезивања енергената делимично је усаглашена са 
Директивом 2003/96/ЕЗ, зато што мазут, природни гас, кокс и угаљ нису 
предмет опорезивања акцизом, па је потребна даља хармонизација у погледу 
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структуре опорезивања. Износи акцизе на деривате нафте су у потпуности 
усаглашени са Директивом 2003/96/ЕЗ. 
 
 
Такође, потребна је и даља хармонизација акцизне политике на енергенте са 
Директивом 2003/96/ЕЗ, у делу који се односи на минималне износе акциза у 
различитим употребама (као моторно гориво у индустријске и комерцијалне 
сврхе, за пољопривреду, шумарство, узгој риба, јавне радове, стационарне 
моторе и др.). 
Поред тога сагласно члану 1. став 3. Директиве 2008/118/ЕЗ, опорезивање 
акцизом могуће је примењивати и на другу робу, те се с тим у вези предлаже 
увођење акцизе на течности за пуњење електронских цигарета и 
несагоревајући дуван. 
 
Одредбе Закона о акцизама делимично су усклађене са Директивом 
2008/118/ЕЗ, у смислу предмета опорезивања акцизом, концепта акцизног 
складишта, затим кретања акцизних производа под режимом одложеног 
обрачунавања акцизе, настанка обавезе по основу акцизе, али потребна је 
даља хармонизација увођењем института као што су регистровани пошиљалац, 
регистровани прималац акцизних производа, као и одредаба које се односе на 
праћење и кретање акцизних производа. 
 
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Према роковима утврђеним Споразумом о стабилизацији и придруживању.   
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).   
Одредбе чл. 2, 3, 4. и 11. Предлога закона и изменама и допунама Закона о 
акцизама су предмет усаглашавања са стандардима Европске уније. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Наведени извори права Европске уније су у поступку превођења на српски 
језик. 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
Не. 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 
 
У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о акцизама нису 
учествовали консултанти. 
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1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива савета 2008/118/ЕЗ од 16. децембра 2008. о општем систему акциза и о укидању Директиве 92/12/ ЕЕЦ 
 
Council directive 2008/118/ec of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC 

 
32008L0118 
 

3.  Овлашћени предлагач прописа – Влада  4. датум израде табеле 

Обрађивач: Министарство финансија   4. јун 2015. године 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из 
базе НПИ 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO ЕXCISE LAW  
2008-1 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ  

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба прописа 
ЕУ (члан, став, 
подстав, тачка, 
анекс) 

Садржина одредбе Одредбе прописа 

(члан, став, тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност одредбе прописа са 
одредбом прописа ЕУ (потпуно 
усклађено, делимично усклађено, 
неусклађено, непреносиво) 

Разлози за делимичну 
усклађеност, 
неусклађеност или 
непреносивост 

Предвиђени датум за 
постизање потпуне 
усклађености 

Напомена о 
усклађености 
прописа са 
прописима ЕУ 

1. 

 

Овом одредбом прописано је да 
се акцизом у земљама чланица 
опорезују: 

- енергенти и електрична 
енергиј; 

-алкохол и алкохолна пића; 

- дувански производи. 

Такође је прописано да се 
опорезивање акцизом примењује 
на другу робу осим акцизне 
робе. 

 

2, 3. и 4. 
Овим одредбама прописује се да се 
акцизом опорезују: 
- деривати нафте, 
- биогорива и биотечности 
-дуванске прерађевине,укључујући  
и несагоревајући дуван; 
-алкохолна пића; 
-кафа; 

  - течности за пуњење електронских 
цигарета и -    

 - електрична енергија за крајњу 
потрошњу. 
 
Несагоревајући дуван је посебна 
дуванска прерађевина сврстана у 
тарифну ознку номенклатуре ЦТ 
2403 99 90 00 која је сачињена тако 
да се приликом употребе загрева 
али не сагорева. 
Течностима за пуњење 
електронских цигарета сматрају се 
производи из тарифне ознаке 
номенклатуре ЦТ 3824 90 97 00 80, 
које приликом коришћења 
електронске цигарете на предвиђен 
начин стварају пару за удисање. 

делимично усклађено Закон о акцизама биће 
предмет даљег 
усаглашавања. 

 

Најкасније у складу са 
роковима из члана 72. 
Споразума. 

. 

Смисао директиве 
преузет је у највећој 
мери 
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Остали чланови 
Директива нису 
релевантни за 
нормативну 
уређеност 
Предлога закона о 
изменама и 
допунама Закона о 
акцизама. 

