
ПРЕДЛОГ 
 

ЗАКОН 
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, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 и 68/14-др. закон), члан 9б 
брише се.  

Члан 2. 
У члану 17. став 1. речи: „и динарски износ из члана 9б став 1.” бришу 

се. 

Члан 3. 
Назив изнад члана 24. и члан 24. мењају се и гласе: 

„Подношење пореске пријаве 

Члан 24. 

Обвезник акцизе дужан је да пореску пријаву за обрачун акцизе поднесе 
у роковима прописаним за плаћање акцизе из члана 23. став 1. овог закона.” 

Члан 4. 
Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 

Ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне 
исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику 
обавештава подносиоца пореске пријаве о тим недостацима. 

Поновно достављање пореске пријаве са отклоњеним недостацима из 
става 1. овог члана, не сматра се подношењем измењене пореске пријаве. 

Пореска пријава сматра се поднетом када Пореска управа потврди 
формалну исправност и математичку тачност исказаних података, додели број 
пријаве, број одобрења за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у 
електронском облику достави те информације подносиоцу пореске пријаве.” 

Члан 5. 
Члан 26. мења се и гласи: 

„Члан 26. 

Обвезник акцизе дужан је да са стањем на дан 31. децембра 
календарске године изврши попис затечених залиха акцизних производа у свим 
складиштима, укључујући и акцизна складишта, посебно по свакој врсти 
акцизног производа и да пописне листе достави надлежној организационој 
јединици Пореске управе најкасније 31. јануара наредне године.” 

Члан 6. 
У члану 34. речи: „састављања обрачуна акцизе” замењују се речима: 

„подношења пореске пријаве ”. 
Члан 7. 

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник 
РС”, број 119/12), у члану 12. став 1. речи: „2014. године” замењују се речима: 
„2015. године”. 
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Члан 8. 
Састављање и подношење обрачуна акцизе за 2014. годину врши се у 

складу са Законом 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, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 и 68/14-др. закон). 

Члан 9. 
Одредба члана 4. овог закона примењује се од дана прописаног за 

подношење пореске пријаве искључиво у електронском облику за акцизе у 
складу са законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација. 

Члан 10. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2015. 
године, осим одредбе члана 6. овог закона која ће се примењивати од дана 
ступања на снагу овог закона. 
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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 одредбама члана 
97. тач. 6. и 15. Устава Републике Србије, којима 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 

 
· Проблеми које би закон требало да реши, односно циљеви који се 

законом 
постижу 
 

Основни разлог за доношење овог закона садржан је у потреби да се на  
другачији начин уреде одредбе закона које се односе на време и начин 
подношења пореске пријаве за акцизе. Наиме, према важећем законском 
решењу, обвезници акцизе плаћају акцизу аконтативно (најкасније последњег 
дана у месецу за период од 1. до 15. дана у месецу, односно најкасније 15. дана 
у месецу за период од 16. до краја претходног месеца) и дужни су да 
сачињавају тромесечне обрачуне акцизе које подносе надлежном пореском 
органу у року од 20 дана по истеку тромесечја. Уз тромесечни обрачун акцизе 
(пореску пријаву) обвезници акцизе достављају и преглед обрачунатих 
петнаестодневних аконтација акцизе. По истеку календарске године, обвезници 
акцизе дужни су да доставе и коначни - годишњи обрачун акцизе. У циљу 
унапређења предвидивости прихода по основу акцизе, овим законом предлаже 
се да је обвезник акцизе дужан да пореску пријаву за обрачун акцизе поднесе у 
роковима прописаним за плаћање акцизе. С тим у вези, износ обрачунате 
акцизе за период од 1. до 15. дана у месецу, односно од 16. до краја претходног 
месеца представља коначну обавезу по основу акцизе за конкретни период. 

Такође, предложеним изменама закона обезбеђују се услови за 
подношење пореске пријаве за акцизе у електронском облику почев од 1. 
јануара 2016. године, сагласно закону којим се уређују порески поступак и 
пореска администрација. 

