
 

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, 43/03 и 
72/03), у члану 2. тачка 3) брише се, а у тачки 5) после речи: "пића" додају се 
речи: "из увоза". 

Члан 2. 

У члану 8. додају се ст. 2, 3, 4. и 5, који гласе: 
"Основицу за обрачун акцизе при увозу кафе (сирове, пржене, млевене и 
екстракта кафе) чини вредност производа утврђена по царинским прописима, 
увећана за износ царине и других увозних дажбина. 
Основицу за обрачун акциза на цигаре и цигарилосе чини продајна цена тих 
производа. 
Продајном ценом из става 3. овог члана сматра се укупна накнада коју купац 
плаћа продавцу за купљене производе у које се урачунавају и сви зависни 
трошкови које продавац зарачунава купцу. 
У случају увоза производа из става 3. овог члана основицу за обрачун акцизе 
чини вредност производа утврђена по царинским прописима, увећана за износ 
царине и других увозних дажбина.". 

Члан 3. 

Члан 9. мења се и гласи: 

"Члан 9. 

На деривате нафте акциза се плаћа у следећим износима, и то на: 
1) све врсте моторног бензина  27,50 дин/лит; 

2) све врсте дизел - горива  13,76 дин/лит.". 

Члан 4. 

У члану 10. став 1. иза речи: "износима" додају се речи: "односно стопи", "у 
тачки 1) речи: "19,00 дин/пак" замењују се речима: "25,47 дин/пак", у тачки 2) 
речи: "8,50 дин/пак" замењују се речима: "11,52 дин/пак", у тачки 3) речи: "4,00 
дин/пак" замењују се речима: "5,95 дин/пак", а у тачки 4) речи: "0,50 дин/ком" 
замењују се бројем: "30%". 

Члан 5. 

Члан 11. брише се. 

Члан 6. 

У члану 12. став 1. у тачки 4) после речи: "коњака," додаје се реч: "домаћих", 
речи: "40,00 дин/лит" замењују се речима: "80,78 дин/лит", а у тачки 5) речи: 
"60,00 дин/лит" замењују се речима: "126,00 дин/лит". 
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Члан 7. 

У члану 13. став 1. после речи: "пића" додају се речи: "из увоза", а речи: "од 1,50 
динара по литру" замењују се речима: "од 5,42 динара по литру". 
У ставу 2. после речи: "пића" додају се речи: "из увоза". 

Члан 8. 

У члану 14. речи: "у износу од 10,00 динара по килограму" замењују се речима: 
"по стопи од 40 %". 

Члан 9. 

У члану 17. став 1. речи: " чл. 9. до 15." замењују се речима: "чл. 9. до 13.". 

Члан 10. 

У члану 19. став 1. тачка 1а) брише се. 
У тачки 3) после речи: "на деривате нафте", запета и речи: "етил-алкохол који се 
користи у медицинске сврхе", бришу се. 
Став 2. брише се. 
Досадашњи став 3. постаје став 2. 

Члан 11. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  
 
 
 
 


