
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

I.   УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 

97. тач. 6. и 15. Устава Републике Србије, којим је предвиђено да Република 

Србија, између осталог, уређује и обезбеђује, порески систем и финансирање 

остваривања права и дужности Републике Србије утврђених Уставом и законом. 
 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

  

           Разлози за доношење овог закона су даља постепена хармонизација 

акцизне политике са прописима и стандардима Европске уније, као и  

обезбеђивање стабилнијег прилива средстава од акциза у републички буџет.  

 

        Полазећи од потребе да се опорезивање акцизом деривата нафте и 

дуванских производа прилагоде променама које ће наступити услед започетог 

процеса придруживања Републике Србије ЕУ, као и другим међународним 

организацијама (СТО и др), постојећи правни оквир требало би уредити на начин 

којим би се обезбедила дугорочна извесност акцизне политике, утврђивањем 

износа, односно стопа акцизе на деривате нафте и дуванске производе до 2016.  

године, уз истовремено очување стабилности буџетских прихода од акциза на 

деривате нафте и дуванске производе и транспарентност опорезивања наведених 

производа. Стабилност буџетских прихода обезбедиће се, када је реч о 

опорезивању акцизом дуванских производа, кроз успостављање оптималног односа 

специфичне и пропорционалне компоненте акцизе, по периодима примене. На овај 

начин своде се на најмању меру негативне последице које по висину прихода од 

акциза може имати и смањење укупног тржишта, а што је једна од очекиваних 

последица спровођења Оквирне конвенције о контроли дувана. У циљу повећања 

укупног акцизног оптерећења цигарета, а имајући у виду да према општем правилу 

Директиве Савета 2011/64/ЕУ од 21. јуна 2011. године о структури и акцизним 

стопама које се примењују на дуванске прерађевине од 1. јануара 2011. године - 

кодификација (Council Directive 2011/64/EU of 21 Јune 2011 on the structure and rates 

of excise duty applied on manufactured tobacco - codification), укупно акцизно 

оптерећење (специфична акциза + ad valorem акциза) не сме бити испод 57% 

малопродајне цене једне паклице цигарета у категорији просечне пондерисане 

малопродајне цене цигарета и да укупна акциза не може бити нижа од 64€ на 1000 

комада цигарета у категорији просечне пондерисане малопродајне цене, овим 

законом, предлаже се повећање специфичне компоненте акцизе, по периодима 

примене. 

 

Такође, циљ предложеног законског решења, када је у питању 

опорезивање акцизом деривата нафте, је постепено изједначавање износа акцизе на 

моторне бензине, гасна уља и ТНГ, 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 акцизе на ТНГ, као еколошко гориво, а 

сагласно законодавству ЕУ, остао нешто нижи. 

 

 Поред тога, хармонизација акцизне политике испољава се у даљем 

усаглашавању са системом опорезивања акцизом деривата нафте у Европској унији 
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са Директивом о реструктуирању основа Заједнице за опорезивање енергената и 

електричне енергије 2003/96/ЕЗ од 27. октобра 2003. године (Council Directive 

2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the Community framework for the taxation 

of energy products and electricity), у смислу опорезивања деривата нафте у 

зависности од намене коришћења истих. Имајући у виду да европско законодавство 

подстиче примену различитих ослобађања или снижених стопа опорезивања за 

коришћење енергената за индустријске сврхе, овим законом предлаже се 

прописивање рефакције плаћене акцизе на поједине деривате нафте који се користе 

у индустријске сврхе, односно као енергетска горива у производњи електричне и 

топлотне енергије.   

 

Такође, врши се и прецизирање појединих одредаба закона у циљу 

адекватније примене истог.  

                                

 Постизање планираних циљева могуће је једино остварити изменама 

и допунама закона. 

 

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 

ПОЈЕДИНАЧНИХ  РЕШЕЊА 

 

     Уз члан 1. Овим чланом прописију се износи акцизе на деривате 

нафте, по периодима примене. Поред тога, прописију се да купац - крајњи 

корисник деривата нафте, кроз купопродајну цену деривата нафте сноси трошак 

пуног износа акцизе, али остварује право на рефакцију плаћене акцизе у зависности 

од намене за које се деривати нафте користе. Такође, прописују се износи до којих 

се врши умањење плаћене акцизе у зависности од намене коришћења тих деривата 

нафте. 

  

  Уз члан 2. Овим чланом прописију се да се на сваки производ из 

члана 9. став 2. тачка 1) Закона о акцизама, који се продаје и употребљава као 

погонско гориво, плаћа акциза у зависности од класификације истог. 

 

             Уз члан 3. Овим чланом прописује се да минимална акциза на дуван 

за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван за 

жвакање и бурмут) износи 100% акцизе из члана 40д Закона о акцизама утврђене за 

категорију просечне пондерисане малопродајне цене дувана за пушење и осталих 

дуванских прерађевина, али да утврђена минимална акциза не може бити мања од: 

       - 55% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 

категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2013. године; 

       - 60% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 

категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2014. године; 

       - 65% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 

категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то у периоду од 1. 

јануара до 31. децембра 2015. године; 

       - 70% минималне акцизе на 1.000 комада цигарета утврђене за 

категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета, и то од 1. јануара 

2016. године. 
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     Уз члан 4. Прописују се ослобођења, односно случајеви у којима се не 

обрачунава и не плаћа акциза, тако да се на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 

5) и 6) овог закона који се користе као сировина и енергенти у процесима 

фракционе дестилације ради даље полимеризације, парног крековања и екстракције 

бутадиена, као и на производе који се добијају из процеса фракционе дестилације 

ради даље полимеризације, парног крековања, екстракције бутадиена и производње 

MTBE (Metil Tercijalni Butil Etar), односно на деривате нафте из члана 9. став 1. 

