ПРЕДЛОГ
На основу члана 18. став 5. Закона о акцизама („Службени гласник РС”,
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05,
101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13,
68/14-др. закон, 142/14, 55/15, 103/15 и 108/16),
Влада доноси
УРЕДБУ
O 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, 75/05, 88/05, 108/06,
83/11, 113/15 и 9/17), назив Уредбе мења се и гласи: „УРЕДБА 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, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ”.
Члан 2.
У члану 1. после речи: „цигарета и алкохолних пића” додају се речи: „и
кафе”, а речи: „произвођача, односно увозника тих производа” замењују се
речима: „обвезника акцизе тих производа, као и врста појединачног паковања
кафе за крајњу потрошњу које ће се обележавати контролном акцизном
маркицом.”.
Члан 3.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка (1) алинеје прва до треће мењају се и
гласе:
„- Р1 - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа за паковање од 0,05
до 0,5 литара,
- Р2 - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа за паковање веће од
0,5 до 1,0 литра,
- Р3 - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа за паковање веће од
1,0 литра у којима се пакују та алкохолна пића,
- П1 - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина за
паковање од 0,05 до 0,5 литара,
- П2 - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина за
паковање веће од 0,5 до 1,0 литра,
- П3 - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина за
паковање веће од 1,0 литра у којима се пакују та алкохолна пића,

- Ж1 - за остала јака алкохолна пића за паковање од 0,05 до 0,5 литара,
- Ж2 - за остала јака алкохолна пића за паковање веће од 0,5 до 1,0 литра,
- Ж3 - за остала јака алкохолна пића за паковање веће од 1,0 литра у којима
се пакују та алкохолна пића,”.
Подтачка (2) алинеје прва до треће мењају се и гласе:
„- УР1 - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа за паковање од 0,05
до 0,5 литара,
- УР2 - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа за паковање веће од
0,5 до 1,0 литра,
-УР3 - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа за паковање веће од
1,0 литра у којима се пакују та алкохолна пића,
- УП1 - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина за
паковање од 0,05 до 0,5 литара,
- УП2 - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина за
паковање веће од 0,5 до 1,0 литра,
-УП3 - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина за
паковање веће од 1,0 литра у којима се пакују та алкохолна пића,
- УЖ1 - за остала јака алкохолна пића за паковање од 0,05 до 0,5 литара,
- УЖ2 - за остала јака алкохолна пића за паковање од 0,5 до 1,0 литра,
- УЖ3 - за остала јака алкохолна пића за паковање веће од 1,0 литра у
којима се пакују та алкохолна пића,”.
У ставу 2. тачка 1) речи: „(ознаке Р, П, Ж и Н)” замењују се речима:
„(ознаке Р1, Р2, Р3, П1, П2, П3, Ж1, Ж2, Ж3 и Н);”.
У тачки 2) речи: „(ознаке УР, УП, УЖ и УН)” замењују се речима: „(ознаке
УР1, УР2, УР3, УП1, УП2, УП, УЖ1, УЖ2, УЖ3 и УН);”.
Члан 4.
После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи:
„Члан 3а
Обвезник акцизе на кафу - увозник и лице које врши прераду, пржење,
паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху производње
кафе (у даљем тексту: произвођач кафе), дужно је да кафу коју ставља у промет на
тржиште Републике Србије у паковањима предвиђеним за крајњу потрошњу,
оргиналном паковању (групном) или ринфузном паковању обележи маркицом.
Паковањем кафе за крајњу потрошњу из става 1. овог члана, сматра се, у
смислу ове уредбе, свака врста паковања кафе из члана 14. Закона, нето тежине
почев од најмање 0,100kg.
Маркица, којом се обележава кафа из става 2. овог члана, садржи следеће
податке:
1) ознаку (врсту) паковања, и то за:
- појединачна паковања ознака је „П”;
- оргинална паковања (групна) ознака „Г”;
- ринфуза (у расутом стању) ознака „Р”.
2) словну ознаку према врсти кафе, и то:
(1) за кафу произведену у земљи:
- А - за непржену кафу;
- Б - за пржену кафу;
- В - за љуспице и опне од кафе;
- Г - за екстракте, есенције и концентрате од кафе;

- Д - за кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) закона.
(2) за кафу из увоза:
- УА - за непржену кафу,
- УБ - за пржену кафу,
- УВ - за љуспице и опне од кафе,
- УГ - за екстракте, есенције и концентрате од кафе,
- УД - за кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) закона,
(3) EК - за кафу из члана 14. став 1. Закона коју произвођач, односно
увозник отпрема отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на
међународним линијама, односно у слободним царинским продавницама;
3) речи: „Република Србија - Министарство финансија”;
4) ознаку серије и серијски број маркице.
Маркица за обележавање кафе је правоугаоног облика на самолепљивој
траци у ролни, величине 45мм х 19мм, осим маркице за обележавање кафе у
ринфузи која је величине 50мм х 80мм, а штампа се у посебним бојама, и то:
1) у плавој - за кафу произведену у земљи (ознаке А, Б, В, Г, Д);
2) у црвеној - за кафу из увоза (ознаке УА, УБ, УВ, УГ, УД,);
3) у жутој - за кафу које произвођач, односно увозник отпрема ради
продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама,
односно у слободним царинским продавницама (ознака ЕК).
Маркицом за обележавање кафе из става 3. тачка 2) подтачка (1) овог члана
обележава се и кафа која се у складу са царинским прописима у оквиру царинског
поступка активног оплемењивања робе ставља у слободан промет на тржиште
Републике Србије.”
Члан 5.
У члану 4. после речи: „маркице” додају се речи: „и ознака паковања”.
Члан 6.
У члану 5. став 1. реч: „односно” брише се, после речи: „амбалажи у коју
се пакују производи,” додају се речи: „односно на појединачном, оргиналном
(групном) или ринфузном паковању кафе за крајњу потрошњу,” а речи: „из члана
2. став 1. и члана 3. став 1.” замењују се речима: „из члана 2. став 1, члана 3. став
1. и члана 3а”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Маркица за обележавање кафе за појединачно паковање лепи се преко
паковања или друге амбалаже, тако да се паковање или друга амбалажа, не може
отворити а да се маркица не исцепа, за оргинално паковање (групно) лепи се
преко групног паковања на видљиво место и мора се налазити на групном
паковању све док се исто у потпуности не утроши, а за кафу у ринфузи маркица се
причвршћује на горњи десни угао на предњу страну паковања (вреће или другог
паковања), тако да је маркица видљива и неоштећена све док се ринфузно
паковање у потпуности не утроши.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
После новонасталог става 5. додаје се став 6, који гласи:
„Обвезник акцизе на кафу има обавезу обележавања кафе маркицом и када
већ обележену кафу пакује у мања или већа паковања.”
Члан 7.
У члану 7. став 2. мења се и гласи:
„Захтев за издавање маркица подноси се министарству на Обрасцу
ЗАМ/ЦА – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и
алкохолна пића, односно Обрасцу ЗАМ/КА – Захтев за издавање контролних

