На основу члана 18. став 4. Закона о акцизама ("Службени гласник РС", бр. 22/2001 и
73/2001),
Влада Републике Србије доноси
УРЕДБУ
О ИЗГЛЕДУ И НАЧИНУ ИЗДАВАЊА, ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ И
ОБЕЛЕЖАВАЊА КОНТРОЛНИМ АКЦИЗНИМ МАРКИЦАМА ЦИГАРЕТА И
АЛКОХОЛНИХ ПИЋА
Члан 1.
Овом уредбом уређује се изглед контролних акцизних маркица, начин њиховог
издавања, начин вођења евиденције о издатим контролним акцизним маркицама (у
даљем тексту: маркица) и начин обележавања цигарета и алкохолних пића тим
маркицама од стране произвођача, односно увозника тих производа.
И. Изглед маркице
Члан 2.
Маркица за обележавање цигарета из члана 10. Закона о акцизама (у даљем тексту:
Закон) садржи следеће податке:
1) словну ознаку серије:
(1) А -за цигарете групе А;
(2) Б -за цигарете групе Б;
(3) Ц -за цигарете групе Ц.
2) нумеричку ознаку серије;
3) ознаку увозника - за цигарете из увоза.
Маркица за цигарете из увоза штампа се у посебној боји.
Члан 3.

Маркица за обележавање алкохолних пића из члана 12. Закона садржи следеће
податке:

1) словну ознаку серије:
(1) В - за природна вина, медицинска вина и медовину;
(2) Р - за природну ракију и вињак;
(3) К - за виски, џин и коњак;
(4) Ж - за жестока и друга алкохолна пића.
2) нумеричку ознаку серије;
3) ознаку увозника - за алкохолна пића из увоза.

Маркица за алкохолна пића из увоза штампа се у посебној боји.
Члан 4.
Словна ознака серије маркице означава се великим штампаним словима.
Ознаку увозника из чл. 2. и 3. ове уредбе, одређује Министарство финансија и
економије.
ИИ. Начин обележавања акцизних производа

Члан 5.
Обележавање акцизних производа из члана 1. ове уредбе врши се лепљењем маркице на
кутији (паклици), односно флаши у коју се пакују производи.
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, тако да се
флаша не може отворити а да се маркица не исцепа.
ИИИ. Штампање и издавање маркица
1. Штампање маркица
Члан 6.
Штампање маркица врши, у складу са чланом 18. став 2. Закона, Народна банка
Југославије - Завод за израду новчаница и кованог новца Топчидер (у даљем тексту:
Завод) који обезбеђује посебан начин заштите какав се користи за штампање
вредносница.
Штампање маркица врши се на папиру и на начин који спречава фалсификовање тих
маркица.
Уговором између Министарства финансија и економије и Завода регулисаће се, поред
садржине маркице утврђене овом уредбом и облик, цена, врста папира за штампање,
начин заштите од фалсификовања и други технички детаљи, начин наручивања и
преузимања одштампаних маркица, као и начин чувања и вођења евиденције у
штампарији.
2. Издавање маркица
Члан 7.
Издавање одштампаних маркица врши се на основу писменог захтева произвођача,
односно увозника.
Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству финансија и економије.
Произвођач, уз писмени захтев, подноси, у складу са прописом којим се уређује
производња и промет цигарета, односно алкохолних пића, и доказ да је регистрован за
обављање тих делатности.

Увозник, уз писмени захтев, подноси:
1) доказ да је, у складу са прописом, регистрован за увоз цигарета, односно алкохолних
пића;
2) гаранцију банке у висини припадајуће акцизе и пореза на промет за количине
производа за које се издају маркице, са роком важења гаранције банке до подношења
доказа о плаћеној акцизи за увезене цигарете, односно алкохолна пића.
Захтев за издавање маркица може се поднети за цигарете које су разврстане у
квалитетне групе у складу са Законом.
Доказ из става 3. и става 4. тачка 1) овог члана произвођач, односно увозник подноси
приликом првог подношења захтева за издавање маркица.
Члан 8.
Захтев за издавање маркица за увозне цигарете и увозни виски, џин и коњак, може
поднети овлашћени увозник.
Овлашћени увозник, у смислу става 1. овог члана, је лице које је од стране иностраног
произвођача овлашћено за продају тих производа на тржишту СР Југославије, односно
Републике Србије.
Податке о овлашћеном увознику и податке о називу робних марки за које је дато
овлашћење за продају на тржишту СР Југославије, односно Републике Србије прибавља
Министарство финансија и економије непосредно од иностраног произвођача.
Члан 9.
Писмени захтев из члана 7. став 1. ове уредбе подноси се у четири примерка, од којих
први и други примерак задржава произвођач, односно увозник, трећи Завод, а четврти
Министарство финансија и економије.
Произвођач, односно увозник враћа први примерак захтева Министарству финансија и
економије приликом подношења следећег захтева за издавање маркица.
Захтев за издавање маркица подноси лице које је овластио произвођач, односно
увозник.
Овлашћење из става 3. овог члана, фотокопија личне карте и фотографија у боји предаје
се Министарству финансија и економије у два примерка.
Министарство финансија и економије доставља Заводу један примерак захтева, са
фотокопијом личне карте и фотографијом у боји лица које је овлашћено за подизање
маркица.
Члан 10.
Увозник, при царињењу цигарета, односно алкохолних пића подноси надлежном
царинском органу образац о извршеном увозу цигарета, односно алкохолних пића.
Члан 11.
Издавање маркица врши Завод непосредно произвођачу цигарета и алкохолних пића.
Пре издавања маркица подноси се доказ о уплати цене штампања, односно достављања
маркица.
Маркице се не могу издати без доказа о плаћеном износу цене штампања, односно
достављања.