Остале промене имају за циљ прецизирање и правнотехничко 
усаглашавање појединих одредаба Закона 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, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13 и 
68/14-др. закон), у циљу адекватније примене истог.  

 
· Разматране могућности да се проблеми реше и без доношења закона 

 
Имајући у виду да су предложена решења законска материја, нема 

могућности да се циљеви који се желе постићи реше без доношења закона. 
 
·  Зашто је доношење закона најбољи начин за решавање проблема 
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Доношење закона је једини начин за решавање проблема, из разлога 
што се ради о законској материји, коју је једино и могуће мењати и допуњавати 
одговарајућим изменама и допунама закона. 
 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И 
ПОЈЕДИНАЧНИХ  РЕШЕЊА 

 
Уз чл. 1. и 2.  
Предлаже се брисање члана 9б Закона о акцизама имајући у виду да се 

исти више не примењује, из разлога што пољопривредна газдинства која су 
уписана у Регистар пољопривредних газдинстава остварују право на 
регресирано гориво у складу са прописима из области пољопривреде. Такође, с 
обзиром на то да је предложено брисање члана 9б Закона о акцизама, врши се 
усаглашавање са предложеним изменама, те се предлаже брисање одредбе 
којим се предвиђа усклађивање динарског износа из члана 9б Закона о 
акцизама. 

 
Уз члaн 3.  
Овим чланом укидају се тромесечни обрачуни акцизе и прописује се да 

је обвезник акцизе дужан да пореску пријаву за обрачун акцизе поднесе у 
роковима прописаним за плаћање акцизе. То значи, да је обвезник акцизе 
дужан да пореску пријаву поднесе најкасније последњег дана у месецу за износ 
акцизе обрачунат за период од 1. до 15. дана у месецу, односно најкасније 15. 
дана у месецу за износ акцизе који је обрачунат за период од 16. до краја 
претходног месеца. Наведени периоди фактички представљају коначне 
периоде за утврђивање обавезе по основу акцизе. 

 
Уз члaн 4.  
Овим чланом укида се коначно обрачунавање акцизе по истеку године. 

Поред тога, обезбеђују се услови за подношење пореске пријаве у 
електронском облику (почев од 1. јануара 2016. године). Наиме, прописује се да 
у случају ако пореска пријава садржи недостатке у погледу формалне 
исправности и математичке тачности, Пореска управа у електронском облику 
обавештава подносиоца пореске пријаве о тим недостацима. Предлаже се да 
се поновно достављање пореске пријаве са отклоњеним недостацима не 
сматра подношењем измењене пореске пријаве, као и да се пореска пријава 
сматра поднетом када Пореска управа потврди формалну исправност и 
математичку тачност исказаних података, додели број пријаве, број одобрења 
за плаћање укупног износа обавезе по том основу и у електронском облику 
достави те информације подносиоцу пореске пријаве. 

 
Уз члaн 5.  
Предлаже се да је обвезник акцизе дужан да са стањем на дан 31. 

децембра  календарске године изврши попис затечених залиха акцизних 
производа у свим складиштима, укључујући и акцизна складишта, посебно по 
свакој врсти акцизног производа, као и да је обвезник акцизе дужан да пописне 
листе достави надлежној организациoној јединици Пореске управе најкасније 
31. јануара наредне године. 

 
Уз члaн 6.  
Овим чланом прописује се да ће се подзаконским актом ближе уредити 

подношење пореске пријаве. 
 

Уз члaн 7.  
Овим чланом предлаже се продужење рока за ослобађање од 

обрачунавања и  плаћања акцизе до 31. децембра 2015. године на деривате 
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нафте, и то на: течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 11 
00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте који се добијају од фракција 
нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре 
ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 
2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 
19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), 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) 
и течни нафтни гас 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. 

 
 Уз члaн 8.  
 Овим чланом предлаже се да ће се састављање и подношење обрачуна 
акцизе за 2014. годину извршити у складу са Законом 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, 43/11, 101/11, 93/12, 
119/12, 47/13 и 68/14-др. закон). 

