
«Службени гласник РС» број 72/2003, примењује се од 26. јула 2003. године 
 
 

ЗАКОН 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

 
Члан 1. 

 
 У Закону о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/2001, 73/2001, 
80/2002 и 43/2003) у члану 2. тач. 7) и 8) бришу се. 
 

Члан 2. 
 

 У члану 8. ст. 2-6 бришу се. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 12. став 1. тачка 1) брише се. 
  Tачкa 4) мења се и гласи: 
              " 4) жестока пића и друга алкохолна пића, осим вискија, џина ,коњака, 
природних вина, медицинских вина и медовине;". 
  

Члан 4. 
 

 Члан 15. брише се. 
 

Члан 5. 
 

 Члан 16. брише се. 
 
     Члан 6. 
 
 У члану 18. члан 1. после речи: "пива" додају се речи: "природних вина, 
медицинских вина и медовине,". 
 

Члан 7.  
 

 После одељка XII додаје се одељак XIIа и чл. 40а, 40б и 40в, који гласе: 
 

" XII a ОБРАЧУНАВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ АКЦИЗЕ НА ЦИГАРЕТЕ  
ОД 2005. ГОДИНЕ 

 
Члан 40а 

 
 Акциза на цигарете у периоду од 1. јануара 2005. године до 31. децембра 
2006. године плаћа се, и то на: 
 1) цигарете из увоза     10,00 дин/пак; 
 2) цигарете које су произведене у земљи                1,00 дин/пак 
 



Акциза на цигарете у периоду од 1. јануара 2007. године до 31. децембра 
2009. године плаћа се, и то на: 
 1) цигарете из увоза     10,00 дин/пак; 
 2) цигарете које су произведене у земљи    2,00 дин/пак; 
 
 Акциза на цигарета из увоза и на цигарете произведене у земљи од 1. 
јануара 2010. године плаћа се у износу од 5,00 динара по паклици. 
 
 Акциза на цигарете из ст. 1. - 3. овог члана плаћа се по паковању од 20 
комада. 
 На цигарете које су у паковању различити од паковања из става 4. овог 
члана, акциза се плаћа сразмерно паковању. 
 

Члан 40б 
 

 На цигарете из увоза и на цигарете које су произведене у земљи, поред 
акцизе из члана 40а овог закона, плаћа се и акциза у висини, и то: 
 
 1) у периоду од 1. јануара 2005. године до 31. децембра 2006. године 
30%; 
 2) у периоду од 1. јануара 2007. године до 31. децембра 2009. године 
40%; 
 3) од 1. јануара 2010. године 50%. 
 
 Основицу за обрачун акцизе из става 1. овог члана чини малопродајна 
цена цигарета. 
 
 Малопродајну цену из става 1. овог члана утврђује произвођач, односно 
увозник цигарета. 
 
 Произвођач, односно увозник цигарета дужан је да малопродајну цену 
одреди проиликом подношења захтева за издавање акцизних маркица. 
 
 Продаја цигарета по малопродајним ценама које су различите од оних 
које је одредио произвођач, односно увозник није дозвољена. 
 

Члан 40в 
 

 Произвођач, односно увозник цигарета, изузетно од одредаба чл. 21-26. 
овог закона, дужан је да акцизу из чл. 40а и 40б овог закона обрачуна и уплати 
пре преузимања акцизних маркица. 
 Динарски износи износи акцизе из члана 40а овог закона, усклађују се са 
растом цена на мало. 
 Усклађивање динарских износа акцизе врши се у складу са чланом 17. 
овог закона. 

 
Члан 8. 

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