акцизних маркица за кафу, (састоје се од четири самокопирајућа примерка), који
су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.”
У ставу 3. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА,
односно Обрасцу ЗАМ/К, а реч: „овлашћеном” брише се.
Члан 8.
У члану 8. став 2. тачка 2) после речи: „алкохолног пића” додају се речи:
„и кафе”.
После става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Произвођач кафе уз захтев за издавање маркица подноси:
1) доказ је да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
регистрацију;
2) доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
вођење регистра произвођача алкохолног пића и кафе.”
У досадашњем ставу 3, који постаје став 4, речи: „и алкохолних пића”
замењују се речима: „алкохолних пића и кафе”.
Досадашњи став 5, који постаје став 6, мења се и гласи:
„Увозник цигарета, алкохолних пића и кафе уз захтев за издавање маркица
словне ознаке ЕЦ, ЕА и ЕК, доставља доказе из ст. 3. и 4. овог члана.”
У досадашњем ставу 6, који постаје став 7, речи: „ст. 1-3.” замењују се
речима: „ст. 1-4.”, а речи: „става 3.” замењују се речима: „става 4.”.
Додају се ст. 8. и 9, који гласе:
„Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона уз захтев за издавање маркица
подноси доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
регистрацију, као и одговарајућу документацију на основу које се може утврдити
на који начин су акцизни производи стечени.
Произвођач, односно увозник алкохолног пића уз сваки захтев за издавање
маркица подноси за сваку врсту маркица из члана 3. став 1. ове уредбе и
спецификацију о количини маркица по запремини тог алкохолног пића за који
подноси захтев.”
Члан 9.
У члану 9. реч: „овлашћеном” брише се, речи: „односно алкохолних пића
уписује у Образац ЗАМ” замењују се речима: „алкохолних пића, односно кафе
уписује у Образац ЗАМ/ЦА, односно Образац ЗАМ/К”, а реч: реч: „овлашћеног”
брише се.
Члан 10.
У члану 10. став 1. реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник”
додају се речи: „односно лице из члана 6. став 2. Закона”.
Члан 11.
У члану 11. став 1. речи: „Обрасца ЗАМ” замењују се речима: „Обрасца
ЗАМ/ЦА, односно Обрасца ЗАМ/К”.
После става 1. додају се нови ст. 2, 3. и 4, који гласе:
„Министарство одобрава произвођачу алкохолног пића количину маркица
која одговара расположивим, односно процењеним капацитетима за
шестомесечну производњу алкохолних пића која је утврђена у складу са
прописом којим се уређује упис у регистар произвођача алкохолног пића код
Пореске управе - Централе.
Произвођачу алкохолног пића министарство одобрава наредни захтев за
издавање акцизних маркица, уколико произвођач алкохолног пића сагласно члану
16. ове уредбе раздужи најмање 50% претходно преузетних маркица.

Изузетно од става 3. овог члана, министарство може, на образложени
захтев произвођача алкохолног пића, одобрити додатну количину маркица, а
након утврђивања оправданости поднетог захтева.”
У досадашњем ставу 2, који постаје став 5, речи: „Обрасца ЗАМ” замењују
се речима: „Обрасца ЗАМ/ЦА, односно Обрасца ЗАМ/К”.
Члан 12.
У члану 12. став 2. реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник”
додају се запета и речи: „односно лице из члана 6. став 2. Закона”.
У ставу 3. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА,
односно Обрасцу ЗАМ/К”.
Члан 13.
У члану 13. став 1. реч: „односно” брише се, после речи: „алкохолних
пића” додају се речи: „и кафе”, после речи: „цигарета” додаје се запета, а речи: „и
алкохолних пића” замењују се речима: „алкохолних пића и кафе”.
У ставу 2. реч: „односно” брише се а после речи: „алкохолних пића” додају
се запета и речи: „односно кафе”.
Члан 14.
У члану 14. став 1. реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник”
додају се запета и речи: „односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона”.
У ставу 2. реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник” додају се
запета и речи: „односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона”.
Став 3. мења се и гласи:
„Произвођач, увозник цигарета, алкохолних пића, кафе, односно обвезник
акцизе из члана 6. став 2. Закона, који се брише из одговарајући регистар који се
води код органа надлежног за регистрацију или престане да обавља ту делатност
по било ком основу, дужан је да најкасније 15 дана пре подношења захтева за
брисање из регистра, односно престанка обављања делатности о томе обавести
надлежну огранизациону јединицу Пореске управе и врати министарству
неискоришћене маркице”
У ставу 4. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА,
односно Обрасцу ЗАМ/К”, а после речи: „према врсти алкохолног пића,” додају се
речи: „односно килограму кафе или килограму нето масе кафе садржане у
готовом производу према врсти кафе”.
У ставу 5. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА,
односно Обрасцу ЗАМ/К”.
У ставу 6. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА,
односно Обрасцу ЗАМ/К”, а после речи: „према врсти алкохолног пића,” додају се
речи: „односно килограму кафе или килограму нето масе кафе садржане у
готовом производу према врсти кафе”.
Члан 15.
Члан 15. мења се и гласи:
„Члан 15.
Министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним, оштећеним и
неискоришћеним маркицама за цигарете, алкохолна пића, односно кафу за сваког
произвођача, увозника, односно обвезника акцизе из члана 6. став 2. Закона
појединачно по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.”
Члан 16.
У члану 16. став 1. мења се и гласи:

„Произвођач, увозник цигарета, алкохолног пића и кафе, односно обвезник
акцизе из члана 6. став 2. Закона дужан је да води евиденцију о преузетим,
искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, односно
алкохолна пића по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.”
После става 2, додаје се нови став 3, који гласи:
„Произвођач, односно увозник кафе, евиденцију из става 1. овог члана
води на Обрасцу АМ-К - Квартални извештај произвођача, односно увозника кафе
о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за кафу за
период од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-К) који је
одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.”
Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи:
„Произвођач, односно увозник цигарета, алкохолног пића, односно кафе
дужан је да министарству достави обрасце из ст. 2. и 3. овог члана најкасније у
року од 15 дана по истеку сваког квартала. Обрасци се министарству могу
доставити и електронским путем.”
После новонасталог става 4. додаје се став 5, који гласи:
„Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона евиденцију из става 1. овог
члана води на обрасцима из ст. 2. и 3. овог члана и исту доставља најкасније у
року од 15 дана по истеку квартала у коме је промет остварен.”
Члан 17.
У члану 19. став 1. тачка 1а) речи: „(члан 16. став 3)” замењују се речима:
„(члан 16. ст. 4. и 5.)”.
Члан 18.
Произвођач алкохолног пића који на дан ступања на снагу ове уредбе има
преузете контролне акцизне маркице за обележавање алкохоних пића 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, 75/05, 88/05, 108/06,
83/11, 113/15 и 9/17), први наредни захтев за издавање контролних акцизних
маркица може да поднесе уколико раздужи најмање 50% претходно преузетних
маркица.
Члан 19.
Од дана ступања на снагу ове уредбе, захтев за издавање контролних
акцизних маркица, подноси се на обрасцима који су прописани овом уредбом.
Члан 20.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”, осим одредбе члана 6. ове уредбе која се примењује
од 1. јануара 2018. године.
05 Број:
У Београду,

