
 

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, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14-др. закон, 142/14 и 
55/15), у члану 9. став 1. тачка 2) после алинеје друге додаје се алинеја трећа, 
која гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 52,50 дин/лит;”. 

У тачки 3) после алиније треће додаје се алинеја четврта, која гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 54,00 дин/лит;”. 

У тачки 5) после алиније треће додаје се алинеја четврта, која гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 41,00 дин/кг;”. 

У ставу 3. после речи: „овог члана,” додају се речи: „којим се у смислу 
овог закона сматра правно лице, предузетник, односно физичко лице,”.  

У ставу 5. тачка 1) подтачка (1) после алинеје друге додаје се алинеја 
трећа, која гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 45,50 дин/лит;”. 

Подтачка (2) брише се. 

У подтачки (4) додаје се алинеја прва, која гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 7,00 дин/лит;”. 

У тачки 3) подтачка (1) после алинеје друге додаје се алинеја трећа, која 
гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 23,00 дин/лит;”. 

У подтачки (2) додаје се алинеја прва, која гласи:  

„- од 1. јануара 2016. године 6,00 дин/кг.”. 

Члан 2. 

Члан 12. мења се и гласи: 

„Члан 12. 

Алкохолним пићима сматрају се пића која се, у зависности од сировина 
од којих се производе и садржаја етанола, стављају у промет као таква врста 
пића у складу са прописом о квалитету и другим захтевима за алкохолна пића. 

У смислу овог закона, алкохолним пићима из става 1. овог члана 
сматрају се сва јака алкохолна пића, која су уређена прописима којима се 
уређује област јаких алкохолних пића. 

У смислу овог закона, алкохолним пићима из става 1. овог члана 
сматрају се и нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% vоl алкохола, а 
највише 15% vоl алкохола, која се производе од воћних сокова или 
освежавајућих безалкохолних пића уз додатак рафинисаног етил алкохола или 
алкохолних пића или биљних екстраката или алкохолних пића добијених путем 
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ферментације (вина, вина од јабуке - cider, вина од крушке - perry и др.), а 
квалитет воћних сокова, освежавајућих безалкохолних пића, рафинисаног етил 
алкохола, алкохолних пића, вина и алкохолних пића добијених путем 
ферментације мора да буде у складу са прописима којима се регулише њихов 
квалитет.  

У смислу овог закона, алкохолним пићима из става 1. овог члана 
сматрају се и све врсте пива, осим безалкохолног пива које садржи до 0,5% 
алкохола, без обзира на начин паковања.”. 

Члан 3. 

Назив члана 12а и члан 12а мењају се и гласе: 

„Акцизе на алкохолна пића 

Члан 12а 

Акциза на алкохолна пића из члана 12. овог закона плаћа се по литри 
алкохолног пића у следећим износима, и то на: 

1) ракије од воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком 
екстракта биља, делова биља или пољопривредних производа 124,00 дин/лит;  

2) ракије од житарица и осталих пољопривредних сировина 316,00 
дин/лит; 

3) остала јака алкохолна пића 203,00 дин/лит; 

4) нискоалкохолна пића 21,00 дин/лит; 

5) пиво 24,00 дин/лит. 

На алкохолна пића из става 1. овог члана која су у паковању различитом 
од једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.”. 

Члан 4. 

У члану 17. став 1. број: „12,” брише се. 

Члан 5. 

У члану 23. после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Изузетно од одредбе става 1. тачка 1) овог члана, у случају ако је 
последњи дан у месецу нерадни дан, обвезник акцизе дужан је да обрачунату 
акцизу уплати последњег радног дана у том месецу.”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 6. 

У члану 39а став 1. речи: „као и превоз терета у унутрашњем речном 
саобраћају,” бришу се. 

Став 5. брише се. 

Досадашњи ст. 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5. и 6. 

Члан 7. 

У члану 39б став 3. мења се и гласи: 
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„Право на рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте из члана 9. став 
1. тачка 3) овог закона, који се користе као енергетска горива за индустријске 
сврхе, односно на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 4), 5) и 6) овог закона 
за индустријске сврхе, остварује лице које те деривате нафте користи за 
индустријске сврхе.”.  

Члан 8. 

У члану 40к после речи: „за испоручену електричну енергију,” додају се 
речи: „укључујући и трошкове који не зависе од потрошње електричне енергије, 
као и накнада за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије,”. 

Члан 9. 

У члану 40л став 2. после речи: „период” додају се речи: „за акцизу”. 

Члан 10. 

У члану 40љ став 2. речи: „до (4)” замењују се речима: „и (3)”. 

Члан 11. 

