
З А К О Н 

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, 142/14, 
55/15 и 103/15), у члану 1a тачка 1) тачка и запета замењују се запетом и додају 
се речи: „укључујући и лице које врши прераду, пржење, паковање, као и друге 
са њима повезане радње које се врше у сврху производње кафе;”. 

Члан 2. 

У члану 6. став 2. у тачки 5) тачка се замењује тачком и запетом. 
Додају се нове тач. 5а) и 5б), које гласе: 
„5а) свако лице које продаје акцизне производе који су стечени у складу 

са законом и који се воде у пословним књигама тог лица; 
5б) свако лице које стави у промет у Републици Србији акцизне 

производе супротно одредбама овог закона.“. 
После става 2. додају се ст. 3. и 4, који гласе: 
„Стављањем у промет акцизних производа из става 2. тачка 5б) овог 

члана сматра се, у смислу овог члана, производња, увоз, складиштење, 
транспорт, продаја и друге радње у вези са прометом акцизних производа из 
члана 2. овог закона, који подлежу опорезивању акцизом, а који испуњавају 
услове за стављање у промет у складу са законом. 

Акцизни производи из става 3. овог члана који не испуњавају услове за 
стављање у промет у складу са законом, одузеће се у складу са прописом којим 
се уређује порески поступак и пореска администрација.“. 

Члан 3. 

У члану 10. став 1. речи: „ставом 10.” замењују се речима: „ставом 11.”. 

После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:  

„Изузетно, уколико се ради о производима који се у целини или 
делимично састоје од супстанци које нису дуван, али који у погледу других 
критеријума одговарају тим производима, у складу са законом којим се уређује 
производња и промет дувана и дуванских прерађевина, основица за 
утврђивање минималне акцизе на те производе је минимална акциза на дуван 
за пушење и остале дуванске прерађевине из става 5. тачка 2) овог члана, а 
сразмерно садржини дувана у тим производима.”.  

Досадашњи ст. 6. до 12. постају ст. 7. до 13. 

У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „претходном 
полугодишту” замењују се речима: „претходној календарској години”. 

У досадашњем ставу 7, који постаје став 8, речи: „претходном 
полугодишту” замењују се речима: „претходној календарској години”. 

Досадашњи став 8, који постаје став 9, мења се и гласи: 

„Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија (у 
даљем тексту: министарство) утврђује једном годишње, и то до 15. фебруара 
текуће године, износе просечне пондерисане малопродајне цене из става 5. 
овог члана у претходној календарској години, а износе минималне акцизе 
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утврђује полугодишње, и то до 15. фебруара, односно до 31. јула текуће 
године.”. 

У досадашњем ставу 9, који постаје став 10, речи: „става 8.” замењују се 
речима: „става 9.”, а речи: „претходном полугодишту” замењују се речима: 
„претходној календарској години”. 

У досадашњем ставу 11, који постаје став 12, речи: „ст. 6. до 9.” замењују 
се речима: „ст. 7. до 10.”. 

У досадашњем ставу 12, који постаје став 13, речи: „ст. 5. и 8.” замењују 
се речима: „ст. 5. и 9.”. 

Члан 4. 

У члану 14. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:  

„Под производњом кафе, у смислу овог закона, сматра се прерада, 
пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху 
производње кафе.”. 

Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. 

Додаје се став 6, који гласи: 

„Начин обрачунавања и плаћања акцизе на кафу, врсту, садржину и 
начин вођења евиденција, достављања података и подношења пореске пријаве 
прописаће министар надлежан за послове финансија.”. 

Члан 5. 

У члану 14а став 1. речи: „ЦТ 3824 90 92 90” замењују се речима: „ЦТ 
3824 99 92 90”. 

Члан 6. 

У члану 18. став 1. мења се и гласи: 
„Обвезник акцизе дужан је 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% vol 
алкохола и цигарета које се користе за тестирање квалитета производа, 
обележи контролном акцизном маркицом сваки од тих производа посебно.”. 

