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 На основу члана 34. Закона о акцизама (�Службени гласник РС�, бр. 
22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - др. закон и 61/07), 
  Министар финансија доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О НАЧИНУ ОБРАЧУНАВАЊА И ПЛАЋАЊА АКЦИЗЕ, ВРСТИ, САДРЖИНИ И 
НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА, ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА И САСТАВЉАЊА 

ОБРАЧУНА АКЦИЗЕ 
 

Члан 1. 
           У Правилнику о начину обрачунавања и плаћања акцизе, врсти, 
садржини и начину вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна 
акцизе (�Службени гласник РС�, бр. 3/05, 54/05 и 36/07), у члану 1. речи: �135/04 и 
46/05� замењују се речима: �135/04, 46/05, 101/05 - др. закон и 61/07�. 
 

Члан 2. 
 У члану 5. ст. 6. и 7. бришу се. 
 Досадашњи став 8. постаје став 6. 
 

Члан 3. 
 Наслов изнад члана 6. и члан 6. мењају се и гласе: 
       

�Обрачунавање и плаћање акцизе на течни нафтни гас 
 

Члан 6. 
 Обрачунавање акцизе на течни нафтни гас врши се приликом продаје 
течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила. 
 Обрачунавање акцизе из става 1. овог члана врши се тако што се 
основица множи прописаним износом акцизе по јединици мере (килограм). 
 Основицу за обрачун акцизе из става 2. овог члана чини количина 
продатог течног нафтног гаса за погон моторних возила у килограмима на продајном 
месту на коме се врши продаја течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон 
моторних возила. 
 Правно лице, односно предузетник који прода течни нафтни гас крајњем 
потрошачу за погон моторних возила обрачунату акцизу плаћа у роковима из члана 23. 
став 1. Закона.�  
 

Члан 4. 
 У члану 13. став 2. тачка 7) реч: �Агенција� замењује се речју: �Управа�. 
  
 

 Члан 5. 
 После члана 13. додаје се члан 13а, који гласи: 
     �Члан 13а 
 Правно лице, односно предузетник који продаје течни нафтни гас 
крајњем потрошачу за погон моторних возила, води евиденцију која садржи податке о: 
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1) количини набављеног течног нафтног гаса за погон моторних возила 
израженој у килограмима, као и његовој вредности; 

2) количини продатог течног нафтног гаса за погон моторних возила 
израженој у килограмима, а ако се продаја течног нафног гаса за погон моторних 
возила врши у литрима, и у литрима;  

3) вредности продатог течног нафтног гаса за погон моторних возила; 
4) продајној цени производа без обрачунате акцизе и пореза на додату 

вредност; 
5) продајној цени производа са обрачунатом акцизом и порезом на додату 

вредност; 
6) броју и датуму уверења о упису у Регистар продаваца течног нафтног 

гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила код Пореске управе � Централе.� 
 

Члан 6. 
  Члан 14. мења се и гласи:  
 �Пријава места погона и сличног простора у смислу члана 30. став 1. 
Закона, у коме ће произвођач обављати производњу алкохолних пића, дуванских 
прерађевина, односно деривата нафте, осим течног нафтног гаса за погон моторних 
возила, садржи следеће податке: 
 1) назив и седиште правног лица, односно предузетника, шифру 
делатности, матични број, ПИБ; 
 2) име и презиме, адресу становања, јединствени  матични број грађана - 
за физичка лица � произвођаче алкохолних пића; 
 3) број рачуна код банке; 
 4) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног 
органа; 
 5) број и датум уверења о упису у Регистар произвођача дуванских                        
производа код Управе за дуван; 
 6) број и датум уверења о упису у Регистар произвођача алкохолних пића 
код Пореске управе - Централе; 
 7) место и адресу места погона и сличног простора у коме ће се обављати 
производња алкохолних пића и деривата нафте. 
 Обавеза пријављивања из става 1. овог члана односи се и на сваку 
промену места погона и сличног простора за обављање производње, као и података из 
тач. 1) до 7) тог става. 
 Фотокопију пријаве места погона и сличног простора за обављање 
производње надлежна организациона јединица Пореске управе доставља Пореској 
управи  - Централи.� 

 
Члан 7. 

 После члана 14. додаје се члан 14а, који гласи: 
             �Члан 14а 
 Пријава места на коме се обавља продаја течног нафтног гаса за погон 
моторних возила у смислу члана 30. став 4. Закона, у коме ће правно лице, односно 
предузетник обављати продају течног нафтног гаса садржи следеће податке: 
 
 
 1) назив и седиште правног лица, односно предузетника, шифру 
делатности, матични број, ПИБ; 
 2) број рачуна код банке; 
 3) број и датум акта о упису у одговарајући регистар код надлежног 
органа; 

4) број и датум уверења о упису у Регистар продаваца течног нафтног 
гаса крајњем потрошачу за погон моторних возила код Пореске управе � Централе; 
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 5) место и адреса на којој се обавља продаја течног нафтног гаса за погон 
моторних возила. 
 Обавеза пријављивања из става 1. овог члана односи се и на сваку 
промену места на коме се обавља продаја течног нафтног гаса за погон моторних 
возила, као и података из тач. 1) до 5) тог става. 
 Ако правно лице, односно предузетник има више продајних места на 
којима обавља продају течног нафтног гаса за погон моторних возила, у пријави из 
става 1. овог члана, као подаци из тачке 5) тог става наводе се место и адреса свих 
продајних места на којима обавља продају течног нафтног гаса за погон моторних 
возила.� 

 
Члан 8. 

 У члану 16. став 1. после речи: �производа� додаје се запета и речи: 
�односно продавац течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних 
возила,�. 
 
     Члан 9.  
 У члану 17. став 1. после речи: �производа� додаје се запета и речи: 
�односно продавац течног нафтног гаса крајњем потрошачу за погон моторних 
возила,�. 
 

Члан 10. 
 Oбразац ПП ОАК - Пoреска пријава о кумулативном - годишњем 
обрачуну акцизе за период од 1. јануара до ______ 200_. године, са прилозима бр. 1-4,  
замењује се новим Обрасцем ПП ОАК - Пoреска пријава о кумулативном - годишњем 
обрачуну акцизе за период од 1. јануара до ______ 200_. године, са прилозима бр. 1-4, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 
 

Члан 11. 
 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
�Службеном гласнику Републике Србије�. 
 
 
 05 број: 110-00-191/2007-04 
 У Београду, 9. јула 2007. године 
 
 
 

 МИНИСТАР 
 

др Мирко Цветковић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


