
 

1. 
ПРЕПОРУКА Прописати могућност да увозници дуванских и алкохоних производа буду изузети од 

плаћања акцизе, у случају уништавања производа обележениих контролним акцизним 

маркицама, ако се уништавање врши по одобрењу или на основу налога надлежног 

органа  

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 

55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009 и 31/2009). 

начин спровођења Подношење Влади нацрта закона којим ће се изменити став 1. тачка 6а члана 19. Закона о 

акцизама („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 

135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009 и 31/2009) тако што ће се прописати 

могућност да увозници дуванских и алкохоних производа буду изузети од плаћања акцизе, у 

случају уништавања производа обележениих контролним акцизним маркицама, ако се 

уништавање врши по одобрењу или на основу налога надлежног органа 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

 

Члан 1. 

У Закону о акцизама  („Сл. гласник РС“, бр. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 

43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 - др. закон, 61/2007, 5/2009 и 31/2009) у члану 19.  

став 1. тачка 6а после речи: „произвођач“ додају се речи: „односно увозник“. 

Додаје се нова тачка 6б која гласи: 

„6б) домаћу робу која се у року од три године враћа у царинско подручје ради рециклаже, 

одлагања и/или уништења, ако је у питању акцизна роба смештена у царинско складиште и ако 

се рециклажа, одлагање и/или уништење врши под царинским надзором.“ 

 

Члан 2. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ 

 
подносилац иницијативе  Савет страних инвеститора 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Чланом 19. тачка 6а Закона увозницима цигарета односно алкохолних пића није омогућено изузимање од плаћања 

акцизе у случају уништавања, по одобрењу или на основу налога надлежног органа, производа обележениих контролним 

акцизним маркицама, што ставља увознике у неповољнији положај у односу на произвођаче. 

Такође, Закон о акцизама ни на који начин не регулише питање враћања домаће робе у царинско подручје ради 

рециклаже, одлагања и/или уништења, а логично је да се обвезници ослободе акциза за робу коју враћају ради 

рециклаже, одлагања и/или уништења, када та роба није за даљу употребу. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Усвајањем ове препоруке изједначиће се положај произвођача и увозника, када се ради о изузимању од плаћања 

акцизе у случају уништавања, по одобрењу или на основу налога надлежног органа, производа обележениих контролним 

акцизним маркицама. Такође, попуњава се правна празнина која се јавља у пракси тако што се регулише третман 

акцизне робе, када се иста враћа ради рециклаже, одлагања и/или уништења. 

  

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

Члан 19 

Акциза се не плаћа на акцизне производе: 

1) које извози произвођач; 

2) које произвођач, односно увозник продаје за: 

(1) службене потребе дипломатских и конзуларних представништава; 

(2) службене потребе међународних организација, ако је то предвиђено међународним уговорима; 

(3) личне потребе страног особља дипломатских и конзуларних представништава, укључујући и чланове њихових 

породица; 

(4) личне потребе страног особља међународних организација, укључујући и чланове њихових породица, ако је то 

предвиђено међународним уговорима; 

3) деривате нафте које продаје произвођач, односно увозник, а чији се промет врши на основу међународног 

уговора, ако је тим уговором предвиђено ослобођење од плаћања акцизе; 

4) које произвођач, односно увозник отпрема ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на 

међународним линијама, као и на производе који се отпремају у слободне царинске продавнице отворене на 

ваздухопловним пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска 



контрола ради продаје путницима у складу са царинским прописима; 

5) деривате нафте из члана 9. став 1. тачка 3) овог закона које произвођач продаје под условом да се ти деривати 

нафте користе искључиво за производњу етилена и пропилена од стране правних лица и предузетника који обављају 

производњу етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима, односно увозник увози за себе ради 

искључиве производње етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима или за корисника (власника) који 

те деривате нафте користи искључиво за производњу етилена и пропилена у сопственим производним капацитетима; 

6) гориво за млазне моторе - керозин (петролеј) које произвођач продаје непосредно крајњем кориснику (власнику) 

за авио сврхе, односно увозник увози за себе ради непосредног коришћења у авио сврхе или за корисника (власника) 

који то гориво непосредно користи у авио сврхе; 

6а) цигарете, односно алкохолна пића које је произвођач, ОДНОСНО УВОЗНИК, по одобрењу или на основу 

налога надлежног органа уништио, а обележене су контролним акцизним маркицама. 

6б) ДОМАЋУ РОБУ КОЈА СЕ У РОКУ ОД ТРИ ГОДИНЕ ВРАЋА У ЦАРИНСКО ПОДРУЧЈЕ РАДИ РЕЦИКЛАЖЕ, 

ОДЛАГАЊА И/ИЛИ УНИШТЕЊА, АКО ЈЕ У ПИТАЊУ АКЦИЗНА РОБА СМЕШТЕНА У ЦАРИНСКО 

СКЛАДИШТЕ И АКО СЕ РЕЦИКЛАЖА, ОДЛАГАЊЕ И/ИЛИ УНИШТЕЊЕ ВРШИ ПОД ЦАРИНСКИМ НАДЗОРОМ. 

Ослобођење из става 1. тач. 1) и 4) овог члана остварује се на основу царинских исправа којим се доказује да су 

производи напустили територију Републике Србије, односно отпремљени ради продаје у авионима и бродовима који 

саобраћају на међународним линијама или у слободним царинским продавницама отвореним на ваздухопловним 

пристаништима отвореним за међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола. 

Ослобођење из става 1. тачка 2. подтач. (1) и (3) овог члана остварује се под условом реципроцитета, а на основу 

потврде министарства надлежног за спољне послове. 

Ближе услове, начин и поступак остваривања пореског ослобођења из става 1. тач. 2) и 3) овог члана прописује 

министар надлежан за послове финансија (у даљем тексту: министар). 

 
 


