
УРЕДБA 

o изменама и допунама Уредбе о изгледу контролне акцизне маркице, врсти 
података на маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, 

вођења евиденција о одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета 
и алкохолних пића 

Члан 1. 

У Уредби о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и 
поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим 
маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 
137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), назив Уредбе 
мења се и гласи: „УРЕДБА О ИЗГЛЕДУ КОНТРОЛНЕ АКЦИЗНЕ МАРКИЦЕ, ВРСТИ 
ПОДАТАКА НА МАРКИЦИ И НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА И ИЗДАВАЊА 
МАРКИЦА, ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈА О ОДОБРЕНИМ И ИЗДАТИМ МАРКИЦАМА И 
ОБЕЛЕЖАВАЊА ЦИГАРЕТА, АЛКОХОЛНИХ ПИЋА И КАФЕ”. 

Члан 2. 

У члану 1. речи: „цигарета и алкохолних пића” замењују се речима: „цигарета, 
алкохолних пића и кафе”, а речи: „произвођача, односно увозника тих производа” 
замењују се речима: „обвезника акцизе тих производа, као и врста појединачног 
паковања кафе за крајњу потрошњу које ће се обележавати маркицом”. 

Члан 3. 

После члана 3. додаје се члан 3а, који гласи: 

„Члан 3а 

Појединачним паковањем кафе за крајњу потрошњу, у смислу ове уредбе, сматра се 
појединачно паковање кафе из члана 14. Закона, нето тежине почев од најмање 0,05 
kg до 10 kg, независно од амбалаже у којој се пакује, као и ринфузно паковање кафе из 
члана 14. Закона, у расутом стању, нето тежине преко 10 kg. 

Маркица за обележавање кафе из става 1. овог члана, садржи следеће податке: 

1) ознаку (врсту) паковања, и то за: 

– појединачна паковања ознака је „П”, 

– ринфузна паковања (у расутом стању) ознака „Р”; 

2) словну ознаку према врсти кафе, и то: 

(1) за кафу произведену у земљи: 

– А – за непржену кафу, 

– Б – за пржену кафу, 

– В – за љуспице и опне од кафе, 

– Г – за екстракте, есенције и концентрате од кафе, 

– Д – за кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона; 



(2) за кафу из увоза: 

– УА – за непржену кафу, 

– УБ – за пржену кафу, 

– УВ – за љуспице и опне од кафе, 

– УГ – за екстракте, есенције и концентрате од кафе, 

– УД – за кафу из члана 14. став 1. тач. 5) до 8) Закона; 

(3) ЕК – за кафу из члана 14. став 1. Закона, коју произвођач, односно увозник отпрема 
ради продаје у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, 
односно у слободним царинским продавницама; 

3) речи: „Република Србија – Министарство финансија”; 

4) серијски број маркице. 

Маркица за обележавање кафе у појединачном паковању, односно ринфузном 
паковању (у расутом стању) је самолепљива сигурносна маркица на ролни, 
правоугаoног облика, величине 30 mm х 15 mm. 

Маркицом за обележавање кафе из става 2. тачка 2) подтачка (1) овог члана 
обележава се и кафа која се у складу са царинским прописима у оквиру царинског 
поступка активног оплемењивања робе ставља у слободан промет на тржиште 
Републике Србије.”. 

Члан 4. 

У члану 4. после речи: „маркице” додају се речи: „и ознака паковања”. 

Члан 5. 

У члану 5. став 1. реч: „односно” брише се, после речи: „амбалажи у коју се пакују 
производи,” додају се речи: „односно на појединачном или ринфузном паковању кафе,” 
а речи: „из члана 2. став 1. и члана 3. став 1.” замењују се речима: „из члана 2. став 1, 
члана 3. став 1. и члана 3а”. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Маркица за обележавање кафе за појединачно паковање лепи се на предњој страни 
паковања или друге амбалаже на видљивом месту и мора се налазити на паковању 
или другој амбалажи све док је исто у промету, а за кафу у ринфузном паковању 
маркица се лепи (причвршћује) на горњи десни или горњи леви угао на предњој страни 
паковања (вреће или другог паковања), тако да је маркица видљива и неоштећена све 
док се ринфузно паковање у потпуности не утроши.”. 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Додаје се став 6, који гласи: 

„Обвезник акцизе на кафу има обавезу обележавања кафе маркицом и када већ 
обележену кафу пакује у мања или већа паковања.”. 

 



Члан 6. 