2017. године
ВЛАДА
ПРЕДСЕДНИК
Ана Брнабић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Правни основ за доношење ове уредбе садржан је у члану 18. став 5.
Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02-др.
закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 5/09, 31/09,
101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др. закон, 142/14, 55/15 103/15 и
108/16), према коме Влада прописује изглед контролне акцизне маркице, врсту
података на маркици, начин и поступак одобравања и издавања маркица, вођења
евиденције о одобреним и издатим маркицама и обележавања акцизних
производа, као и врсту појединачног паковања кафе за крајњу потрошњу које ће
се обележавати контролном акцизном маркицом.
II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ
Разлози за доношење ове уредбе садржани су у потреби усаглашавања са
Законом о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број
108/16), којим је прописано је да се од 1. јануара 2018. године на другачији начин
уређује опорезивање акцизом кафе, и то у смислу да се акцизом опорезује и кафа
која се прерађује, односно дорађује на територији Републике Србије, а не само из
увоза, чиме се изједначава положај увозника кафе са домаћим произвођачима
кафе и стварају једнаки услови за све учеснике на тржишту. Изменама овог закона
прописано је да се под произвођачем кафе сматра лице које врши прераду,
пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху
производње кафе. То значи да се кафа опорезује у свим фазама производње, што
значи, да поред увозника кафе, акцизу плаћају и сва лица којa вршe прераду,
пржење, паковање, као и друге са њима повезане радње које се врше у сврху
производње кафе. Такође, у циљу сузбијања нелегалног промета кафе, прописује
се обавеза обележавања кафе за крајњу потрошњу контролним акцизним
маркицама од 1. јануара 2018. године, као и и врста појединачног паковања кафе
за крајњу потрошњу које ће се обележавати контролном акцизном маркицом.
Поред тога, овом уредбом прописују се различите врсте контролних акцизних
маркица за алкохолна пића произведена у земљи и из увоза према запремини тих
алкохолних пића у циљу сузбијања нелегалног промета ових производа. Имајући
у виду наведено, овом уредбом ближе се уређује начин, поступак, евиденције и
друге радње у вези са обележавањем кафе и алкохолног пића произведеног у
земљи контролним акцизним маркицама.
Поред тога, Законом о изменама и допунама Закона о акцизама
(„Службени гласник РС”, број 108/16), прописано је да је обвезник акцизе буде
поред произвођача, односно увозника акцизних производа и свако лице које
продаје акцизне производе који су стечени у складу са законом и који се воде у
пословним књигама тог лица, као и свако лице које стави у промет у Републици
Србији акцизне производе супротно одредбама овог закона, па је с тим у вези
овом уредбом уређен начин и поступак у вези са преузимањем и обележавањем
тих производа контролним акцизним маркицама.
Такође, у циљу ефикасније примене Уредбе врши се и прецизирање
појединих одредаба Уредбе.
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И
ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Уз члан 1.
Овим чланом врши се усглашавање назива уредбе са усвојеним изменама
Закона о акцизама.

Уз члан 2.
Овим чланом прпиисује се да ће се овом уредбом уредити изглед контролне
акцизне маркице, врста података на маркици и начин и поступак одобравања и
издавања маркица, начин вођења евиденције о одобреним и издатим контролним
акцизним маркицама и начин обележавања кафе тим маркицама од стране
обвезника акцизе тих производа, као и врста појединачног паковања кафе за
крајњу потрошњу које ће се обележавати контролном акцизном маркицом.
Уз члан 3.
Овим чланом прпиисују се различите врсте контролних акцизних маркица за
алкохолна пића произведена у земљи и из увоза према запремини тих алкохолних
пића у циљу сузбијања нелегалног промета ових производа.
Уз члан 4.
Овим чланом прописује се да је обвезник акцизе на кафу - увозник и
произвођач кафе дужан да, кафу коју ставља у промет на тржиште Републике
Србије у паковањима предвиђеним за крајњу потрошњу, оргиналном паковању
(групном) или ринфузном паковању, обележи конролном акцизном маркицом.
Такође, прописује се врста паковањем кафе за крајњу потрошњу, и то да се кафом
за крајњу потрошњу у смислу ове уредбе сматра, свака врста паковања кафе из
члана 14. закона, нето тежине почев од најмање 0,100kg. Поред тога, прописује се
ознака (врста) паковања, словна ознака према врсти кафе, и то за кафу
произведену у земљи и за кафу из увоза и ознака серије и серијски број маркице.
Уређује се да је маркица за обележавање кафе правоугаоног облика на
самолепљивој траци у ролни, величине 45мм х 19мм, осим маркице за
обележавање кафе у ринфузи која је величине 50мм х 80мм, а штампа се у
посебним бојама. Прописује се и врста маркице за обележавање кафе за кафу која
се у складу са царинским прописима у оквиру царинског поступка активног
оплемењивања робе ставља у слободан промет на тржиште Републике Србије.
Уз члан 5.
Овим чланом врши се правно-техничка редакција текста, у смислу
усглашавање уредбе са усвојеним изменама Закона о акцизама.
Уз члан 6.
Овом чланом уређује се начин облележавања кафе контролним акцизним
маркицмама. Наиме, уређује се да се маркица за обележавање кафе за појединачно
паковање лепи преко паковања или друге амбалаже, тако да се паковање или
друга амбалажа, не може отворити а да се маркица не исцепа, за оргинално
паковање (групно) лепи се преко групног паковања на видљиво место и мора се
налазити на групном паковању све док се исто у не у потпуности не утроши, а за
кафу у ринфузи маркица се причвршћује на горњи десни угао на предњу страну
паковања (вреће или другог паковања), тако да је маркица видљива и неоштећена
све док се ринфузно паковање у потпуности не утроши.
Уз члан 7.
Прописује се да се Захтев за издавање маркица за цигарете и алкохолна пића
подноси министарству финансија на Обрасцу ЗАМ/ЦА – Захтев за издавање
контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, а да се Захтев за
издавање контролних акцизних маркица за кафу подноси на Обрасцу ЗАМ/КА.
Поред тога, уређује се да се захтев састоји од четири самокопирајућа примерка,
као и да су обрасци одштампани уз ову уредбу и да чине њен саставни део.

Уз члан 8.
Прописује се документација коју увозник и произвођач кафе подноси
министарству финансија уз захтев за издавање маркица. Поред тога, овим чланом
уређује се да је обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона дужан да уз захтев за
издавање маркица подносе доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа
надлежног за регистрацију. Такође, уређује се да је произвођач, односно увозник
алкохолног пића дужан да уз сваки захтев за издавање маркица подносе за сваку
врсту маркица за алкохолна пића и спецификацију о количини маркица по
запремини тог алкохолног пића за који подноси захтев.
Уз члан 9.
Овом чланом уређује се да податке о иностраном произвођачу, односно
овлашћеном дистрибутеру иностраног произвођача увозник цигарета, алкохолних
пића, односно кафе уписује у Образац ЗАМ/ЦА, односно Образац ЗАМ/К
приликом подношења захтева за издавање маркица.
Уз члан 10.
Овим чланом врши се правно-техничка редакција текста, у смислу
усглашавање уредбе са усвојеним изменама Закона о акцизама.
Уз члан 11.
Овом чланом уређује се да министарство одобрава произвођачу алкохолног
пића количину маркица која одговара расположивим, односно процењеним
капацитетима за шестомесечну производњу алкохолних пића која је утврђена у
складу са прописом којим се уређује упис у регистар произвођача алкохолног
пића код Порексе управе - Централе. Прописује се да произвођачу алкохолног
пића министарство одобрава наредни захтев за издавање акцизних маркица,
уколико произвођач алкохолног пића раздужи најмање 50% претходно
преузетних маркица. Изузетно, министарство може, на образложени захтев
произвођача алкохолног пића, одобрити додатну количину маркица, а након
утврђивања оправданости поднетог захтева.
Уз чл. 12, 13. и 14.
Овим члановима врши се правно-техничка редакција текста, у смислу
усглашавање уредбе са усвојеним изменама Закона о акцизама.
Уз члан 15.
Прописује се да министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним,
оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, алкохолна пића, односно
кафу за сваког произвођача, увозника, односно обвезника акцизе из члана 6. став
2. Закона појединачно по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.
Уз члан 16.
Овим чланом прописује се да је произвођач, увозник цигарета, алкохолног
пића и кафе, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона дужан да води
евиденцију о преузетим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним
маркицама за цигарете, односно алкохолна пића по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА,
односно Обрасцу ЗАМ/К. Поред тога, уређује се да произвођач, односно увозник
кафе, евиденцију води на Обрасцу АМ-К - Квартални извештај произвођача,
односно увозника кафе о преузетим, утрошеним и враћеним контролним
акцизним маркицама за кафу за период од ___до ___ 20__. године који је
одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. Такође, прописује се да је