 
 Уз члaн 9.  
 Предлаже се да се одредба овог закона која се односи на подношење 
пореске пријаве искључиво у електронском облику за акцизе примењује од дана 
прописаног законом којим се уређују порески поступак и пореска 
администрација, односно од 1. јануара 2016. године. 

 
 Уз члaн 10.  
 Овим чланом прописује се време ступања на снагу овог закона, као и 
почетак примене истог. 
 
 
 IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 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 унапреди предвидивост прихода по основу акцизе, 
а све у циљу обезбеђивања несметаног рада органа и организација. 
 
 
 VI. РАЗЛОЗИ ЗА СТУПАЊЕ НА СНАГУ ЗАКОНА У РОКУ КРАЋЕМ ОД 
ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ” 

 
  Предлаже се да овај закон ступи на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, с обзиром на то да 
постоје нарочито оправдани разлози у смислу обезбеђивања услова за 
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унапређење предвидивости прихода по основу акцизе, а све у циљу несметаног 
рада органа и организација, што представља нарочито оправдан разлог за 
ступање на снагу овог закона раније од осмог дана од дана објављивања, у 
складу са одредбом члана 196. став 4. Устава Републике Србије. 

 
 

 VII. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ, 
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ 
 

VI. ИЗНОСИ И СТОПЕ АКЦИЗЕ 
 

Деривати нафте, биогорива и биотечности 
 

Члан 9б 
Пољопривредно газдинство које је уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава код органа надлежног за вођење тог регистра у 
складу са прописом којим се уређује регистар пољопривредних газдинстава, 
које набавља гасна уља из члана 9. став 1. тачка 3) и биогорива из члана 9. 
став 1. тачка 7) овог закона, а иста користи као моторно гориво у 
пољопривредне сврхе, остварује право на регресирање овог горива у износу 
који представља разлику износа утврђеног чланом 9. став 1. тач 3) и 7) овог 
закона умањеног до износа од 2,50 дин/лит, до количина потребних за обраду 
земљишта у складу са прописима којима се уређују подстицаји у пољопривреди 
и руралном развоју. 

До доношења прописа којима се уређују подстицаји у пољопривреди и 
руралном развоју, право на регресирање моторног горива за пољопривредне 
сврхе оствариваће се у складу са актом Владе донетим на основу закона о 
буџету Републике Србије. 
 

Индексација 
 

Члан 17. 
Динарски износи акциза из члана 9. ст. 1. и 5, чл. 12, 12a и 14. и  

динарски износ из члана 9б став 1. овог закона усклађују се годишњим 
индексом потрошачких цена у календарској години која претходи години у којој 
се усклађивање врши, према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике. 

У случају раста цене сирове нафте на светском тржишту, који 
негативно утиче на макроекономску стабилност у земљи, Влада може 
привремено смањити износе акциза из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог 
закона утврђене у складу са овим законом за износе за које су повећане цене 
тих деривата нафте,  с тим што то умањење не може бити веће од 20%  
последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. овог члана. 

У случају пада цене сирове нафте на светском тржишту, износи акциза 
из члана 9.  став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона, утврђени у складу са ставом 2. 
овог члана увећавају се за износе за које су смањене цене тих деривата нафте, 
а највише до последњих објављених износа акциза усклађених према ставу 1. 
овог члана. 

Приликом усклађивања динарских износа акциза на деривате нафте из 
члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) овог закона са годишњим индексом потрошачких 
цена, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени, односно 
умањени или увећани износи акциза на поменуте деривате нафте, сагласно 
ставу 1. односно ст. 2. и 3. овог члана. 

Овлашћује се Влада да објави износе акциза из ст. 1. – 3. овог члана. 
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Износи акциза из ст. 1, 2. и 3. овог члана примењиваће се од дана 
одређеног у акту Владе, којим се врши усклађивање, привремено смањење, 
односно повећање износа акциза. 
 

Састављање и подношење обрачуна акцизе 
ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ  

 
Члан 24. 