  
 

  
 

 

 



28 
 

 

1. Назив прописа EУ 2. „CELEX” ознака ЕУ прописа 

Директива 2003/96/ЕЗ од 27. октобра 2003. године о реструктурирању основа Заједнице за опорезивање енергената и електричне енергије 
 
 
Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation of energy products and electricity 

 
 
 
 
32003L0096 
 
 

3.  Овлашћени предлагач прописа – Влада  4. датум израде табеле 

Обрађивач: Министарство финансија   4. јун 2015. године 

5. Назив (важећег, нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са прописом ЕУ 6. Бројчане ознаке (шифре) планираних прописа из 
базе НПИ 

ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO ЕXCISE LAW  
2008-1 

7. Усклађеност одредаба прописа са одредбама прописа ЕУ  

а) а1) б) б1) в) г) д) ђ) 

Одредба прописа 
ЕУ (члан, став, 
подстав, тачка, 
анекс) 

Садржина одредбе Одредбе прописа 

(члан, став, тачка) 

Садржина одредбе Усклађеност одредбе прописа са 
одредбом прописа ЕУ (потпуно 
усклађено, делимично усклађено, 
неусклађено, непреносиво) 

Разлози за делимичну 
усклађеност, 
неусклађеност или 
непреносивост 

Предвиђени датум за 
постизање потпуне 
усклађености 

Напомена о 
усклађености 
прописа са 
прописима ЕУ 
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2. 

Анекс 1 Табела С  

Овом одредбом  прописује се да 
се акциза плаћа на електричну 
енергију из тарифне ознаке 
номенклатуре ЦТ 2716. Такође, у 
Анексу 1 Табела С прописује се 
минимални ниво опорезивања 
електричном енергијом у 
пословне и непословне сврхе. 

11.  
Овим чланом прописују се 
одредбе Закона о акцизама 
којима се уређује опорезивање 
акцизом електричне енергије. 
Наиме, предлаже се да се на 
електричну енергију за крајњу 
потрошњу (тарифне ознаке 
номенклатуре ЦТ 2716 00 00 00) 
плаћа акциза по стопи од 7,5%. 
Крајњом потрошњом, сматра се 
испорука електричне енергије 
крајњим купцима у Републици 
Србији, укључујући и потрошњу 
електричне енергије од стране 
снабдевача за сопствене потребе, 
обрачуната на основу очитавања 
потрошње преко мерних уређаја 
на местима примопредаје 
електричне енергије, у складу са 
законом којим се уређује област  
енергетике.  
Обвезник акцизе на ел. енергију 
је лице које се, у складу са 
законом којим се уређује област 
енергетике, сматра снабдевачем 
ел. енергијом. Основицу за 
обрачун акцизе на ел. енергију 
чини цена електричне енергије у 
коју се урачунавају сви 
трошкови који су директно 
везани за испоручену електричну 
енергију, а у складу са законом 
којим се уређује област 
енергетике. 
 

делимично усклађено Закон о акцизама биће 
предмет даљег 
усаглашавања. 

 

Најкасније у складу са 
роковима из члана 72. 
Споразума. 

. 

Смисао директиве 
преузет је у највећој 
мери 
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15. Овим чланом прописана су 
ослобођења од плаћања акцизе 
на електричну енергију 

11. 
Овим чланом прописује се да се 
акциза не плаћа на електричну 
енергију:  
1) која се испоручује за: 
(1) службене потребе 
дипломатских и конзуларних 
представништава; 
(2) службене потребе 
међународних организација, ако 
је то предвиђено међународним 
уговором; 
(3) личне потребе страног 
особља дипломатских и 
конзуларних представништава, 
укључујући и чланове њихових 
породица; 
(4) личне потребе страног 
особља међународних 
организација, укључујући и 
чланове њихових породица, ако 
је то предвиђено међународним 
уговором; 
2) чија се испорука врши у 
оквиру реализације 
међународног уговора, ако је 
тим уговором предвиђено 
ослобођење од плаћања акцизе; 
3) која се користи за производњу 
електричне енергије, односно за 
производњу електричне и 
топлотне енергије у 
комбинованом процесу 
производње (когенерација), као и 
за сопствену потрошњу, односно 
одржавање способности 
производње електричне енергије 
произвођача електричне 
енергије; 
4) која се користи за производњу 
угља у рудницима са 
површинском експлоатацијом 
угља (површински копови); 
5) која се користи за 
обезбеђивање системских 
услуга, балансирање система, 
обезбеђивање сигурног рада 
преносног и дистрибутивног 
система и за надокнаду губитака 
у преносном и дистрибутивном 
систему, у складу са законом 
којим се уређује област 
енергетике. 
 

делимично усклађено Закон о акцизама биће 
предмет даљег 
усаглашавања. 

 

Најкасније у складу са 
роковима предвиђеним 
Споразумом о 
стабилизацији и 
придруживању. 

Смисао директиве 
преузет је у највећој 
мери 
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Остали чланови 
Директива нису 
релевантни за 
нормативну 
уређеност 
Предлога закона о 
изменама и 
допунама Закона о 
акцизама. 

  
 

    

 

 


