
На основу члана 18. став 4. Закона о акцизама («Службени гласник РС», бр. 22/01, 73/01,
80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04 и 135/04),
Влада Републике Србије доноси

У  Р  Е  Д  Б  У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  УРЕДБЕ 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 И

АЛКОХОЛНИХ ПИЋА

Члан 1.
У Уредби 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  и  алкохолних  пића  («Службени гласник  РС»,  бр.
137/04 и 11/05), у члану 19. став 1. тачка 3) после речи: «рока» додају се речи: «или не
одлепи са непродатих производа и не врати маркице министарству у прописаном року», а
речи: «члан 21. ст. 5. и 6» замењују се речима: «члан 21. ст. 6. и 7».
У ставу 4.  тачка  3)  после речи:  «рока» додају се  речи:  «или не  одлепи  са  непродатих
производа и не врати маркице министарству у прописаном року», а речи: «члан 20. став 4»
замењују се речима: «члан 20. став 4. и члан 21. ст. 6. и 7».

Члан 2. 
У члану 20. став 4. речи: «31. маја 2005. године» замењују се речима: «31. августа 2005.
године, а маркице са непродатих производа дужни су да одлепе и доставе министарству до
20. септембра 2005. године».

Члан 3.
У члану 21. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
 «Произвођачи, продавци на велико, продавци на мало, као и увозници дужни су да врше
попис залиха цигарета и алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог члана
на  крају сваког  месеца  и  да  пописне  листе  достављају Пореској  управи најкасније  до
десетог у месецу за претходни месец.»
У досадашњем ставу 5, који постаје став 6, речи: «31. марта 2005. године» замењују се
речима: «30. јуна 2005. године,  а маркице са непродатих производа дужни су да одлепе и
доставе министарству до 20. јула 2005. године».
У досадашњем ставу 6,  који  постаје  став  7, речи:  «30. јуна  2005.  године» замењују се
речима:  «30. септембра 2005.  године,  а  маркице  са непродатих  производа дужну су да
одлепе и доставе министарству до 20. октобра 2005. године».

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Републике Србије».

05 број:
У Београду,     марта 2005. године

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПОТПРЕДСЕДНИК,
Мирољуб Лабус