Обвезник акцизе саставља обрачун акцизе тромесечно у року од 20 
дана по истеку тромесечја и подноси га надлежном пореском органу. 

Обвезник уз обрачун акцизе подноси и налоге за уплату разлике 
акцизе ако  су уплаћени  износи мањи од износа обавезе утврђене тим 
обрачуном, а за више уплаћене износе подноси захтев за повраћај или писмено 
извештава да ће за више уплаћене износе умањити следећу  месечну обавезу. 

ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ДУЖАН ЈЕ ДА ПОРЕСКУ ПРИЈАВУ ЗА ОБРАЧУН 
АКЦИЗЕ ПОДНЕСЕ У РОКОВИМА ПРОПИСАНИМ ЗА ПЛАЋАЊЕ АКЦИЗЕ ИЗ 
ЧЛАНА 23. СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА.   
 

Члан 25. 
Обвезник коначно обрачунава акцизу  по истеку године. 
Коначан обрачун акцизе саставља се и подноси заједно са годишњим 

пореским билансом. 
АКО ПОРЕСКА ПРИЈАВА САДРЖИ НЕДОСТАТКЕ У ПОГЛЕДУ 

ФОРМАЛНЕ ИСПРАВНОСТИ И МАТЕМАТИЧКЕ ТАЧНОСТИ, ПОРЕСКА 
УПРАВА У ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ОБАВЕШТАВА ПОДНОСИОЦА ПОРЕСКЕ 
ПРИЈАВЕ О ТИМ НЕДОСТАЦИМА.  

ПОНОВНО ДОСТАВЉАЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ СА ОТКЛОЊЕНИМ 
НЕДОСТАЦИМА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА, НЕ СМАТРА СЕ ПОДНОШЕЊЕМ 
ИЗМЕЊЕНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ.  

ПОРЕСКА ПРИЈАВА СМАТРА СЕ ПОДНЕТОМ КАДА ПОРЕСКА 
УПРАВА ПОТВРДИ ФОРМАЛНУ ИСПРАВНОСТ И МАТЕМАТИЧКУ ТАЧНОСТ 
ИСКАЗАНИХ ПОДАТАКА, ДОДЕЛИ БРОЈ ПРИЈАВЕ, БРОЈ ОДОБРЕЊА ЗА 
ПЛАЋАЊЕ УКУПНОГ ИЗНОСА ОБАВЕЗЕ ПО ТОМ ОСНОВУ И У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ДОСТАВИ ТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПОДНОСИОЦУ 
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ.  
 

Члан 26. 
Ради састављања коначног обрачуна акцизе, обвезник врши попис 

залиха производа на дан 31. децембра године за коју се врши коначан обрачун. 
Попис залиха производа врши се посебно по свакој врсти акцизног 

производа. 
Обвезник који због обима пословања није у могућности да попис 

залиха производа изврши на дан 31. децембра, може попис залиха производа 
извршити у току месеца децембра текуће године, а најкасније до 15. јануара 
наредне године. 

Обвезник који врши попис залиха производа у току децембра месеца 
текуће године или од 1. до 15. јануара наредне године дужан је да залихе 
производа утврђене пописом сведе на дан 31. децембра, и то по свакој  врсти 
акцизног производа посебно. 

ОБВЕЗНИК АКЦИЗЕ ДУЖАН ЈЕ ДА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31. 
ДЕЦЕМБРА КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ ИЗВРШИ ПОПИС ЗАТЕЧЕНИХ ЗАЛИХА 
АКЦИЗНИХ ПРОИЗВОДА У СВИМ СКЛАДИШТИМА, УКЉУЧУЈУЋИ И АКЦИЗНА 
СКЛАДИШТА, ПОСЕБНО ПО СВАКОЈ ВРСТИ АКЦИЗНОГ ПРОИЗВОДА И ДА 
ПОПИСНЕ ЛИСТЕ ДОСТАВИ НАДЛЕЖНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ НАЈКАСНИЈЕ 31. ЈАНУАРА НАРЕДНЕ ГОДИНЕ. 
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Евиденција 

 
Члан 34. 