У члану 7. став 2. мења се и гласи: 

„Захтев за издавање маркица подноси се министарству на Обрасцу ЗАМ/ЦА – Захтев 
за издавање контролних акцизних маркица за цигарете и алкохолна пића, односно 
Обрасцу ЗАМ/К – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу, (састоје 
се од четири самокопирајућа примерка), који су одштампани уз ову уредбу и чине њен 
саставни део.”. 

У ставу 3. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно 
Обрасцу ЗАМ/К”, а реч: „овлашћеном” брише се. 

Члан 7. 

Члан 8. мења се и гласи: 

„Члан 8. 

Произвођач цигарета подноси захтев за издавање маркица ако: 

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију; 

2) је уписан у Регистар произвођача дуванских производа код Управе за дуван; 

3) су цигарете које производи уписане у Регистар о маркама дуванских производа код 
Управе за дуван; 

4) су малопродајне цене цигарета за које подноси захтев објављене у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

Произвођач алкохолних пића подноси захтев за издавање маркица ако: 

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију; 

2) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за вођење регистра 
произвођача алкохолног пића. 

Произвођач кафе подноси захтев за издавање маркица ако: 

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију; 

2) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за вођење регистра 
произвођача кафе. 

Увозник цигарета, алкохолних пића и кафе подноси захтев за издавање маркица ако: 

1) је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију, а за 
увознике цигарета и ако је уписан у одговарајући регистар код Управе за дуван; 

2) су цигарете које увози уписане у Регистар о маркама дуванских производа код 
Управе за дуван; 

3) су малопродајне цене цигарета за које подноси захтев објављене у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

Увозник цигарета, алкохолних пића и кафе захтев за издавање маркица словне ознаке 
ЕЦ, ЕА и ЕК подноси под условом из става 4. овог члана. 



Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона подноси захтев за издавање маркица ако је 
уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију. Уз захтев 
подноси и одговарајућу документацију на основу које се може утврдити на који начин 
су акцизни производи стечени. 

Произвођач, односно увозник алкохолног пића уз сваки захтев за издавање маркица 
подноси, за сваку маркицу према врсти алкохолног пића из члана 3. став 1. ове 
уредбе, и планирану спецификацију о количини маркица по запремини тог алкохолног 
пића за који подноси захтев. 

Произвођач, односно увозник кафе уз сваки захтев за издавање маркица подноси, за 
сваку маркицу према врсти кафе из члана 3а став 2. ове уредбе, и планирану 
спецификацију о количини маркица према тежини кафе из члана 14. став 1. Закона за 
који подноси захтев.”. 

Члан 8. 

У члану 9. реч: „овлашћеном” брише се, речи: „односно алкохолних пића уписује у 
Образац ЗАМ” замењују се речима: „алкохолних пића, односно кафе уписује у Образац 
ЗАМ/ЦА, односно Образац ЗАМ/К”, а реч: „овлашћеног” брише се. 

Члан 9. 

У члану 10. став 1. реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник” додају се запета и 
речи: „односно лице из члана 6. став 2. Закона”. 

У ставу 2. после речи: „карте” додају се запета и речи: „односно путне исправе”. 

У ставу 3. после речи: „радње” додају се речи: „и исто мора бити оверено”. 

У ставу 4. после речи: „карте” додају се запета и речи: „односно путне исправе”. 

Члан 10. 

У члану 11. став 1. речи: „Обрасца ЗАМ” замењују се речима: „Обрасца ЗАМ/ЦА, 
односно Обрасца ЗАМ/К”. 

После става 1. додају се нови став 2. и ст. 3. и 4, који гласе: 

„Министарство одобрава произвођачу алкохолног пића количину маркица која 
одговара расположивим, односно процењеним капацитетима за шестомесечну 
производњу алкохолних пића која је утврђена у складу са прописом којим се уређује 
упис у регистар произвођача алкохолног пића код Пореске управе – Централе. 

Произвођачу алкохолног пића министарство одобрава наредни захтев за издавање 
маркица, уколико произвођач алкохолног пића сагласно члану 16. ове уредбе раздужи 
најмање 50% претходно преузетних маркица. 

Изузетно од става 3. овог члана, министарство може, на образложени захтев 
произвођача алкохолног пића, одобрити додатну количину маркица, а након 
утврђивања оправданости поднетог захтева.”. 

У досадашњем ставу 2. који постаје став 5. речи: „Обрасца ЗАМ” замењују се речима: 
„Обрасца ЗАМ/ЦА, односно Обрасца ЗАМ/К”. 