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник 
РС”, бр. 119/12 и 142/14), у члану 12. став 1. речи: „2015. године” замењују се 
речима: „2016. године”. 

Члан 12. 

У Закону о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени гласник 
РС”, број 142/14), у члану 8. речи: „за 2014. и 2015. годину” замењују се речима: 
„за 2014, 2015. и 2016. годину”. 

Члан 13. 

До 31. децембра 2015. године опорезивање алкохолних пића, укључујући 
и пива, 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, 
68/14-др. закон, 142/14 и 55/15). 

Члан 14. 

Произвођач нискоалкохолних пића који на дан 31. децембра 2015. 
године има произведена нискоалкохолна пића, која садрже више од 1,2% vоl 
алкохола, а највише до 5% vоl алкохола, дужан је да са стањем на тај дан 
изврши попис затечених залиха наведених производа и да пописне листе 
достави надлежном пореском органу дo 15. јануара 2016. године.  

Од 1. јануара 2016. године лица из става 1. овог члана дужна су да 
надлежној организационој јединици Пореске управе достављају податак о 
стању залиха нискоалкохолних пића пописаних у смислу става 1. овог члана, на 
последњи дан у месецу, и то за сваки месец, до утрошка тих залиха, најкасније 
у року од десет дана по истеку календарског месеца. 

Произвођач нискоалкохолних пића који на дан 31. децембра 2015. 
године има произведена нискоалкохолна пића, која садрже више од 1,2% vоl 
алкохола, а највише до 5% vоl алкохола на залихама није дужан да наведене 
производе приликом стављања у промет обележи контролним акцизним 
маркицама. 
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Члан 15. 

На нискоалкохолна пића која садрже више од 1,2% vоl алкохола, а 
највише до 5% vоl алкохола, која су до 31. децембра 2015. године унета у 
царинско подручје Републике, а за које није окончан царински поступак, 
надлежни царински орган обрачунаће акцизу у складу са одредбама овог 
закона. Увозник није дужан да наведене производе приликом увоза обележи 
контролним акцизним маркицама. 

Члан 16. 

Прво усклађивање динарских износа акцизе на алкохолна пића 
извршиће се у јануару 2017. године индексом потрошачких цена у 2016. години.  

Даном почетка примене овог закона престају да важе Усклађени 
динарски износи акциза из члана 9. став 1. тачка 7) алинеја трећа, члана 9. став 
5, чл. 12, 12а, 14, члана 40а став 1. тачка 5) и члана 40г Закона о акцизама 
годишњим индексом потрошачких цена у 2014. години („Службени гласник РС”, 
број 4/15), у делу који се односи на износе акциза на алкохолна пића, 
укључујући и пиво, као и у делу који се односи на динарске износе до којих се 
умањује плаћена акциза на деривате нафте, и то за гасна уља која се користе 
као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за 
грејање и на течни нафтни гас који се користи као моторно гориво за 
транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање. 

Члан 17. 

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на деривате нафте, 
биогорива и биотечности из члана 9. став 1. тач. 1), 4), 6) и 7), као и динарски 
износи до којих се умањује плаћена акциза на деривате нафте, биогорива и 
биотечности из члана 9. став 5. тачка 1) подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) 
подтачка (3), тач. 4), 5) и 6) 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, 
68/14-др. закон, 142/14 и 55/15), извршиће се у јануару 2016. године индексом 
потрошачких цена у 2015. години. 

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на безоловни 
бензин, гасна уља и течни нафтни гас, као и динарски износи до којих се 
умањује плаћена акциза на деривате нафте, и то за гасна уља која се користе 
као моторно гориво за транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за 
грејање и на течни нафтни гас који се користи као моторно гориво за 
транспортне сврхе за превоз лица и ствари, односно за грејање, прописани 
овим законом извршиће се у јануару 2017. године индексом потрошачких цена у 
2016. години.  

Члан 18. 

Лице које је до дана почетка примене овог закона набавило деривате 
нафте из члана 9. став 1. тачка 3) Закона о акцизама („Службени гласник РС”, 
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, 
68/14-др. закон, 142/14 и 55/15), право на рефакцију плаћене акцизе на те 
деривате нафте, који се користе као моторно гориво за погон бродова за превоз 
терета у унутрашњем речном саобраћају, остварује у складу са Правилником о 
ближим условима, начину и поступку за остваривање права на рефакцију 
плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности из члана 9. став 
1. тач. 3), 5) и 7) Закона о акцизама, који се користе за транспортне сврхе, за 
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превоз терета у унутрашњем речном саобраћају и за грејање („Службени 
гласник РС”, бр. 112/12, 38/13 и 93/13). 

Члан 19. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењиваће се од 1. јануара 2016. 
године. 

 