Начин обрачунавања и плаћања акцизе, врсту, садржину и начин 
вођења евиденција, достављања података и састављања обрачуна акцизе 
ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ, као и начин и поступак одобравања 
количина дуванских прерађевина на које се не обрачунава и не плаћа акциза, а 
које служе за тестирање квалитета производа прописаће министар. 
 

 
 

ЧЛАН 7. 
 

Члан 12. 
Закона о изменама и допунама Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, број 119/12) 
 

До 31. децембра 2014. године 2015. ГОДИНЕ акциза се не плаћа 
на деривате нафте, и то на: 

1) течни нафтни гас (тарифне ознаке номенклатуре ЦТ: 2711 12 
11 00 до 2711 19 00 00) и остале деривате нафте који се добијају од фракција 
нафте које имају распон дестилације до 380°С (тарифне ознаке номенклатуре 
ЦТ: 2710 12 11 00, 2710 12 15 00, 2710 12 21 00, 2710 12 25 00, 2710 12 90 00, 
2710 19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 29 00, 2710 19 31 00, 2710 19 35 00, 2710 
19 99 00, 2710 20 90 19 и 2710 20 90 99), 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); 

2) течни нафтни гас 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. 

 
ЧЛАН 8. 

САСТАВЉАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ОБРАЧУНА АКЦИЗЕ ЗА 2014. 
ГОДИНУ ВРШИ СЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 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, 43/11, 
101/11, 93/12, 119/12, 47/13 И 68/14-ДР. ЗАКОН). 
 
 
 
 
 

ЧЛАН 9. 
ОДРЕДБА ЧЛАНА 4. ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊУЈЕ СЕ ОД ДАНА 

ПРОПИСАНОГ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ИСКЉУЧИВО У 
ЕЛЕКТРОНСКОМ ОБЛИКУ ЗА АКЦИЗЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ 
УРЕЂУЈУ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА. 
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ЧЛАН 10. 
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ”, А 
ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОД 1. ЈАНУАРА 2015. ГОДИНЕ, ОСИМ ОДРЕДБЕ ЧЛАНА 
6. ОВОГ ЗАКОНА КОЈА ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ ОД ДАНА СТУПАЊА НА 
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА. 

 
  
 VIII. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 
            Процењује се да ће решења предложена овим законом имати неутралан 
ефекат на буџет Републике. 

 
1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону? 
 
Предложена законска решења утицаће на обвезнике акцизе – 

произвођаче акцизних производа имајући у виду техничка унапређења у делу 
подношења пореске пријаве у којима се исказује обрачуната акциза, као и на 
одређене органе за које је предвидивост прихода од значаја за реализацију 
њихових активности.  

 
2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и 

привреди (нарочито малим и средњим предузећима)? 
 
Предложена законска решења неће створити трошкове грађанима и 

привреди. 
 
3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да 

оправдавају трошкове које ће он створити? 
 
Предложена законска решења неће створити трошкове. 
 
4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката 

на тржишту и тржишна конкуренција? 
 
Предложена законска решења имају неутралан ефекат када је реч о 

стварању нових привредних субјеката.  
 
5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о 

закону? 
 
У поступку припреме овај закон достављен је надлежним органима са 

чијим делокругом рада су повезана предложена решења. 
 
6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се 

остварило оно што се доношењем закона намерава? 
 

Министарство финансија је надлежно за спровођење овог закона, за 
његову уједначену примену на територији Републике Србије, као и за давање 
мишљења у вези његове примене.  

Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена 
службених објашњења и стручних мишљења за примену финансијских прописа, 
као и на други погодан начин, додатно обезбедити транспарентност, 
информисаност и доступност информацијама, како би се и на овај начин 
допринело остваривању циљева постављених доношењем закона.  
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ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И 
ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
 
1. Овлашћени предлагач прописа: Влада  
    Обрађивач: Министарство финансија 
 
2. Назив прописа 
 
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АКЦИЗАМА 

  
DRAFT LAW ON AMENDMENTS TO EXCISE LAW  
 
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума 
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум):  
 
а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односи на нормативну 
садржину прописа 
 
- Наслов IV - Слободан проток робе, Поглавље III - Опште одредбе, члан 37. 
Споразума; 
- Наслов VIII - Политике сарадње, члан 100. Споразума; 
 
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и 
Прелазног споразума 
 
У складу са роковима из члана 72. Споразума. 
 
