
                  
   
 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, 135/04 и 46/05), 
 Влада 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, 11/05, 29/05, 56/05 и 75/05), у члану 8. после става 5. додају се нови ст. 6. и 7, 
који гласе: 
 «Произвођач цигарета и алкохолних пића из става 5. овог члана може да поднесе 
наредни захтев за издавање маркица за цигарете, односно алкохолна пића намењена за 
продају у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у 
слободним царинским продавницама, под условом да је продао најмање 70% цигарета, 
односно алкохолних пића обележених таквим маркицама издатим на основу свих 
претходних захтева.  
 Увозник цигарета и алкохолних пића из става 5. овог члана може да поднесе 
наредни захтев за издавање маркица за цигарете, односно алкохолна пића намењена за 
продају у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у 
слободним царинским продавницама, под условом да је продао најмање 70% цигарета, 
односно алкохолних пића обележених таквим маркицама издатим на основу свих 
претходних захтева у којима је наведен исти инострани произвођач, односно инострани 
дистрибутер цигарета, односно алкохолних пића.» 
 Досадашњи ст. 6. и 7. постају ст. 8. и 9. 
 
      Члан 2.  
 
 У члану 19. став 1. тачка 2) после речи: «попис» додају се речи: «и Образац СЗ», а 
речи: «члан 20. ст. 1-3. и члан 21. ст. 1-4» замењују се речима: «члан 20. ст. 1. и 2, члан 21. 
ст. 1-4. и члан 21а». 
 У тачки 3) речи: «или не одлепи са непродатих производа и не врати маркице 
министарству у прописаном року» бришу се, а речи: «члан 20. став  4. и члан 21. ст. 6. и 7» 
замењују се речима: «члан 20. став 3. и члан 21. став 5». 
 У ставу 4. тачка 2) после речи: «попис» додају се речи: «и Образац СЗ», а речи: 
«члан 20. ст. 1-3. и члан 21. ст. 1-4» замењују се речима: «члан 20. ст. 1. и 2, члан 21. ст. 1-
4. и члан 21а». 
 У тачки 3) речи: «или не одлепи са непродатих производа и не врати маркице 
министарству у прописаном року» бришу се, а речи: «члан 20. став  4. и члан 21. ст. 6. и 7» 
замењују се речима: «члан 20. став 3. и члан 21. став 5». 
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     Члан 3. 
 
 

 У члану 20. став 3. брише се. 
У досадашњем ставу 4, који постаје став 3, речи: «, а маркице са непродатих 

производа дужни су да одлепе и доставе министарству до 20. новембра 2005. године» 
бришу се. 

После досадашњег става 4, који постаје став 3, додаје се нов став 4, који гласи: 
«Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно 

алкохолних пића обележених маркицама из става 1. овог члана могу да продају те цигарете 
и алкохолна пића и по истеку рока из става 3. овог члана, под условом да их до тог рока 
обележе и маркицама издатим у складу са Уредбом 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, 11/05, 29/05, 56/05 и 75/05 - у даљем тексту: 
Уредба).» 

 
      Члан 4. 
 
 
 У члану 21. ст. 5. и 6. мењају се и гласе:  
 «Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно 
алкохолних пића са налепљеним маркицама из става 1. овог члана могу да продају те 
цигарете, односно алкохолна пића најкасније до 30. новембра 2005. године. 
  Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно 
алкохолних пића обележених маркицама из става 1. овог члана могу да продају те цигарете 
и алкохолна пића и по истеку рока из става 5. овог члана, под условом да их до тог рока 
обележе и маркицама издатим у складу са Уредбом.» 
   Став 7. брише се. 
 
         Члан 5. 
 
 После члана 21. додају се чл. 21а, 21б и 21в, који гласе: 
 
      «Члан 21а 
 
 Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало који имају на 
залихама цигарете, односно алкохолна пића са залепљеним маркицама из члана 20. став 1. 
и члана 21. став 1. ове уредбе извршиће на дан 16. октобра 2005. године попис тих залиха 
цигарета и алкохолних пића. 
 Лица из става 1. овог члана дужна су да у року од три дана од дана извршеног 
пописа доставе податке из пописних листи Пореској управи на Обрасцу СЗ - Стање залиха 
цигарета и алкохолних пића (погледајте образац СЗ), који чини саставни део ове уредбе. 
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     Члан 21б 
 