произвођач, односно увозник цигарета, алкохолног пића, односно кафе дужан да
министарству достави обрасце најкасније у року од 15 дана по истеку сваког
квартала. Обрасци се министарству могу доставити и електронским путем.
Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона евиденцију води на наведеним
обрасцима и исту доставља најкасније у року од 15 дана по истеку квартала у
коме је промет остварен.
Уз члан 17.
Овим чланом врши се усглашавање казнених одредби уредбе са усвојеним
изменама Закона о акцизама и овом уредбом.
Уз члан 18.
Овим чланом прописује се да произвођач алкохолног пића који на дан
ступања на снагу ове уредбе има преузете контролне акцизне маркице за
обележавање алкохоних пића 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, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), први наредни захтев за издавање
контролних акцизних маркица може да поднесе уколико раздужи најмање 50%
претходно преузетних маркица.
Уз члан 19.
Прописује се да се од дана ступања на снагу ове уредбе, захтев за издавање
контролних акцизних маркица, подноси се на обрасцима који су прописани овом
уредбом.
Уз члан 20.
Прописује се време ступања на снагу ове уредбе.
IV. СРЕДСТВА НЕОПХОДНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВЕ УРЕДБЕ
За спровођење ове уредбе није потребно обезбедити посебна средства у
републичком буџету.
V. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА УРЕДБЕ
КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ
Уредбa 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
УРЕДБА 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, АЛКОХОЛНИХ
ПИЋА И КАФЕ
Члан 1.
Овом уредбом уређује се изглед контролне акцизне маркице, врста
података на маркици и начин и поступак одобравања и издавања маркица, начин
вођења евиденције о одобреним и издатим контролним акцизним маркицама (у
даљем тексту: маркица) и начин обележавања цигарета и алкохолних пића И
КАФЕ тим маркицама од стране произвођача, односно увозника тих производа
ОБВЕЗНИКА АКЦИЗЕ ТИХ ПРОИЗВОДА, КАО И ВРСТА ПОЈЕДИНАЧНОГ

ПАКОВАЊА КАФЕ ЗА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ КОЈЕ ЋЕ СЕ ОБЕЛЕЖАВАТИ
КОНТРОЛНОМ АКЦИЗНОМ МАРКИЦОМ.
Члан 3.
Маркица за обележавање алкохолних пића из члана 12. Закона садржи
следеће податке:
1) словну ознаку:
(1) за алкохолна пића произведена у земљи:
- Р за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа,
- П - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина,
- Ж - за остала јака алкохолна пића,
- Р1 - ЗА РАКИЈЕ ОД ВОЋА, ГРОЖЂА, ВИНА И ДРУГЕ ВОЋНЕ РАКИЈЕ
СА
ДОДАТКОМ
ЕКСТРАКТА
БИЉА,
ДЕЛОВА
БИЉА
ИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,05 ДО 0,5 ЛИТАРА,
- Р2 - ЗА РАКИЈЕ ОД ВОЋА, ГРОЖЂА, ВИНА И ДРУГЕ ВОЋНЕ РАКИЈЕ
СА
ДОДАТКОМ
ЕКСТРАКТА
БИЉА,
ДЕЛОВА
БИЉА
ИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 0,5 ДО 1,0
ЛИТРА,
- Р3 - ЗА РАКИЈЕ ОД ВОЋА, ГРОЖЂА, ВИНА И ДРУГЕ ВОЋНЕ РАКИЈЕ
СА
ДОДАТКОМ
ЕКСТРАКТА
БИЉА,
ДЕЛОВА
БИЉА
ИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 1,0 ЛИТРА У
КОЈИМА СЕ ПАКУЈУ ТА АЛКОХОЛНА ПИЋА,
- П1 - ЗА РАКИЈЕ ОД ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
СИРОВИНА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,05 ДО 0,5 ЛИТАРА,
- П2 - ЗА РАКИЈЕ ОД ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
СИРОВИНА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 0,5 ДО 1,0 ЛИТРА,
- П3 - ЗА РАКИЈЕ ОД ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
СИРОВИНА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 1,0 ЛИТРА У КОЈИМА СЕ ПАКУЈУ ТА
АЛКОХОЛНА ПИЋА,
- Ж1 - ЗА ОСТАЛА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,05
ДО 0,5 ЛИТАРА,
- Ж2 - ЗА ОСТАЛА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,5
ДО 1,0 ЛИТРА,
- Ж3 - ЗА ОСТАЛА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ
ОД 1,0 ЛИТРА У КОЈИМА СЕ ПАКУЈУ ТА АЛКОХОЛНА ПИЋА,
- Н - за нискоалкохолна пића,
(2) за алкохолна пића из увоза:
- УР - за ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа,
- УП - за ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина,
- УЖ - за остала јака алкохолна пића,
- УР1 - ЗА РАКИЈЕ ОД ВОЋА, ГРОЖЂА, ВИНА И ДРУГЕ ВОЋНЕ
РАКИЈЕ СА ДОДАТКОМ ЕКСТРАКТА БИЉА, ДЕЛОВА БИЉА ИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,05 ДО 0,5 ЛИТАРА,
- УР2 - ЗА РАКИЈЕ ОД ВОЋА, ГРОЖЂА, ВИНА И ДРУГЕ ВОЋНЕ
РАКИЈЕ СА ДОДАТКОМ ЕКСТРАКТА БИЉА, ДЕЛОВА БИЉА ИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 0,5 ДО 1,0
ЛИТРА,
-УР3 - ЗА РАКИЈЕ ОД ВОЋА, ГРОЖЂА, ВИНА И ДРУГЕ ВОЋНЕ
РАКИЈЕ СА ДОДАТКОМ ЕКСТРАКТА БИЉА, ДЕЛОВА БИЉА ИЛИ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 1,0 ЛИТРА У
КОЈИМА СЕ ПАКУЈУ ТА АЛКОХОЛНА ПИЋА,