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 
 
Испуњава у потпуности 
 
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које 
произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 
 

/ 
 
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске 
уније 
 
Поглавље 3.16. - Опорезивање 
 
 
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 
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а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађеност са њима 
 
Уговор о функционисању Европске уније, Наслов II - Слободно кретање робе,  
Поглавље 3. - Забрана квантитативних ограничења између држава чланица, чл. 
34-37 - потпуно усклађено Уговор о функционисању Европске уније, Наслов VII - 
Заједничка правила о конкуренцији, опорезивању и усклађивању закона, 
Поглавље 2. - Пореске одредбе, чл. 110-111 - потпуно усклађено и Поглавље 3. 
- Усклађивање прописа, члан 114. - потпуно усклађено 

 
 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и усклађеност са њима 
 
Директива Савета 2011/64/ЕУ од 21. јуна 2011. године о структури и 
акцизнимстопама које се примењују на дуванске прерађевине од  1. јануара 
2011. године (кодификација) 
Council Directive 2011/64/EU of 21 Јипе 2011 on the structure and rates of excise 
duty applied on manufactured tobacco - codification) 
- Структурна директива о алкохолним пићима 92/83/ЕЕЗ од 19. октобра 1992. 
године  
Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 оп the harmonizarion of the 
structures of exice duties on alcohol and alcoholic beverages 
- Директива о приближавању стопа акциза на алкохолна пића 92/84/ЕЕЗ од 19. 
октобра 1992. године 
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 оп the approximation of the rates 
of excise duty on alcohol and alcoholic beverages 
- Уредба Комисије (ЕЗ) бр 3199/93 од 22. новембра 1993. године о међусобном 
признавању процедура за потпуну денатуризацију алкохола ради ослобађања 
од акцизе  
Commission Regulation (EC) No 3199/93 of 22 November 1993 on the mutual 
recognition of procedures for the complete denaturing of alcohol for the purposes of 
exemption from excise duty 
- Директива о реструктурирању  основа Заједнице  за  опорезивање  
енергената  и електричне енергије 2003/96/ЕЗ од 27. октобра 2003. године 
Council Directive 2003/96/ЕС of 27 October 2003 restructuring the Community 
framework for the taxation of energy products and electricity 
- Директива о фискалном обележавању гасних уља и керозина 95/60/ЕЗ од 27. 
новембра 1995. године 
 Council Directive 95/60/ЕС of 27 November 1995 on fiscal marking of gas oils and 
kerosine 
- Директива Савета 2008/118/ЕЗ од 16. децембра 2008. године о општем 
систему акциза и о укидању Директиве 92/12/ЕЕЗ  
 Council Directive 2008/118/ЕС of 16 December 2008 concerning the general 
arrangements for excise duty and repealing Directive 92/12/EEC  
 
Предложене измене се не врше у складу са наведеним директивама. 
 

 
 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са њима 
 

/ 
 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 
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д)  Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са 
прописима Европске уније 
 
Према роковима утврђеним Споразумом о стабилизацији и придруживању.  
 
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју 
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права 
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је 
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу 
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и 
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора 
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког 
захтева који произилази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом 
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана 
4. Директиве 2001/42 ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве) 
 
За материју која је регулисана Предлогом закона о изменама и допунама 
Закона о акцизама не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима 
је потребно обезбедити усклађеност. 
 
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на 
српски језик? 
 
Наведени извори права Европске уније су у поступку превођења на српски 
језик. 
 
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 
 

Не 
 
8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености 
 
У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о акцизама нису 
учествовали консултанти. 
 
 