 



Члан 11. 

У члану 12. став 2. реч: „односно” брише се, а после речи: „увозник” додају се запета и 
речи: „односно лице из члана 6. став 2. Закона”. 

У ставу 3. речи: „Обрасцу ЗАМ” замењују се речима: „Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно 
Обрасцу ЗАМ/К”. 

Члан 12. 

У члану 13. став 1. речи: „цигарета, односно алкохолних пића” замењују се речима: 
„цигарета, алкохолних пића и кафе”, а речи: „цигарета и алкохолних пића” замењују се 
речима: „цигарета, алкохолних пића и кафе”. 

У ставу 2. реч: „односно” брише се, а после речи: „алкохолна пића” додају се запета и 
речи: „односно кафе”. 

У ставу 4. речи: „у року из члана 16. ове уредбе” бришу се, а речи: „односно 
алкохолних пића” замењују се речима: „алкохолних пића, односно кафе”. 

Члан 13. 

Члан 14. мења се и гласи: 

„Члан 14. 

Оштећене, односно неискоришћене маркице произвођач, односно увозник цигарета 
или алкохолних пића, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, враћа 
министарству залепљене на једном или више посебних табака папира, с тим што 
морају имати видљиву ознаку серије и серијски број маркице. 

Оштећене маркице из става 1. овог члана, произвођач, односно увозник цигарета или 
алкохолних пића доставља квартално у року од 15 дана по истеку сваког квартала, a 
обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона доставља у року од 15 дана по истеку 
квартала у коме је настало оштећење маркица. 

Број (количина) оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски 
број маркице и потпуно уништених маркица по једном Обрасцу ЗАМ/ЦА не може бити 
већи од 0,3% од издатог броја маркица за цигарете, односно за алкохолна пића. 

Уколико је по једном Обрасцу ЗАМ/ЦА број (количина) маркица из става 3. овог члана 
већи од 0,3% од броја преузетих маркица, обвезник акцизе дужан је да обрачуна и 
плати акцизу за количину маркица које прелазе 0,3%, на основицу коју чини највиша 
малопродајна цена цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар алкохолног 
пића према врсти алкохолног пића, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је 
утврђено да је број (количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,3%. 

Произвођач, односно увозник цигарета или алкохолних пића, односно обвезник акцизе 
из члана 6. став 2. Закона, који се брише из одговарајућег регистра који се води код 
органа надлежног за регистрацију, односно који врши статусну промену – промену 
оснивача, или престане да обавља ту делатност по било ком основу, дужан је да 
најкасније 15 дана пре подношења захтева за брисање из регистра, уписа промене 
оснивача у регистар, односно престанка обављања делатности о томе обавести 
надлежну огранизациону јединицу Пореске управе и у истом року врати министарству 



оштећене маркице код којих је видљива ознака серије и серијски број маркице и 
неискоришћене маркице. 

Уколико лице из става 5. овог члана не врати маркице у прописаном року, сматраће се 
да је настала обавеза по основу акцизе у складу са Законом, те је дужно да обрачуна и 
плати акцизу за количину невраћених маркица, која прелази 0,3% од издатог броја 
маркица по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, на основицу коју чини највиша малопродајна 
цена цигарета у моменту обрачуна акцизе, односно литар алкохолног пића према 
врсти алкохолног пића, и то најкасније на дан брисања из регистра, односно на дан 
престанка обављања делатности. Лице које не врати маркице, односно не плати 
акцизу не може бити брисано из одговарајућег регистра сагласно прописима којима се 
уређује порески поступак и пореска администрација.”. 

Члан 14. 

После члана 14. додају се чл. 14а и 14б, који гласе: 

„Члан 14а 

Оштећене, односно неискоришћене маркице произвођач, односно увозник кафе, 
односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, враћа министарству залепљене 
на једном или више посебних табака папира, с тим што морају имати видљиву ознаку 
серије и серијски број маркице. 

Оштећене маркице из става 1. овог члана произвођач, односно увозник кафе 
доставља квартално, у року од 15 дана по истеку сваког квартала, а обвезник акцизе 
из члана 6. став 2. Закона доставља у року од 15 дана по истеку квартала у коме је 
настало оштећење маркица. 

Број (количина) оштећених маркица код којих није видљива ознака серије и серијски 
број маркице и потпуно уништених маркица по једном Обрасцу ЗАМ/К не може бити 
већи од 0,8% од издатог броја маркица за кафу у појединачном паковању, односно 
0,1% за кафу у ринфузном паковању (у расутом стању). 