- УП1 - ЗА РАКИЈЕ ОД ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
СИРОВИНА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,05 ДО 0,5 ЛИТАРА,
- УП2 - ЗА РАКИЈЕ ОД ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
СИРОВИНА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 0,5 ДО 1,0 ЛИТРА,
-УП3 - ЗА РАКИЈЕ ОД ЖИТАРИЦА И ОСТАЛИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ
СИРОВИНА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ ОД 1,0 ЛИТРА У КОЈИМА СЕ ПАКУЈУ ТА
АЛКОХОЛНА ПИЋА,
- УЖ1 - ЗА ОСТАЛА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД
0,05 ДО 0,5 ЛИТАРА,
- УЖ2 - ЗА ОСТАЛА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПАКОВАЊЕ ОД 0,5
ДО 1,0 ЛИТРА,
- УЖ3 - ЗА ОСТАЛА ЈАКА АЛКОХОЛНА ПИЋА ЗА ПАКОВАЊЕ ВЕЋЕ
ОД 1,0 ЛИТРА У КОЈИМА СЕ ПАКУЈУ ТА АЛКОХОЛНА ПИЋА,
- УН - за нискоалкохолна пића,
(3) ЕА - за алкохолна пића која произвођач, односно увозник отпрема ради
продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама,
односно у слободним царинским продавницама;
2) речи: „Република Србија - Министарство финансија”;
3) ознаку серије и серијски број маркице.
Маркица за обележавање алкохолних пића је правоугаоног облика,
величине 84мм х 19мм, а штампа се у посебним бојама, и то:
1) у сивој - за алкохолна пића произведена у земљи (ознаке Р, П, Ж и Н)
(ОЗНАКЕ Р1, Р2, Р3, П1, П2, П3, Ж1, Ж2, Ж3 И Н);
2) у наранџастој - за алкохолна пића из увоза (ознаке УР, УП, УЖ и УН)
(ОЗНАКЕ УР1, УР2, УР3, УП1, УП2, УП, УЖ1, УЖ2, УЖ3 И УН);
3) у љубичастој - за алкохолна пића која произвођач, односно увозник
отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним
линијама, односно у слободним царинским продавницама (ознака ЕА).
Маркицом за обележавање алкохолних пића из става 1. тачка 1) подтачка
(1) овог члана обележавају се и алкохолна пића која се у складу са царинским
прописима у оквиру царинског поступка активног оплемењивања робе стављају у
слободан промет на тржиште Републике Србије.
ЧЛАН 3А
ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ НА КАФУ - УВОЗНИК И ЛИЦЕ КОЈЕ ВРШИ
ПРЕРАДУ, ПРЖЕЊЕ, ПАКОВАЊЕ, КАО И ДРУГЕ СА ЊИМА ПОВЕЗАНЕ
РАДЊЕ КОЈЕ СЕ ВРШЕ У СВРХУ ПРОИЗВОДЊЕ КАФЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:
ПРОИЗВОЂАЧ КАФЕ), ДУЖНО ЈЕ ДА КАФУ КОЈУ СТАВЉА У ПРОМЕТ НА
ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У ПАКОВАЊИМА ПРЕДВИЂЕНИМ ЗА
КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ, ОРГИНАЛНОМ ПАКОВАЊУ (ГРУПНОМ) ИЛИ
РИНФУЗНОМ ПАКОВАЊУ ОБЕЛЕЖИ МАРКИЦОМ.
ПАКОВАЊЕМ КАФЕ ЗА КРАЈЊУ ПОТРОШЊУ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ
ЧЛАНА, СМАТРА СЕ, У СМИСЛУ ОВЕ УРЕДБЕ, СВАКА ВРСТА ПАКОВАЊА
КАФЕ ИЗ ЧЛАНА 14. ЗАКОНА, НЕТО ТЕЖИНЕ ПОЧЕВ ОД НАЈМАЊЕ
0,100KG.
МАРКИЦА, КОЈОМ СЕ ОБЕЛЕЖАВА КАФА ИЗ СТАВА 2. ОВОГ
ЧЛАНА, САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ ПОДАТКЕ:
1) ОЗНАКУ (ВРСТУ) ПАКОВАЊА, И ТО ЗА:
- ПОЈЕДИНАЧНА ПАКОВАЊА ОЗНАКА ЈЕ „П”;
- ОРГИНАЛНА ПАКОВАЊА (ГРУПНА) ОЗНАКА „Г”;
- РИНФУЗА (У РАСУТОМ СТАЊУ) ОЗНАКА „Р”.
2) СЛОВНУ ОЗНАКУ ПРЕМА ВРСТИ КАФЕ, И ТО:
(1) ЗА КАФУ ПРОИЗВЕДЕНУ У ЗЕМЉИ:

- А - ЗА НЕПРЖЕНУ КАФУ;
- Б – ЗА ПРЖЕНУ КАФУ;
- В –ЗА ЉУСПИЦЕ И ОПНЕ ОД КАФЕ;
- Г – ЗА ЕКСТРАКТЕ, ЕСЕНЦИЈЕ И КОНЦЕНТРАТЕ ОД КАФЕ;
- Д – ЗА КАФУ ИЗ ЧЛАНА 14. СТАВ 1. ТАЧ. 5) ДО 8) ЗАКОНА.
(2) ЗА КАФУ ИЗ УВОЗА:
- УА - ЗА НЕПРЖЕНУ КАФУ,
- УБ – ЗА ПРЖЕНУ КАФУ,
- УВ –ЗА ЉУСПИЦЕ И ОПНЕ ОД КАФЕ,
- УГ – ЗА ЕКСТРАКТЕ, ЕСЕНЦИЈЕ И КОНЦЕНТРАТЕ ОД КАФЕ,
- УД – ЗА КАФУ ИЗ ЧЛАНА 14. СТАВ 1. ТАЧ. 5) ДО 8) ЗАКОНА,
(3) EК - ЗА КАФУ ИЗ ЧЛАНА 14. СТАВ 1. ЗАКОНА КОЈУ
ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО УВОЗНИК ОТПРЕМА ОТПРЕМА РАДИ ПРОДАЈЕ
У АВИОНИМА И БРОДОВИМА КОЈИ САОБРАЋАЈУ НА МЕЂУНАРОДНИМ
ЛИНИЈАМА, ОДНОСНО У СЛОБОДНИМ ЦАРИНСКИМ ПРОДАВНИЦАМА;
3) РЕЧИ: „РЕПУБЛИКА СРБИЈА - МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА”;
4) ОЗНАКУ СЕРИЈЕ И СЕРИЈСКИ БРОЈ МАРКИЦЕ.
МАРКИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАФЕ ЈЕ ПРАВОУГАОНОГ ОБЛИКА
НА САМОЛЕПЉИВОЈ ТРАЦИ У РОЛНИ, ВЕЛИЧИНЕ 45ММ Х 19ММ, ОСИМ
МАРКИЦЕ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАФЕ У РИНФУЗИ КОЈА ЈЕ ВЕЛИЧИНЕ
50ММ Х 80ММ, А ШТАМПА СЕ У ПОСЕБНИМ БОЈАМА, И ТО:
1) У ПЛАВОЈ - ЗА КАФУ ПРОИЗВЕДЕНУ У ЗЕМЉИ (ОЗНАКЕ А, Б, В,
Г, Д);
2) У ЦРВЕНОЈ - ЗА КАФУ ИЗ УВОЗА (ОЗНАКЕ УА, УБ, УВ, УГ, УД,);
3) У ЖУТОЈ - ЗА КАФУ КОЈЕ ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО УВОЗНИК
ОТПРЕМА РАДИ ПРОДАЈЕ У АВИОНИМА И БРОДОВИМА КОЈИ
САОБРАЋАЈУ НА МЕЂУНАРОДНИМ ЛИНИЈАМА, ОДНОСНО У
СЛОБОДНИМ ЦАРИНСКИМ ПРОДАВНИЦАМА (ОЗНАКА ЕК).
МАРКИЦОМ ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАФЕ ИЗ СТАВА 3. ТАЧКА 2)
ПОДТАЧКА (1) ОВОГ ЧЛАНА ОБЕЛЕЖАВА СЕ И КАФА КОЈА СЕ У СКЛАДУ
СА ЦАРИНСКИМ ПРОПИСИМА У ОКВИРУ ЦАРИНСКОГ ПОСТУПКА
АКТИВНОГ ОПЛЕМЕЊИВАЊА РОБЕ СТАВЉА У СЛОБОДАН ПРОМЕТ НА
ТРЖИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.
Члан 4.
Словна ознака маркице И ОЗНАКА ПАКОВАЊА исписује се великим
ћириличним штампаним словима.
II. НАЧИН ОБЕЛЕЖАВАЊА АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА
Члан 5.
Обележавање акцизних производа из члана 1. ове уредбе врши се
лепљењем маркице на кутији (паклици), односно флаши или другој амбалажи у
коју се пакују производи, ОДНОСНО НА ПОЈЕДИНАЧНОМ, ОРГИНАЛНОМ
(ГРУПНОМ) ИЛИ РИНФУЗНОМ ПАКОВАЊУ КАФЕ ЗА КРАЈЊУ
ПОТРОШЊУ, на начин који обезбеђује видљивост члана 2. став 1. и члана 3. став
1. ИЗ ЧЛАНА 2. СТАВ 1, ЧЛАНА 3. СТАВ 1. И ЧЛАНА 3А ове уредбе. Уколико
оригинално паковање алкохолних пића (групно паковање) садржи више
појединачних алкохолних пића, маркица се може лепити преко тог оригиналног
паковања, с тим да се само такво оригинално паковање (групно паковање) може
стављати у промет, а не и појединачно по комаду алкохолног пића.
Маркица за обележавање цигарета лепи се на кутији (паклици) испод
целофана, тако да се кутија не може отворити а да се маркица не исцепа.