тачка 5) овог закона, и то за лаке утечњене угљоводонике из тарифне ознаке 

номенклатуре ЦТ: 2711 19 00 00 у случају када се као сировине користе у 

производњи течног нафтног гаса и примарног бензина у процесима сепарације, не 

обрачунава и не плаћа акциза. 

 

Уз члан 5. Овим чланом врши се прецизирање одредбе која се односи на 
умањење обрачунате акцизе. 

 

       Уз члан 6. Пецизира се одредба да се у случају промене минималне 

акцизе на цигарете, када не долази истовремено и до промене износа, односно 

стопе акцизе из чл. 40а и 40б Закона о акцизама, обавеза плаћања разлике акцизе на 

количину утврђену у ставу 3. тог члана, односи искључиво на робне марке цигарета 

код којих је обрачуната акциза применом важећих износа, односно стопа акцизе из 

чл. 40а и 40б овог закона, мања од износа новоутврђене минималне акцизе. 

 

Уз члан 7. Овим чланом дефинише се појам овлашћеног дистрибутера, 

тако да се у смислу овог закона, сматра да је овлашћени дистрибутер лице које је 

регистровано код органа надлежног за послове енертетике и бави се продајом на 

мало деривата нафте, у складу са прописима којима се уређује промет деривата 

нафте. Такође, овим чланом врши се и правно-техничка редакција текста. 

 

Уз члан 8. Овим чланом прописује се да право на рефакцију плаћене 

акцизе остварује купац - крајњи корисник који деривате нафте (гасна уља, керозин, 

течни нафтни гас и остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које 

имају распон дестилације до 380°С) користи као енергетска горива у производњи 

електричне и топлотне енергије, односно у индустријске сврхе, може остварити 

рефакцију плаћене акцизе на те деривате нафте, под условом да те деривате нафте 

набавља од увозника, односно произвођача, да је на те деривате нафте увозник, 

односно произвођач платио прописани износ акцизе и да је купац - крајњи 

корисник платио рачун у коме је исказан обрачунати износ акцизе. Такође, 

прописује се да министар надлежан за послове финансија прописује ближе услове, 

начин и поступак остваривања права на рефакцију плаћене акцизе. 

   

      Уз члан 9. Утврђују се специфични износи акцизе на цигарете, по 

периодима примене, тако да се на цигарете плаћа специфична акциза, по 

периодима примене, и то: 

 

 

    - до 30. јуна 2013. године у износу од                              43,00 дин/пак;                                                                                              
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  - од 1. јула до 31. децембра 2013. године у износу од     45,00 дин/пак; 

  - од 1. јануара до 30. јуна 2014. године у износу од        47,00 дин/пак; 

  - од 1. јула до 31. децембра 2014. године у износу од     49,00 дин/пак; 

  - од 1. јануара до 30. јуна 2015. године у износу од        51,00 дин/пак; 

  - од 1. јула до 31. децембра 2015. године у износу од     53,50 дин/пак; 

  - од 1. јануара до 30. јуна 2016. године у износу од        56,00 дин/пак; 

  - од 1. јула  2016. године у износу од                               58,50 дин/пак. 

 

           Уз члан 10. Овим чланом врши се прецизирање одредбе која регулише 

време почетка примене усклађених износа акцизе на цигарете и цигаре и 

цигарилосе.  

 

             Уз члан 11. Овим чланом прописију се стопе акцизе на дуван за 

пушење и остале дуванске прерађевине по периодима примене, тако да се акциза 

плаћа по стопи, и то: 

  - до 31. децембра 2012. године од                                                      35%; 

  - у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2013. године од             37%; 

   - у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године од             39%; 

  - у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2015. године од             41%; 

    - од 1. јануара 2016. године од                                                           43%.                                                                     

 

             Уз члан 12. Прописује се да ослобођења прописана овим законом 

важе до 31. децембра 2014. године. 

 

             Уз члан 13. Овим чланом пописује се ће се прво наредно 

усклађивање динарских износа акцизе на кафу и цигарете извршити у јануару 2014. 

године индексом потрошачких цена у 2013. години, а на деривате нафте извршиће 

се у јануару 2016. године индексом потрошачких цена у 2015. години. Прво 

усклађивање износа акцизе за рефакцију акцизе на деривате нафте извршиће се у 

јануару 2014. године индексом потрошачких цена у 2013. години.  

 

            Уз члан 14. Овим чланом прописује се време ступања на снагу овог 

закона. 

  

IV.  ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИХ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

 

  За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна 

средства у републичком буџету. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

  

  Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се 

у складу са чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, 

број 20/12 – пречишћен текст). Разлози за доношење закона по хитном поступку 

садржани су у потреби да се створе услови за реализацију планираног тренда 

прикупљања прихода од акциза у републичком буџету. 
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                    VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА У РОКУ КРАЋЕМ 

ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”  

 

            Нарочито оправдан разлог за ступање на снагу закона раније од 

осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, у 

смислу одредбе члана 196. Устава Републике Србије, садржан је у неопходности да 

се што пре отпочне са применом решења предложених овим законом у циљу  

стварања услова за адекватно пословање привредних субјеката у области 

индустрије. 

 