Уколико је по једном Обрасцу ЗАМ/К број (количина) маркица из става 3. овог члана, 
већи од 0,8%, односно 0,1% од броја преузетих маркица, обвезник акцизе доставља уз 
образац из члана 16. став 3. ове уредбе и спецификацију оштећених маркица код којих 
није видљива ознака серије и серијски број маркице и потпуно уништених маркица по 
сваком Обрасцу ЗАМ/К. Спецификација се доставља по врсти маркице и запремини 
паковања кафе, односно килограму нето масе кафе садржане у готовом производу, 
према врсти кафе из члана 14. став 1. Закона. 

Обвезник акцизе из става 1. овог члана, дужан је да обрачуна и плати акцизу за 
количину маркица која прелази 0,8% на основицу коју чини 20% акцизе на пржену 
кафу, односно килограм нето масе кафе садржане у готовом производу, према врсти 
кафе из члана 14. став 1. Закона, а за количину маркица која прелази 0,1% обвезник 
акцизе из става 1. овог члана дужан је да обрачуна и плати акцизу на количину кафе, 
сходно паковању, према спецификацији из члана 8. став 8. ове уредбе, на основицу 
коју чини акциза на непржену кафу, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је 
утврђено да је број (количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,8%, односно 
0,1%. 



Уколико обвезник акцизе из става 1. овог члана не достави спецификацију из става 4. 
овог члана, а количина маркица прелази количину из става 3. овог члана, основица за 
обрачун акцизе утврђује се према спецификацији из члана 8. став 8. ове уредбе, и то 
на запремину кафе из члана 14. став 1. Закона за коју је поднета највећа количина 
маркица, и то у року од 15 дана по истеку квартала у којем је утврђено да је број 
(количина) маркица из става 3. овог члана већи од 0,8%, односно 0,1%. 

Произвођач, односно увозник кафе, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. 
Закона, који се брише из одговарајућег регистра који се води код органа надлежног за 
регистрацију, односно који врши статусну промену – промену оснивача, или престане 
да обавља ту делатност по било ком основу, дужан је да најкасније 15 дана пре 
подношења захтева за брисање из регистра, уписа промене оснивача у регистар, 
односно престанка обављања делатности о томе обавести надлежну огранизациону 
јединицу Пореске управе и у истом року врати министарству оштећене маркице код 
којих је видљива ознака серије и серијски број маркице и неискоришћене маркице. 

Уколико произвођач или увозник кафе, односно обвезник акцизе из члана 6. став 2. 
Закона, не врати маркице из става 7. овог члана у прописаном року, сматраће се да је 
настала обавеза по основу акцизе у складу са Законом, те је дужан да обрачуна и 
плати акцизу за количину невраћених маркица, која прелази 0,8%, односно 0,1% од 
издатог броја маркица по сваком Обрасцу ЗАМ/К, на начин прописан ст. 5. и 6. овог 
члана, најкасније на дан брисања из регистра, односно на дан престанка обављања 
делатности. Лице које не врати маркице, односно не плати акцизу не може бити 
брисано из одговарајућег регистра сагласно прописима којима се уређује порески 
поступак и пореска администрација. 

Члан 14б 

Министарство води евиденцију о враћеним маркицама из чл. 14. и 14а ове уредбе. 

Комисија, коју образује министар надлежан за послове финансија, спроводи поступак 
уништавања враћених маркица из чл. 14. и 14а ове уредбе, о чему сачињава посебан 
записник.”. 

Члан 15. 

Члан 15. мења се и гласи: 

„Члан 15. 

Министарство води евиденцију о издатим, искоришћеним, оштећеним и 
неискоришћеним маркицама за цигарете, алкохолна пића, односно кафу за сваког 
произвођача, увозника, односно обвезника акцизе из члана 6. став 2. Закона, 
појединачно по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.”. 

Члан 16. 

У члану 16. став 1. мења се и гласи: 

„Произвођач, односно увозник цигарета, алкохолног пића и кафе, као и обвезник 
акцизе из члана 6. став 2. Закона, дужан је да води евиденцију о преузетим, 
искоришћеним, оштећеним и неискоришћеним маркицама за цигарете, алкохолна пића 
и кафу, по сваком Обрасцу ЗАМ/ЦА, односно Обрасцу ЗАМ/К.”. 