      
 Издавање маркица којима се врши обележавање цигарета и алкохолних пића у 
смислу члана 20. став 4. и члана 21. став 6. ове уредбе  врши се на основу писменог захтева 
произвођача, увозника, продаваца на велико и продаваца на мало цигарета, односно 
алкохолних пића, који се подноси Пореској управи у четири истоветна примерка на 
Обрасцу ЗАМ-1 – Захтев за издавање контролних акцизних маркица ради додатног 
обележавања, који чини саставни део ове уредбе. 
 Захтев из става 1. овог члана непосредно подноси лице које је овластио произвођач, 
увозник, продавац на велико или продавац на мало. 
           Овлашћење из става 2. овог члана, за правно лице потписује лице овлашћено за 
заступање правног лица, за предузетника власник самосталне радње, а за физичко лице – 
произвођача алкохолних пића произвођач лично. 
 Уз захтев се подноси овлашћење из става 2. овог члана у два примерка и копија 
Обрасца СЗ из члана 21а став 2. ове уредбе.  
 Приликом подношења захтева Пореска управа попуњава податке у Обрасцу ЗАМ-1 
(погледајте образац) означене под «I - Подаци о броју и датуму захтева», подносилац 
захтева попуњава податке под «II - Подаци о подносиоцу захтева» и III - Подаци о 
траженим акцизним маркицама», а Завод попуњава податке под «IV - Подаци о издатим 
акцизним маркицама». 
 По пријему захтева, Пореска управа утврђује да ли је подносилац захтева поднео 
прописану документацију, задржава један примерак овлашћења из става 2. овог члана и 
Образац СЗ, утврђује број и датум захтева и одобрава издавање маркица стављањем 
оригиналног потписа и отиска печата на сва четири примерка Обрасца ЗАМ-1. 
 Пореска управа три примерка Обрасца ЗАМ-1 и други примерак овлашћења 
доставља Заводу преко подносиоца захтева, четврти примерак Обрасца ЗАМ-1 задржава за 
своје потребе, а подносиоца упућује у Завод ради издавања маркица. 
 Завод по издавању одштампаних маркица попуњава у Обрасцу ЗАМ-1 податке 
означене под «IV - Подаци о издатим акцизним маркицама», при чему један примерак 
Обрасца ЗАМ-1 враћа подносиоцу захтева, други доставља министарству, а трећи 
задржава за своје потребе. 
 Издавање маркица из става 1. овог члана врши Завод, по претходном одобрењу 
Пореске управе на начин прописан у ставу 6. овог члана. 
           
     Члан 21в 
 
 Маркица за обележавање цигарета у смислу члана 20. став 4. и члана 21. став 6. ове 
уредбе лепи се преко целофана кутије (паклице) цигарета, тако да се види серијски број 
раније залепљене маркице из члана 20. став 1. и члана 21. став 1. ове уредбе, као и да се 
кутија не може отворити а да се маркица не исцепа. 
 Маркица за обележавање алкохолних пића у смислу члана 20. став 4. и члана 21. 
став 6. ове уредбе лепи се на начин из члана 5. став 3. ове уредбе, унакрст преко постојеће 
маркице.» 
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      Члан 6. 
 
 Обрасци СЗ – Стање залиха цигарета и алкохолних пића и ЗАМ-1 - Захтев за 
издавање контролних акцизних маркица ради додатног обележавања одштампани су уз ову 
уредбу и чине њен саставни део. 
 
      Члан 7. 
 
 Произвођачи, увозници, продавци на велико и продавци на мало цигарета, односно 
алкохолних пића обележених маркицама из члана 20. став 1. и члана 21. став 1. ове уредбе, 
а који су до дана ступања на снагу ове уредбе одлепили и вратили министарству маркице 
са непродатих количина цигарета и алкохолних пића, дужни су да изврше попис залиха 
тих производа на начин прописан у члану 5. ове уредбе и обележе их маркицама 
прописаним Уредбом 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, 11/05, 29/05, 56/05 и 75/05), на начин и у роковима прописаним одредбама чл. 3-
5. ове уредбе.   
 
               Члан 8. 
 
 Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Републике Србије», а примењиваће се од 16. октобра 2005. године. 
 
 
05 Број:  
У Београду, 13. октобра 2005. године 
 
 
ВЛАДА 
 
ПРЕДСЕДНИК, 
Војислав Коштуница   


