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 Републике Србије доноси
УРЕДБУ
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 и 29/05), у члану 2. став 1. тачка 1) подтачка (3) тачка и запета на крају
замењујe се запетом и додају речи: «односно у слободним царинским продавницама
отвореним на ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на
којима је организована пасошка и царинска контрола ради продаје путницима у складу са
царинским прописима (у даљем тексту: слободне царинске продавнице);».
У ставу 2. тачка 3) после речи: «линијама» додају се запета и речи: «односно у
слободним царинским продавницама».
Члан 2.
У члану 3. став 1. тачка 1) подтачка (3) тачка и запета на крају замењује се запетом
и додају речи: «односно у слободним царинским продавницама;».
У ставу 2. тачка 3) после речи: «линијама» додају се запета и речи: «односно у
слободним царинским продавницама».
Члан 3.
У члану 8. став 5. после речи: «линијама,» додају се речи: «односно у слободним
царинским продавницама,».
Став 6. мења се и гласи:
«Ако се у року важења гаранције банке повећа малопродајна цена из става 1. тачка
4) и става 3. тачка 3) овог члана или се повећа износ акцизе за цигарете, односно алкохолна
пића, произвођач, односно увозник је дужан да достави гаранцију банке са увећаном
вредношћу за припадајући износ акцизе и пореза на додату вредност, а по основу
повећаног износа акцизе за цигарете, односно алкохолна пића, као и малопродајне цене
цигарета.»

Члан 4.
У члану 16. став 1. тачка 13) после речи: «линијама,» додају се речи: «односно у
слободним царинским продавницама,».
Члан 5.
У члану 17. став 1. тачка 10) после речи: «линијама» додају се запета и речи:
«односно у слободним царинским продавницама,».
Члан 6.
У члану 19. став 1. тачка 1) замењује се новим тач. 1) и 1а), које гласе:
«1) не достави гаранцију са увећаном вредношћу за припадајући износ акцизе и
пореза на додату вредност, а по основу повећаног износа акцизе за цигарете, односно
алкохолна пића, као и малопродајне цене цигарета (члан 8. став 6);
1а) не достави у прописаном року тражене податке (члан 16. став 3. и члан 17. став
2);».
Члан 7.
У члану 20. став 3. речи: «пописне листе» замењују се речима: «податке из
пописних листа», а после речи: «месец» додају се запета и речи: «на Обрасцу СЗ - Стање
залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца текуће године, који чини
саставни део ове уредбе».
У ставу 4. речи: «31. августа» замењују се речима: «31. октобра», а речи: «20.
септембра» замењују се речима: «20. новембра».
Члан 8.
У члану 21. став 5. речи: «пописне листе» замењују се речима: «податке из
пописних листа», а после речи: «месец» додају се запета и речи: «на Обрасцу СЗ».
У ставу 6. речи: «30. јуна» замењују се речима: «31. августа», а речи: «20. јула»
замењују се речима: «20. септембра».
У ставу 7. речи: «30. септембра» замењују се речима: «30. новембра», а речи: «20.
октобра» замењују се речима: «20. децембра».
Члан 9.
У Обрасцу ЗАМ, у делу III Подаци о траженим акцизним маркицама, на ред. бр. 3. и
12. после речи: «линијама» додају се запета и речи: «односно у слободним царинским
продавницама».

Члан 10.
Образац СЗ - Стање залиха цигарета и алкохолних пића на крају сваког месеца
текуће године одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Одштампани обрасци ЗАМ који нису искоришћени до дана ступања на снагу ове
уредбе, могу се користити до њиховог утрошка уколико нема потребе да се у њих уносе
подаци прописани овом уредбом.
Члан 11.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у «Службеном
гласнику Републике Србије».
05 Број:
У Београду, 30. јуна 2005. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРЕДСЕДНИК,
Војислав Коштуница

Образац СЗ
СТАЊЕ ЗАЛИХА
ЦИГАРЕТА И АЛКОХОЛНИХ ПИЋА НА КРАЈУ СВАКОГ МЕСЕЦА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ
I.

Подаци о произвођачу, увознику, продавцима на велико и продавцима на мало цигарета,
односно алкохолних пића
Шифра
01
02
03
04

Врста делатности
произвођач
увозник
продавац на велико
продавац на мало

Назив

Место и адреса

ПИБ

II. Подаци о стању залиха цигарета, односно алкохолних пића обележених савезним маркицама1), односно старим републичким
маркицама2)
Врста производа

Врста маркица
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цигарете

алкохолна пића

Пописане залихе цигарета, односно алкохолних пића обележених савезним маркицама1) и старим републичким маркицама2)
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НАПОМЕНА:
1)
2)

При попуњавању колоне са подацима о стању залиха за текући месец, попуњавају се и колона са подацима о стању залиха на дан 1.
јануара 2005. године и колоне са подацима о стању залиха на крају претходних месеци.
Контролне акцизне маркице издате у складу са Уредбом о издавању контролних акцизних маркица и начину обележавања дуванских
прерађевина и алкохолних пића тим маркицама ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 39/97 и 55/98);
Контролне акцизне маркице издате издате у складу са Уредбом о изгледу и начину издавања, вођења евиденције и обележавања
контролним акцизним маркицама цигарета и алкохолних пића ("Службени гласник РС", бр. 33/02, 45/02, 46/02 и 58/04).

