
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

Члан 1. 

У Закону о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 
80/02-др. закон, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05-др. закон, 61/07, 
5/09, 31/09, 101/10 и 43/11), у члану 6. став. 2. тач. 1) и 2) бришу се.  

Члан 2. 

Члан 10. мења се и гласи: 

„Члан 10. 

На дуванске прерађевине (цигарете, цигаре, цигарилосе, дуван за 
пушење и остале дуванске прерађевине) плаћа се акциза утврђена одредбама 
чл. 40а, 40б, 40г и 40д овог закона, осим на дуванске прерађевине које служе за 
тестирање контроле квалитета производа. 

Цигаретама, цигарама, цигарилосима, дуваном за пушење и осталим 
дуванским прерађевинама сматрају се дуванске прерађевине које се производе 
и стављају у промет као таква врста прерађевина у складу са законом којим се 
уређује производња и промет дувана и дуванских прерађевина. 

Ако је обрачуната акцизa на цигарете, дуван за пушење и остале 
дуванске прерађевине, која је прописана у одредбама чл. 40а, 40б и 40д овог 
закона, мања од минималне акцизе утврђене овим законом, плаћа се 
минимална акциза. 

Минимална акциза из става 3. овог члана износи, и то на: 

1) цигарете - 100% укупне акцизе из чл. 40а и 40б овог закона утврђене 
за категорију просечне пондерисане малопродајне цене цигарета; 

2) дуван за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, 
дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) - 100% акцизе из члана 40д овог 
закона утврђене за категорију просечне пондерисане малопродајне цене 
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина. 

Просечна пондерисана малопродајна цена из става 4. тачка 1) овог 
члана израчунава се стављањем у однос укупне вредности свих цигарета које 
су пуштене у промет по малопродајним ценама, са укупном количином цигарета 
пуштених у промет у Републици Србији, у претходном полугодишту. 

Просечна пондерисана малопродајна цена из става 4. тачка 2) овог 
члана израчунава се стављањем у однос укупне вредности целокупног дувана 
за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, 
дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама, са 
укупном количином дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина 
(резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у 
Републици Србији, у претходном полугодишту. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија (у 
даљем тексту: министарство), полугодишње утврђује, и то до 31. јануара, 
односно до 31. јула текуће године, износе просечне пондерисане малопродајне 
цене и минималне акцизе из става 4. овог члана у претходном полугодишту. 
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Предлог износа просечне пондерисане малопродајне цене из става 7. 
овог члана, утврђује се на основу података о укупној вредности свих цигарета, 
дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за 
лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама 
објављеним у „Службеном гласнику Републике Србије” и укупној количини 
цигарета, дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, 
дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици 
Србији, у претходном полугодишту. 

Влада ће уредити начин и поступак утврђивања износа просечне 
пондерисане малопродајне цене цигарета, дувана за пушење и осталих 
дуванских прерађевина у смислу ст. 5. до 8. овог члана. 

Износ просечне пондерисане малопродајне цене и износ минималне 
акцизе из ст. 4. и 7. овог члана примењиваће се од наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.” 

Члан 3. 

У члану 18. став 2. речи: „надлежно за послове финансија (у даљем 
тексту: министарство)” бришу се. 

Члан 4. 

У члану 20а став 1. тачка 1) после речи: „дао акцизну дозволу” додају се 
запета и речи: „односно отпремају у царинско складиште у складу са царинским 
прописима”. 

У тачки 2) после речи: „акцизно складиште” додају се запета и речи: 
„односно у царинско сладиште у складу са царинским прописима”. 

Члан 5. 

У члану 21. став 2. тачка 1) после речи: „нема акцизну дозволу” додају се 
запета и речи: „осим отпремања акцизних производа из производног погона у 
царинско складиште у складу са царинским прописима”. 

У тачки 2) после речи: „друго акцизно складиште” додају се запета и 
речи: „односно у царинско складиште у складу са царинским прописима”. 

Члан 6. 

У члану 22а тачка 2) тачка и запета замењују се тачком, а тачка 3) брише 
се. 

Члан 7. 

У члану 30. став 3. брише се.  

Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4.  

У досадашњем ставу 6, који постаје став 5, речи: „из ст. 2. и 5.” замењују 
се речима: „из ст. 2. и 4.”. 

Члан 8. 

У члану 40а став 1. мења се и гласи: 

„На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи плаћа се 
акциза, и то: 
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1) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године у износу од 
33,00 дин/пак; 

2) од 1. јануара 2013. године у износу од 37,00 дин/пак.” 

Члан 9. 

У члану 40б став 1. мења се и гласи: 

„На цигарете из увоза и на цигарете произведене у земљи, поред акцизе 
из члана 40а овог закона, плаћа се и акциза по стопи, и то:  

1) у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2012. године од 34%; 

2) од 1. јануара 2013. године од 33%.” 

Члан 10. 

У члану 43. став 2. брише се.  

Члан 11. 

Изузетно од члана 2. овог закона, минимална акциза на цигарете од 1. 
јануара 2012. године до дана почетка примене акта Владе којим ће се утврдити 
просечна пондерисана малопродајна цена цигарета и минимална акциза на 
цигарете на основу података о укупној вредности свих цигарета које су пуштене 
у промет по малопродајним ценама и укупној количини цигарета пуштених у 
промет у Републици Србији, у првом полугодишту 2012. године, у складу са 
овим законом, износи 71,00 дин/пак.  

Изузетно од одредбе члана 2. овог закона, минимална акциза на дуван 
за пушење и остале дуванске прерађевине (резани дуван, дуван за лулу, дуван 
за жвакање и бурмут) од 1. јануара 2012. године до дана почетка примене акта 
Владе којим ће се утврдити просечна пондерисана малопродајна цена дувана 
за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, 
дуван за жвакање и бурмут) и минимална акциза на ове дуванске прерађевине 
на основу података о укупној вредности целокупног дувана за пушење и 
осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за 
жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама и укупној 
количини дувана за пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, 
дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици 
Србији, у првом полугодишту 2012. године, у складу са овим законом, износи и 
то: за резани дуван 2.100 дин/кг; за дуван за лулу 4.200 дин/кг; за дуван за 
жвакање 140 дин/кг; за бурмут 5.800 дин/кг. 

Прво утврђивање износа просечне пондерисане малопродајне цене и 
износа минималне акцизе на цигарете, дуван за пушење и осталe дуванскe 
прерађевинe (резани дуван, дуван за лулу, дуван за жвакање и бурмут), у 
складу са чланом 2. овог закона, извршиће се до 31. јула 2012. године, на 
основу података о укупној вредности свих цигарета, дувана за пушење и 
осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван за 
жвакање и бурмут) пуштених у промет по малопродајним ценама објављеним у 
„Службеном гласнику Републике Србије” и укупној количини цигарета, дувана за 
пушење и осталих дуванских прерађевина (резани дуван, дуван за лулу, дуван 
за жвакање и бурмут) пуштених у промет у Републици Србији, у првом 
полугодишту 2012. године. 
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Члан 12. 

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на цигарете 
извршиће се у јануару 2013. године индексом потрошачких цена у 2012. години. 

Члан 13. 

Овај закон ступа на снагу 1. јануара 2012. године. 