Маркица за обележавање алкохолних пића лепи се преко затварача флаше
или друге амбалаже, односно оригиналног паковања (групног паковања), односно
преко другог места предвиђеног за отварање амбалаже, тако да се флаша или
друга амбалажа, односно оригинално паковање (групно паковање) не може
отворити а да се маркица не исцепа.
МАРКИЦА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КАФЕ ЗА ПОЈЕДИНАЧНО
ПАКОВАЊЕ ЛЕПИ СЕ ПРЕКО ПАКОВАЊА ИЛИ ДРУГЕ АМБАЛАЖЕ, ТАКО
ДА СЕ ПАКОВАЊЕ ИЛИ ДРУГА АМБАЛАЖА, НЕ МОЖЕ ОТВОРИТИ А ДА
СЕ МАРКИЦА НЕ ИСЦЕПА, ЗА ОРГИНАЛНО ПАКОВАЊЕ (ГРУПНО) ЛЕПИ
СЕ ПРЕКО ГРУПНОГ ПАКОВАЊА НА ВИДЉИВО МЕСТО И МОРА СЕ
НАЛАЗИТИ НА ГРУПНОМ ПАКОВАЊУ СВЕ ДОК СЕ ИСТО У
ПОТПУНОСТИ НЕ УТРОШИ, А ЗА КАФУ У РИНФУЗИ МАРКИЦА СЕ
ПРИЧВРШЋУЈЕ НА ГОРЊИ ДЕСНИ УГАО НА ПРЕДЊУ СТРАНУ
ПАКОВАЊА (ВРЕЋЕ ИЛИ ДРУГОГ ПАКОВАЊА), ТАКО ДА ЈЕ МАРКИЦА
ВИДЉИВА И НЕОШТЕЋЕНА СВЕ ДОК СЕ РИНФУЗНО ПАКОВАЊЕ У
ПОТПУНОСТИ НЕ УТРОШИ.
Обележавање акцизних производа из члана 1. ове уредбе врши се код
домаћег произвођача, иностраног произвођача или другог лица укључујући и
овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача пре увоза, односно у
царинском складишту под царинским надзором у складу са царинским
прописима.
ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ НА КАФУ ИМА ОБАВЕЗУ ОБЕЛЕЖАВАЊА
КАФЕ МАРКИЦОМ И КАДА ВЕЋ ОБЕЛЕЖЕНУ КАФУ ПАКУЈЕ У МАЊА
ИЛИ ВЕЋА ПАКОВАЊА.
2. Одобравање и издавање маркица
Члан 7.
Издавање маркица врши Завод по претходном одобрењу министарства.
Захтев за издавање маркица подноси се министарству на Обрасцу ЗАМ Захтев за издавање контролних акцизних маркица (састоји се од четири
самокопирајућа примерка), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни
део.
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА ПОДНОСИ СЕ МИНИСТАРСТВУ
НА ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ
МАРКИЦА ЗА ЦИГАРЕТЕ И АЛКОХОЛНА ПИЋА, ОДНОСНО ОБРАСЦУ
ЗАМ/КА – ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА ЗА
КАФУ, (САСТОЈЕ СЕ ОД ЧЕТИРИ САМОКОПИРАЈУЋА ПРИМЕРКА), КОЈИ
СУ ОДШТАМПАНИ УЗ ОВУ УРЕДБУ И ЧИНЕ ЊЕН САСТАВНИ ДЕО.
Подносилац захтева из става 2. овог члана приликом подношења захтева
попуњава податке у Обрасцу ЗАМ ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАСЦУ
ЗАМ/К означене под „I - Подаци о подносиоцу захтева”, „II - Подаци о
иностраном произвођачу, односно овлашћеном дистрибутеру иностраног
произвођача” и „III - Подаци о траженим акцизним маркицама”.
Члан 8.
Произвођач цигарета уз захтев за издавање маркица подноси:
1) доказ је да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
регистрацију;
2) доказ да је уписан у Регистар произвођача дуванских производа код
Управе за дуван;
3) доказ да су цигарете које производи уписане у Регистар о маркама
дуванских производа код Управе за дуван;

4) податак о малопродајној цени цигарета за које подноси захтев и број
„Службеног гласника Републике Србије” у коме су малопродајне цене цигарета
објављене.
Произвођач алкохолних пића уз захтев за издавање маркица подноси:
1) доказ је да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
регистрацију;
2) доказ да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
вођење регистра произвођача алкохолног пића И КАФЕ.
ПРОИЗВОЂАЧ КАФЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА
ПОДНОСИ:
1) ДОКАЗ ЈЕ ДА ЈЕ УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР КОД
ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ;
2) ДОКАЗ ДА ЈЕ УПИСАН У ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР КОД
ОРГАНА НАДЛЕЖНОГ ЗА ВОЂЕЊЕ РЕГИСТРА ПРОИЗВОЂАЧА
АЛКОХОЛНОГ ПИЋА И КАФЕ.
Увозник цигарета, и алкохолних пића АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ уз
захтев за издавање маркица подноси:
1) доказ је да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за
регистрацију, а за увознике цигарета и доказ да је уписан у одговарајући регистар
код Управе за дуван;
2) доказ да су цигарете које увози уписане у Регистар о маркама дуванских
производа код Управе за дуван;
3) податак о малопродајној цени цигарета за које подноси захтев и број
„Службеног гласника Републике Србије” у коме су малопродајне цене цигарета
објављене.
Увозник цигарета, алкохолних пића уз захтев за издавање маркица словне
ознаке ЕЦ и ЕА, доставља доказе из става 3. овог члана.
УВОЗНИК ЦИГАРЕТА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ УЗ ЗАХТЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА СЛОВНЕ ОЗНАКЕ ЕЦ, ЕА И ЕК, ДОСТАВЉА
ДОКАЗЕ ИЗ СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА.
Доказе из ст. 1-3. СТ. 1-4. овог члана произвођач, односно увозник подноси
приликом првог подношења захтева за издавање маркица, осим података о
малопродајној цени цигарета из става 1. тачка 4) и става 3. СТАВА 4. тачка 3)
овог члана, које подноси уз сваки захтев за издавање маркица.
ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА УЗ ЗАХТЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА ПОДНОСИ ДОКАЗ ДА ЈЕ УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ
РЕГИСТАР
КОД
ОРГАНА
НАДЛЕЖНОГ
ЗА
РЕГИСТРАЦИЈУ, КАО И ОДГОВАРАЈУЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ НА ОСНОВУ
КОЈЕ СЕ МОЖЕ УТВРДИТИ НА КОЈИ НАЧИН СУ АКЦИЗНИ ПРОИЗВОДИ
СТЕЧЕНИ.
ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО УВОЗНИК АЛКОХОЛНОГ ПИЋА УЗ
СВАКИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ МАРКИЦА ПОДНОСИ ЗА СВАКУ ВРСТУ
МАРКИЦА ИЗ ЧЛАНА 3. СТАВ 1. ОВЕ УРЕДБЕ И СПЕЦИФИКАЦИЈУ О
КОЛИЧИНИ МАРКИЦА ПО ЗАПРЕМИНИ ТОГ АЛКОХОЛНОГ ПИЋА ЗА
КОЈИ ПОДНОСИ ЗАХТЕВ.
Члан 9.
Податке о иностраном произвођачу, односно овлашћеном дистрибутеру
иностраног произвођача увозник цигарета, односно алкохолних пића уписује у
Образац ЗАМ АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, ОДНОСНО КАФЕ УПИСУЈЕ У ОБРАЗАЦ
ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАЗАЦ ЗАМ/К приликом подношења захтева за
издавање маркица, уколико Завод маркице доставља поштом на адресу

иностраног произвођача, односно овлашћеног
произвођача цигарета, односно алкохолних пића.

