
VII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

 Предложеним изменама закона (повећањем специфичне акцизе на 

цигарете по периодима примене), стварају се услови за повећање прихода по 

основу акцизе у републичком буџету. Узимајући у обзир елементе који опредељују 

структуру акцизног оптерећења цигарета, сходно предметним изменама, 

обезбедиће се одрживост прихода, имајући у виду да би буџетски приход у великој 

мери био независан од ценовне политике произвођача, односно увозника цигарета, 

као и да би се на овај начин тржиште штитило од јефтинијих цигарета лошег 

квалитета. По том основу, процењује се пораст прихода по основу акциза у висини 

од 38 милијарди динара у  периоду од 2013. до 2016. године, док се за 2014.  и 2015. 

годину процењује пораст прихода од акцизе деривате нафте од 6 милијарди динара. 

 

            1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 

              Произвођачи и увозници деривата нафте имаће обавезу плаћања 

више акцизе, имајући у виду да је овим законом предложено постепено 

изједначавање износа акцизе на моторне бензине, гасна уље и ТНГ-а који се 

користе за погон путничких аутомобила, тако да би се у  наредном периоду износ 

акцизе на безоловни бензин и гасна уља изједначио, с тим да би износ ацкизе на 

ТНГ, као еколошко гориво, а сагласно законодавству ЕУ, остао нешто нижи. 

Такође, обвезници акцизе на дуванске прерађевине, и то на цигарете (чије тржиште 

чини око 97% укупног тржишта свих дуванских прерађевина) имаће обавезу 

плаћања номинално више укупне акцизе, као и обвезници акцизе на дуван за 

пушење и остале дуванске прерађевине.  

 

           2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 

Предлагање износа акцизе на дерифате нафте и цигарете може 

утицати на раст малопродајних цена ових производа од 2014. године, односно 2016. 

године, с обзиром да је законом предложено да се прво наредно усклђивање  износа 

акцизе на циггарете изврши у 2014. години, односно да се усклађивање износа 

ацкизе на деривате нафте изврши у 2016. години. Предложена законаска решења 

могла би да доведу до повећања малопродајних цена дувана за пушење и осталих 

дуванских прерађевина, имајући у виду да је од 2013. године предложено поступно 

повећање стопе акцизе на ове производе. 

 

         3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити? 

         Предложеним изменама закона обезбедиће се, сагледавајући целокупан 

период, раст буџетских прихода. Осим тога, овим мерама врши се постепено 

усклађивање са обавезујућим прописима ЕУ када је реч о минималном акцизном 

оптерећењу акцизних производа. 

 

        4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на 

тржишту и тржишна конкуренција? 

         Предложене измене и допуне закона имају неутралан ефекат када је 

реч о стварању нових привредних субјеката, али имају ефекат на формирање 

различитих малопродајних цена цигарета, сходно ценовној политици сваког 

привредног субјекта на тржишту и његовој економској позицији  на тржишту, чиме 

се подстиче и конкурентност на тржишту. 

 



 2 

          5.  Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

закону? 

        Током рада на закону заинтересоване стране имале су активно учешће у 

раду. 

 

         6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило 

оно што се доношењем закона намерава? 

         Министарство финансија и привреде, као обрађивач закона, 

координираће активности са надлежним органима, првенствено са Пореском 

управом и Управом царина, како би се обезбедила правилна примене закона у 

целини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


