
ЗАКОН 
О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

 
Члан 1. 

  У Закону 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, 61/07 и 5/09), у члану 9. став 1. тачка 
1) број: „42,00” замењује се бројем: „44,00”. 

У тачки 2) број: „26,00” замењује се бројем: „30,00”. 
У тачки 4) број: „13,00” замењује се бројем: „15,00”. 

 
Члан 2. 

 У члану 10. став 5. речи: „претходној години” замењују се речима: „претходном 
полугодишту”. 
 У ставу 6. реч: „годишње” замењује се речју: „полугодишње”, речи: „текуће 
године” замењују се речима: „односно до 31. јула текуће године”, а речи: „у претходној 
години” замењују се речима: „у претходном полугодишту”. 

У ставу 7. речи: „у претходној години” замењују се речима: „у претходном 
полугодишту”, а речи: „у тој години” замењују се речима: „у том полугодишту”.   

 
Члан 3. 

 У члану 40а став 1. мења се и гласи: 
„На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи плаћа се акциза, и то: 

 1) до 31. децембра 2009. године у износу од 12,00 дин/пак; 
 2) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године у износу од 17,00 
дин/пак; 
 3) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2011. године у износу од 21,00 
дин/пак; 
 4) од 1. јануара 2012. године 25,00 дин/пак.” 
 

Члан 4. 
 У члану 40б став 1. мења се и гласи:      

„На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи, поред акцизе из члана 
40а овог закона, плаћа се и акциза по стопи од 35%.” 
 

Члан 5. 
У члану 40г став 1. број: „14,50” замењује се бројем: „15,50”. 

 
Члан 6. 

У члану 41. став 1. тачка 6) брише се. 
 

Члан 7. 
У члану 43. став 1. тачка 4) брише се. 

 
Члан 8. 

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе из чл. 1, 3. и 5. овог закона 
извршиће се у јануару 2010. године стопом раста цена на мало од наредног месеца од 
дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2009. године. 

Прво наредно утврђивање износа најпопуларнијих цена и минималних акциза на 
дуванске прерађевине у складу са овим законом извршиће се до 31. јула 2009. године, 
на основу оствареног обима продаје дуванских прерађевина у Републици Србији у 
првом полугодишту 2009. године.  
 

Члан 9. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
 