У ставу 5. тачка на крају замењује се запетом и додају се речи: „као и 
врсту појединачног паковања кафе за крајњу потрошњу које ће се обележавати 
контролном акцизном маркицом.”. 

Члан 7. 

У члану 20. додаје се став 3, који гласи: 

„При обрачуну износа акцизе на кафу обвезник има право на сразмерно 
умањење обрачунате и плаћене акцизе претходном учеснику од кога је набавио 
кафу, односно има право на сразмерно умањење плаћене акцизе коју је сам 
увезао, а која се користи у фази производње, односно прераде.”. 

Члан 8. 

У члану 21а став 2. брише се. 

Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 9. 

У члану 22а тачка 2) тачка на крају замењује се тачком и запетом и 
додају се тач. 3) и 4), које гласе: 
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„3) продајом акцизних производа у Републици Србији од стране лица из 
члана 6. став 2. тачка 5а) овог закона; 

4) када се у поступку контроле утврди да је лице из члана 6. став 2. тачка 
5б) овог закона ставило у промет у Републици Србији акцизне производе 
супротно одредбама овог закона.“. 

Члан 10. 

У члану 23. додаје се став 4, који гласи: 
„Изузетно од става 1. овог члана, обвезник акцизе из члана 6. став 2. 

тачка 5б) овог закона, дужан је да обрачунату акцизу плати у прописаном року 
који је наложен решењем донетим у складу са законом којим се уређује порески 
поступак и пореска администрација.”. 

Члан 11. 

У члану 30. став 1. после речи: „биотечности” додају се запета и реч: 
„кафе”. 

У ставу 2. после речи: „алкохолних пића” додају се речи: „и кафе”. 

Члан 12. 

Члан 37. мења се и гласи: 

„Члан 37. 

Обвезник акцизе – произвођач акцизних производа има право на 
повраћај износа плаћене акцизе на производе који су набављени од 
произвођача, односно увозника акцизних производа или их произвођач сам 
производи, односно увози, а за које је сагласно члану 20. овог закона извршено 
умањење акцизе, а употребљени су у производњи акцизних производа на које 
се не плаћа акциза сагласно члану 19. овог закона.”. 

Члан 13. 

У члану 39. после речи: „од произвођача” додају се запета и речи: 
„односно увозника”. 

Додаје се став 2, који гласи: 

„Право на рефакцију плаћене акцизе има и лице – увозник акцизног 
производа који је тај производ извезао.”. 

Члан 14. 

У члану 40. став 1. после речи: „исказаном акцизом” додају се запета и 
речи: „рачун увозника акцизног производа са исказаном акцизом која је плаћена 
при увозу, односно јединствену царинску исправу којом се доказује да је акциза 
плаћена при увозу, као”. 

Члан 15. 

У члану 40а став 1. тач. 1) до 8) мењају се и гласе: 

„1) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2017. године у износу од 64,00 
дин/пак;  

2) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2017. године у износу од 65,50 
дин/пак;  

3) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2018. године у износу од 67,00 
дин/пак; 

4) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2018. године у износу од 68,50 
дин/пак; 
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5) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2019. године у износу од 70,00 
дин/пак; 

6) у периоду од 1. јула до 31. децембра 2019. године у износу од 71,50 
дин/пак; 

7) у периоду од 1. јануара до 30. јуна 2020. године у износу од 73,00 
дин/пак; 

8) од 1. јула 2020. године у износу од 74,50 дин/пак.”. 

Члан 16. 

У члану 40в додају се ст. 4. и 5, који гласе: 

„Изузетно од става 1. овог члана динарски износи акциза из члана 40а 
овог закона неће се усклађивати са годишњим индексом потрошачких цена, 
уколико у календарској години која претходи години у којој се усклађивање 
врши, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике тај 
индекс не прелази 2%. 