дистрибутера

иностраног

Члан 10.
Захтев за издавање маркица непосредно подноси лице које је овластио
произвођач, односно увозник ОДНОСНО ЛИЦЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2.
ЗАКОНА.
Овлашћење из става 1. овог члана, фотокопија личне карте и фотографија у
боји овлашћеног лица предаје се министарству, у два примерка.
Овлашћење из става 1. овог члана, за правно лице потписује лице
овлашћено за заступање правног лица, а за предузетника власник самосталне
радње.
Министарство доставља Заводу један примерак овлашћења, са
фотокопијом личне карте и фотографијом у боји лица које је овлашћено за
подизање маркица.
Члан 11.
По пријему захтева, министарство утврђује да ли је подносилац захтева
поднео прописану документацију, одређује евиденциони број, број и датум
захтева и одобрава издавање маркица, стављањем отиска печата на сва четири
примерка Обрасца ЗАМ ОБРАСЦА ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАСЦА ЗАМ/К.
МИНИСТАРСТВО ОДОБРАВА ПРОИЗВОЂАЧУ АЛКОХОЛНОГ ПИЋА
КОЛИЧИНУ МАРКИЦА КОЈА ОДГОВАРА РАСПОЛОЖИВИМ, ОДНОСНО
ПРОЦЕЊЕНИМ КАПАЦИТЕТИМА ЗА ШЕСТОМЕСЕЧНУ ПРОИЗВОДЊУ
АЛКОХОЛНИХ ПИЋА КОЈА ЈЕ УТВРЂЕНА У СКЛАДУ СА ПРОПИСОМ
КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА АЛКОХОЛНОГ
ПИЋА КОД ПОРЕКСЕ УПРАВЕ - ЦЕНТРАЛЕ.
ПРОИЗВОЂАЧУ АЛКОХОЛНОГ ПИЋА МИНИСТАРСТВО ОДОБРАВА
НАРЕДНИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА, УКОЛИКО
ПРОИЗВОЂАЧ АЛКОХОЛНОГ ПИЋА САГЛАСНО ЧЛАНУ 16. ОВЕ УРЕДБЕ
РАЗДУЖИ НАЈМАЊЕ 50% ПРЕТХОДНО ПРЕУЗЕТНИХ МАРКИЦА.
ИЗУЗЕТНО ОД СТАВА 3. ОВОГ ЧЛАНА, МИНИСТАРСТВО МОЖЕ, НА
ОБРАЗЛОЖЕНИ ЗАХТЕВ ПРОИЗВОЂАЧА АЛКОХОЛНОГ ПИЋА, ОДОБРИТИ
ДОДАТНУ
КОЛИЧИНУ
МАРКИЦА,
А
НАКОН
УТВРЂИВАЊА
ОПРАВДАНОСТИ ПОДНЕТОГ ЗАХТЕВА.
Министарство први, други и трећи примерак Обрасца ЗАМ ОБРАСЦА
ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАСЦА ЗАМ/К доставља Заводу преко подносиоца
захтева, четврти примерак задржава за своје потребе, а подносиоца упућује у
Завод ради издавања маркица.
Члан 12.
Издавање маркица Завод врши преко овлашћеног лица из члана 10. став 1.
ове уредбе.
Пре издавања маркица произвођач, односно увозник, ОДНОСНО ЛИЦЕ
ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА подноси министарству доказ о уплати цене
штампања и достављања маркица.
Завод по издавању одштампаних маркица попуњава у Обрасцу ЗАМ
ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАСЦУ ЗАМ/К податке означене под «IV Подаци о издатим акцизним маркицама», при чему први примерак захтева враћа
подносиоцу захтева, други доставља министарству, а трећи задржава за своје
потребе.

Члан 13.
Увозник, при царињењу цигарета, односно алкохолних пића И КАФЕ
подноси надлежном царинском органу Образац ПУ - Подаци о извршеном увозу
цигарета, и алкохолних пића АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ (састоји се од два
самокопирајућа примерка), који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни
део.
Уз Образац ПУ увозник подноси и фотокопију захтева за издавање
маркица за цигарете, односно алкохолна пића, ОДНОСНО КАФЕ и оригинал тог
захтева на увид.
Образац ПУ попуњава надлежни царински орган.
Први примерак попуњеног Обрасца ПУ надлежни царински орган
задржава за своје потребе, а други враћа увознику, који га доставља министарству
у року из члана 16. ове уредбе, као доказ о извршеном увозу цигарета, односно
алкохолних пића.
Члан 14.
Оштећене, односно неискоришћене маркице произвођач, односно
увозник, ОДНОСНО ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА
враћа министарству залепљене на једном или више посебних табака папира, с тим
што морају имати видљиву ознаку серије и серијски број маркице.
Оштећене маркице из става 1. овог члана произвођач, односно увозник,
ОДНОСНО ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА доставља
квартално, у року од 15 дана по истеку сваког квартала.
Произвођач, односно увозник цигарета, односно алкохолних пића, , који
се брише из одговарајућег регистра или престане да обавља ту делатност, дужан је
да најкасније 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, односно
престанка обављања делатности врати министарству неискоришћене маркице.
ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК ЦИГАРЕТА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА, КАФЕ,
ОДНОСНО ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА, КОЈИ СЕ
БРИШЕ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР КОЈИ СЕ ВОДИ КОД ОРГАНА
НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ ПРЕСТАНЕ ДА ОБАВЉА ТУ
ДЕЛАТНОСТ ПО БИЛО КОМ ОСНОВУ, ДУЖАН ЈЕ ДА НАЈКАСНИЈЕ 15
ДАНА ПРЕ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА БРИСАЊЕ ИЗ РЕГИСТРА,
ОДНОСНО ПРЕСТАНКА ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ О ТОМЕ ОБАВЕСТИ
НАДЛЕЖНУ ОГРАНИЗАЦИОНУ ЈЕДИНИЦУ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ И ВРАТИ
МИНИСТАРСТВУ НЕИСКОРИШЋЕНЕ МАРКИЦЕ.
Уколико лице из става 3. овог члана не врати маркице у прописаном року,
сматраће се да је настала обавеза по основу акцизе у складу са Законом, те је
дужно да обрачуна и плати акцизу за количину невраћених маркица, која прелази
0,3% од издатог броја маркица по сваком Обрасцу ЗАМ ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА,
ОДНОСНО ОБРАСЦУ ЗАМ/К, на основицу коју чини највиша малопродајна цена
цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар алкохолног пића, према
врсти алкохолног пића, ОДНОСНО КИЛОГРАМУ КАФЕ ИЛИ КИЛОГРАМУ
НЕТО МАСЕ КАФЕ САДРЖАНЕ У ГОТОВОМ ПРОИЗВОДУ ПРЕМА ВРСТИ
КАФЕ и то најкасније на дан брисања из регистра, односно на дан престанка
обављања делатности. Лице које не врати маркице, односно не плати акцизу не
може бити брисано из одговарајућег регистра сагласно прописима којима се
уређује порески поступак и пореска администрација.
Број (количина) оштећених маркица код којих није видљива ознака серије
и серијски број маркице и потпуно уништених маркица по једном Обрасцу ЗАМ
ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАСЦУ ЗАМ/К не може бити већи од 0,3%
од издатог броја маркица за цигарете, односно за алкохолна пића.