Члан 12.
За сваку следећу набавку маркица произвођач у захтеву исказује стање неутрошених
маркица и стање оштећених маркица.
За сваку следећу набавку маркица увозник у захтеву исказује стање оштећених
маркица.
Оштећене маркице произвођач, односно увозник мора предати Министарству
финансија и економије уз следећи захтев за издавање маркица.
Оштећене маркице морају се лепити на посебном табаку папира и морају имати видљив
нумерички број серије.
Количину (број) оштећених маркица код којих није видљив нумерички број серије
одобрава Министарство финансија и економије, о чему сачињава посебан записник.
Ако произвођач, односно увозник преузете маркице не намерава да користи мора их
вратити Министарству финансија и економије.
ИВ. Евиденције
Члан 13.
Министарство финансија и економије води евиденцију о издатим маркицама за сваког
произвођача, односно увозника појединачно.
Евиденција из става 1. овог члана садржи следеће податке:
1) редни број;
2) број и датум захтева о издавању маркица;
3) број (количину) издатих маркица;
4) словну ознаку серије, серијски број од кога су издате и
серијски број до кога су издате маркице;
5) број (количину) оштећених маркица;
6) словну ознаку серије и серијски број оштећених маркица;

7) словну ознаку серије и серијски број маркице које обвезник
неће користити;
8) број (количину) увезених цигарета;
9) количину увезених алкохолних пића разврстане по групама
по којима се плаћа акциза;
10) износ обрачунате и уплаћене акцизе по тромесечном
обрачуну.
Министарство финансија и економије најмање једном месечно врши упоређивање
стања примљених маркица са износом плаћене акцизе, а ако се утврде одступања, о
томе писмено обавештава финансијску полицију ради предузимања мера контроле.
Члан 14.
Садржину захтева из члана 7. став 1. и обрасца из члана 10. ове уредбе, као и начин
достављања података о издатим маркицама уредиће министар надлежан за послове
финансија и економије.
В. Попис залиха и казнене одредбе

Члан 15.
Произвођачи, продавци на велико и продавци на мало, као и увозници који имају на
залихама цигарете и алкохолна пића са налепљеним маркицама које су 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) извршиће попис залиха тих производа на дан ступања на снагу ове
уредбе.
Увозник ће, на дан ступања на снагу ове уредбе, извршити попис залиха цигарета и
алкохолних пића која се налазе под царинским надзором и у фабрици иностраног
произвођача.
Производе из става 2. увозник је дужан да оцарини или врати у иностранство најкасније
у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Записник о извршеном попису (пописну листу) из ст. 1. и 2. овог члана обвезник
доставља Републичкој управи јавних прихода, према свом седишту, најкасније у року
од седам дана од дана ступања на снагу, односно од дана примене ове уредбе.
Члан 16.
Маркице које су издате до ступања на снагу ове уредбе, а нису утрошене, произвођач,
односно увозник доставља Министарству финансија и економије, најкасније у року од
седам дана од дана ступања на снагу ове уредбе, са спецификацијом о врсти и количини
враћених маркица.
Члан 17.
На дан ступања на снагу ове уредбе, Завод ће извршити попис затечених залиха
маркица и доставити их Министарству финансија и економије најкасније у року од
седам дана од дана пописа.
Члан 18.
Министарство финансија и економије уништиће маркице из чл. 16. и 17. ове уредбе и о
томе сачинити записник.
Поступак из става 1. овог члана спроводи комисија коју образује министар надлежан за
послове финансија и економије.
Члан 19.
Новчаном казном од 2.000 до 200.000 динара, казниће се за прекршај правно лице које
не поступи у складу са чл. 15. и 16. ове уредбе.
За радњу из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 100 до 10.000 динара.
Новчаном казном од 1.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај физичко лице предузетник које не поступи у складу са чл. 15. и 16. ове уредбе.
Члан 20.

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
05 Број:
У Београду, јун 2002. године
ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