Уколико годишњи индекс потрошачких цена из става 1. овог члана 
прелази 2%, динарски износи акциза из члана 40а овог закона усклађиваће се 
за разлику коју чини индекс потрошачких цена у календарској години која 
претходи години у којој се усклађивање врши умањен за 2%, с тим да ако је 
износ те разлике исказан са децималним записом тако да је први и други 
децимални запис мањи од 24, заокруживање децималног записа целог броја се 
врши на нулу, ако је износ те разлике од 24 до 74, заокруживање се врши на 
децимални запис 50, а ако је износ те разлике већи од 75, заокруживање се 
врши на први наредни цели број.”. 

Члан 17. 

У члану 40д додаје се став 4, који гласи: 

„Изузетно од става 2. овог члана на производе из става 1. овог члана, 
који се у целини или делимично састоје од супстанци које нису дуван, али који у 
погледу других критеријума одговарају тим производима, акциза се обрачунава 
на основицу коју чини малопродајна цена по килограму дувана за пушење и 
осталих дуванских прерађевина, сразмерно проценту садржине дувана у овом 
производу.”. 

Члан 18. 

Просечна пондерисана малопродајна цена цигарета, дувана за пушење 
и осталих дуванских прерађевина за 2017. годину, израчунава се стављањем у 
однос укупне вредности свих цигарета и целокупног 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”, са укупном количином 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 
периоду од 1. јула до 31. децембра 2016. године. 

Члан 19. 

Прво утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и 
износа минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и осталe дуванскe 
прерађевинe (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), у 
складу са чланом 3. овог закона, извршиће се до 15. фебруара 2018. године, на 
основу података о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и 
осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за 
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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 периоду од 1. 
јануара до 31. децембра 2017. године. 

Члан 20. 

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на цигарете 
вршиће се почев од 1. јануара 2018. године, а по истеку календарске године у 
којој, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике, 
индекс потрошачких цена прелази 2%. 

Члан 21. 

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12, 142/14 и 103/15), у члану 12. став 1. речи: „2016. године” 
замењују се речима: „2017. године”.  

Члан 22. 

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник 
РС”, бр. 142/14 и 103/15), у члану 8. речи: „за 2014, 2015. и 2016. годину” 
замењују се речима: „за 2014, 2015, 2016. и 2017. годину”.  

Члан 23. 

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник 
РС”, број 142/14), у члану 9. речи: „дана прописаног за подношење пореске 
пријаве искључиво у електронском облику за акцизе у складу са законом којим 
се уређују порески поступак и пореска администрација” замењују се речима: „1. 
јануара 2018. године”.  

Члан 24. 

До 31. децембра 2017. године обрачунавање акцизе на кафу врши се у 
складу са Законом 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, 142/14, 
55/15 и 103/15). 

Члан 25. 

Лице које се на дан 31. децембра 2017. године бави прерадом, пржењем, 
паковањем, као и другим са њима повезаним радњама које се врше у сврху 
производње кафе, дужно је да са стањем на тај дан изврши попис затечених 
залиха кафе и да пописне листе достави надлежном пореском органу у року од 
15 дана од дана извршеног пописа.  

Од 1. јануара 2018. године лице из става 1. овог члана дужно је да 
надлежној организационој јединици пореске управе доставља податак о стању 
залиха кафе на последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка 
пописаних залиха из става 1. овог члана, најкасније у року од десет дана по 
истеку календарског месеца. 

Лице из става 1. овог члана које на дан 31. децембра 2017. године има 
произведену кафу за крајњу потрошњу на залихама није дужно да наведени 
производ приликом стављања у промет обележи контролном акцизном 
маркицом. 

Кафа која је до 31. децембра 2017. године унета у царинско подручје 
Републике, а за коју није окончан царински поступак, не обележава се 
контролном акцизном маркицом. 
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Члан 26. 

Одредбе чл. 1, 4. (у делу којим се уређује шта се сматра производњом 
кафе), 6. (у делу којим се уређује обележавање кафе контролном акцизном 
маркицом), 7, 8. и 11. овог закона примењиваће се од 1. јануара 2018. године. 

Члан 27. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2017. године. 
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	Прво утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и износа минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и осталe дуванскe прерађевинe (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), у складу са чланом 3. овог закона, извршиће се...