Уколико је по једном Обрасцу ЗАМ ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО
ОБРАСЦУ ЗАМ/К број (количина) маркица из става 4. овог члана већи од 0,3% од
броја преузетих маркица, обвезник акцизе дужан је да обрачуна и плати акцизу за
количину маркица које прелазе 0,3%, на основицу коју чини највиша
малопродајна цена цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар
алкохолног пића према врсти алкохолног пића, ОДНОСНО КИЛОГРАМУ КАФЕ
ИЛИ КИЛОГРАМУ НЕТО МАСЕ КАФЕ САДРЖАНЕ У ГОТОВОМ
ПРОИЗВОДУ ПРЕМА ВРСТИ КАФЕ и то у року од 15 дана по истеку квартала у
којем је утврђено да је број (количина) маркица из става 4. овог члана већи од
0,3%.
Министарство сачињава посебан записник о враћеним, односно
одобреним маркицама из ст. 1,3, 4. и 5. овог члана.
Поступак уништавања маркица из ст. 1. и 3. овог члана спроводи комисија
коју образује министар надлежан за послове финансија.
IV. ЕВИДЕНЦИЈЕ
Члан 15.
Министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним, оштећеним и
неискоришћеним маркицама за цигарете, односно алкохолна пића, за сваког
произвођача, односно увозника, појединачно по сваком Обрасцу ЗАМ.
МИНИСТАРСТВО
ВОДИ
ЕВИДЕНЦИЈУ
О
ИЗДАТИМ,
ИСКОРИШЋЕНИМ, ОШТЕЋЕНИМ И НЕИСКОРИШЋЕНИМ МАРКИЦАМА
ЗА ЦИГАРЕТЕ, АЛКОХОЛНА ПИЋА, ОДНОСНО КАФУ ЗА СВАКОГ
ПРОИЗВОЂАЧА, УВОЗНИКА, ОДНОСНО ОБВЕЗНИКА АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6.
СТАВ 2. ЗАКОНА ПОЈЕДИНАЧНО ПО СВАКОМ ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА,
ОДНОСНО ОБРАСЦУ ЗАМ/К.
Члан 16.
Произвођач, односно увозник цигарета, и алкохолног пића дужан је да
води евиденцију о преузетим, искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним
маркицама за цигарете, односно алкохолна пића по сваком Обрасцу ЗАМ.
ПРОИЗВОЂАЧ, УВОЗНИК ЦИГАРЕТА, АЛКОХОЛНОГ ПИЋА И КАФЕ,
ОДНОСНО ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА ДУЖАН ЈЕ
ДА ВОДИ ЕВИДЕНЦИЈУ О ПРЕУЗЕТИМ, ИСКОРИШЋЕНИМ, ОШТЕЋЕНИМ
И НЕИСКОРИШЋЕНИМ МАРКИЦАМА ЗА ЦИГАРЕТЕ, ОДНОСНО
АЛКОХОЛНА ПИЋА ПО СВАКОМ ОБРАСЦУ ЗАМ/ЦА, ОДНОСНО ОБРАСЦУ
ЗАМ/К.
Произвођач, односно и увозник цигарета, евиденцију из става 1. овог члана
води на Обрасцу АМ-Ц - Квартални извештај произвођача, односно увозника
цигарета о преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за
цигарете за период од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-Ц),
произвођач, односно увозник алкохолног пића на Обрасцу АМ-А - Квартални
извештај произвођача, односно увозника алкохолног пића о преузетим,
утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за алкохолна пића за
период од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-А), који су
одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.
ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО УВОЗНИК КАФЕ, ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ СТАВА
1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДИ НА ОБРАСЦУ АМ-К - КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ
ПРОИЗВОЂАЧА,
ОДНОСНО
УВОЗНИКА
КАФЕ
О
ПРЕУЗЕТИМ,
УТРОШЕНИМ И ВРАЋЕНИМ КОНТРОЛНИМ АКЦИЗНИМ МАРКИЦАМА ЗА
КАФУ ЗА ПЕРИОД ОД ___ДО ___ 20__. ГОДИНЕ (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ:

ОБРАЗАЦ АМ-К) КОЈИ ЈЕ ОДШТАМПАН УЗ ОВУ УРЕДБУ И ЧИНИ ЊЕН
САСТАВНИ ДЕО.
Произвођач, односно увозник цигарета и алкохолног пића дужан је да
министарству достави обрасце из става 2. овог члана најкасније у року од 15 дана
по истеку сваког квартала. Обрасци се министарству могу доставити и
електронским путем.
ПРОИЗВОЂАЧ, ОДНОСНО УВОЗНИК ЦИГАРЕТА, АЛКОХОЛНОГ
ПИЋА, ОДНОСНО КАФЕ ДУЖАН ЈЕ ДА МИНИСТАРСТВУ ДОСТАВИ
ОБРАСЦЕ ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА
ПО ИСТЕКУ СВАКОГ КВАРТАЛА. ОБРАСЦИ СЕ МИНИСТАРСТВУ МОГУ
ДОСТАВИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ.
ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ИЗ ЧЛАНА 6. СТАВ 2. ЗАКОНА ЕВИДЕНЦИЈУ ИЗ
СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ВОДИ НА ОБРАСЦИМА ИЗ СТ. 2. И 3. ОВОГ ЧЛАНА
И ИСТУ ДОСТАВЉА НАЈКАСНИЈЕ У РОКУ ОД 15 ДАНА ПО ИСТЕКУ
КВАРТАЛА У КОМЕ ЈЕ ПРОМЕТ ОСТВАРЕН.
Члан 19.
Новчаном казном од 100.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) у прописаном року не изврши повраћај оштећених, односно
неискоришћених маркица (члан 14. ст. 2. и 3), односно не обрачуна и не плати
акцизу на начин и у року прописаним чланом 14. ст. 4. и 6. ове уредбе;
1а) у прописаном року и на прописаним обрасцима не достави податке о
којима води евиденцију (члан 16. став 3) (ЧЛАН 16. СТ. 4. И 5.);
2) не изврши попис и Образац СЗ и пописну листу не достави у
прописаном року (члан 20. ст. 1. и 2, члан 21. ст. 1-4. и члан 21а);
3) врши продају производа након прописаног рока (члан 20. став 3. и члан
21. став 5);
4) не врати неутрошене маркице у прописаном року (члан 22. став 1);
5) увозник цигарета, односно алкохолних пића не сачини у прописаном
року извештај и не достави га министарству у прописаном року на Обрасцу АМЦ/ЗАЛИХЕ или Обрасцу АМ-А/ЗАЛИХЕ (члан 22а став 1), односно не достави у
прописаном року податке о којима води евиденцију на Обрасцу АМ-Ц или
Обрасцу АМ-А (члан 22а став 3);
6) произвођач цигарета, односно алкохолних пића у прописаном року не
сачини извештај и не достави га министарству у прописаном року на Обрасцу
АМ-Ц/ЗАЛИХЕ или Обрасцу АМ-А/ЗАЛИХЕ (члан 22б став 1), односно не
достави у прописаном року податке о којима води евиденцију на Обрасцу АМ-Ц
или Обрасцу АМ-А (члан 22б став 2);
7) не обрачуна и не плати акцизу на начин и у року прописаним чланом
22в ове уредбе.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 5.000 до 150.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном
казном од 50.000 до 500.000 динара.
ЧЛАН 18.
ПРОИЗВОЂАЧ АЛКОХОЛНОГ ПИЋА КОЈИ НА ДАН СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВЕ УРЕДБЕ ИМА ПРЕУЗЕТЕ КОНТРОЛНЕ АКЦИЗНЕ МАРКИЦЕ ЗА
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ АЛКОХОНИХ ПИЋА 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, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15
И 9/17), ПРВИ НАРЕДНИ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ
МАРКИЦА МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ УКОЛИКО РАЗДУЖИ НАЈМАЊЕ 50%
ПРЕТХОДНО ПРЕУЗЕТНИХ МАРКИЦА.
ЧЛАН 19.
ОД ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ОВЕ УРЕДБЕ, ЗАХТЕВ ЗА
ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА, ПОДНОСИ СЕ НА
ОБРАСЦИМА КОЈИ СУ ПРОПИСАНИ ОВОМ УРЕДБОМ.
ЧЛАН 20.
ОВА УРЕДБА СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, ОСИМ
ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 6. ОВЕ УРЕДБЕ КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ОД 1. ЈАНУАРА
2018. ГОДИНЕ.