После става 2, додаје се нови став 3, који гласи: 

„Произвођач, односно увозник кафе, евиденцију из става 1. овог члана води на 
Обрасцу АМ-К – Квартални извештај произвођача, односно увозника кафе о 
преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за кафу за период 
од ___до ___ 20__. године (у даљем тексту: Образац АМ-К), који је одштампан уз ову 
уредбу и чини њен саставни део.”. 

Досадашњи став 3, који постаје став 4, мења се и гласи: 

„Произвођач, односно увозник цигарета, алкохолног пића и кафе дужан је да 
министарству достави обрасце из ст. 2. и 3. овог члана најкасније у року од 15 дана по 
истеку сваког квартала, а увозник у прилогу образаца из ст. 2. и 3. овог члана 
доставља и Образац ПУ из члана 13. став 4. ове уредбе. Обрасци се министарству 
могу доставити и електронским путем.”. 

Додаје се став 5, који гласи: 

„Обвезник акцизе из члана 6. став 2. Закона, евиденцију из става 1. овог члана води на 
обрасцима из ст. 2. и 3. овог члана и исту доставља министарству најкасније у року од 
15 дана по истеку квартала у коме је промет остварен.”. 

Члан 17. 

У члану 19. став 1. тачка 1) речи: „(члан 14. ст. 2. и 3.)” замењују се речима: „(члан 14. 
ст. 2. и 5. и члан 14а ст. 2. и 7.)”, а после речи: „чланом 14. ст. 4. и 6.” додају се речи: „и 
члана 14а ст. 5. и 8.”. 

У тачки 1а) речи: „(члан 16. став 3)” замењују се речима: „(члан 16. ст. 4. и 5.)”. 

Члан 18. 

Обавеза обележавања сваког појединачног паковање кафе из члана 14. Закона, које 
се ставља у промет на тржиште Републике Србије, у складу са овом уредбом, вршиће 
се од 1. јануара 2018. године. 

Кафа из члана 25. Закона о изменама и допунама Закона о акцизама („Службени 
гласник РС”, број 108/16) неће се обележавати контролном акцизном маркицом, у 
смислу ове уредбе. 

Члан 19. 

Произвођач алкохолног пића који на дан ступања на снагу ове уредбе има преузете 
контролне акцизне маркице за обележавање алкохолних пића у складу са Уредбом о 
изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и поступку 
одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим 
маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 
137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), први наредни 
захтев за издавање контролних акцизних маркица може да поднесе уколико раздужи 
најмање 50% претходно преузетних маркица. 

 

 

 



Члан 20. 

Досадашњи Образац ЗАМ – Захтев за издавање контролних акцизних маркица 
замењује се Обрасцем ЗАМ/ЦА – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за 
цигарете и алкохолна пића, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део. 

Образац ЗАМ/К – Захтев за издавање контролних акцизних маркица за кафу и 
Образац АМ-К – Квартални извештај произвођача, односно увозника кафе о 
преузетим, утрошеним и враћеним контролним акцизним маркицама за кафу за период 
од ___до ___ 20__. године, одштампани су уз ову уредбу и чине њен саставни део. 

Образац ЗАМ – Захтев за издавање контролних акцизних маркица, који је одштампан 
уз Уредбу о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину 
и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и 
издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник 
РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), који није 
искоришћен до дана ступања на снагу ове уредбе, може се користити до његовог 
утрошка. 

У Обрасцу ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића, који је 
одштампан уз Уредбу о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на 
маркици и начину и поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о 
одобреним и издатим маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића 
(„Службени гласник РС”, бр. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 
113/15 и 9/17), назив обрасца се мења и гласи: „Образац ПУ – Подаци о извршеном 
увозу цигарета, алкохолних пића и кафе”. 

Измењен образац из става 4. овог члана, користиће се од 1. јануара 2018. године, а 
Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и алкохолних пића прописан 
Уредбом о изгледу контролне акцизне маркице, врсти података на маркици и начину и 
поступку одобравања и издавања маркица, вођења евиденција о одобреним и издатим 
маркицама и обележавања цигарета и алкохолних пића („Службени гласник РС”, бр. 
137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15 и 9/17), користиће се до 
31. децембра 2017. године. 

Изузетно од става 5. овог члана, Образац ПУ – Подаци о извршеном увозу цигарета и 
алкохолних пића, који није искоришћен до 31. децембра 2017. године, може се 
користити за увоз цигарета и алкохолних пића и након овог рока, а најкасније до 
његовог утрошка. 

Члан 21. 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, осим одредаба чл. 5. и 12. (у делу који се односи на кафу) ове 
уредбе којe се примењују од 1. јануара 2018. године. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


