
Закон о измени 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, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 и 153/20), члан 12а мења се и 
гласи: 

„Члан 12а 

Акциза на алкохолна пића из члана 12. став 2. овог закона – јака алкохолна 
пића плаћа се у износу од 46.250,00 динара на основицу коју чини један 
хектолитар чистог алкохола мерен на температури од 20 °С, а обрачунава се 
тако што се основица множи бројем који означава запремину алкохола 
изражену у хектолитрима у готовом производу. 

Акциза на алкохолна пића из члана 12. ст. 3. и 4. овог закона плаћа се по 
литри алкохолног пића у следећим износима, и то на: 

1) нискоалкохолна пића 23,14 дин/лит; 

2) пиво 26,44 дин/лит 

На алкохолна пића из става 2. овог члана која су у паковању различитом од 
једног литра, акциза се плаћа сразмерно паковању.”. 

Члан 2. 

Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на алкохолна пића из 
члана 1. овог закона извршиће се у 2022. години, индексом потрошачких 
цена у 2021. години. 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Усклађени динарски 
износи акциза из члана 9. став 1. тачка 1), тачка 2) алинеја трећа, тачка 3) 
алинеја четврта, тачка 4), тачка 5) алинеја четврта, тачка 6) и тачка 7) 
алинеја трећа, члана 9. став 5. тачка 1) подтачка (1) алинеја трећа, 
подтачка (4) алинеја прва, подтач. (5) и (6), тачка 2), тачка 3) подтачка (1) 
алинеја трећа, подтачка (2) алинеја прва, подтачка (3), тач. 4), 5) и 6), 
члана 12а, члана 14. и члана 40г Закона о акцизама годишњим индексом 
потрошачких цена у 2020. години („Службени гласник РС”, број 11/21), у 
делу који се односи на износе акциза на алкохолна пића, и то на ракије од 
воћа, грожђа, вина и друге воћне ракије са додатком екстракта биља, 
делова биља или пољопривредних производа, ракије од житарица и осталих 
пољопривредних сировина и остала јака алкохолна пића. 

Члан 3. 

Алкохолна пића из члана 12а став 1. тач. 1)–3) 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, 
55/15, 103/15, 108/16, 30/18 и 153/20), која су стављена у промет пре 
ступања на снагу овог закона, а обележена су контролним акцизним 
маркицама 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, алкохолних пића и кафе („Службени гласник РС”, бр. 137/04, 
11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17 и 108/17), 
могу бити у промету до истека залиха. 

Алкохолна пића из члана 12а став 1. тач. 1)–3) 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, 
55/15, 103/15, 108/16, 30/18 и 153/20), за која су преузете контролне 
ацкизне маркице пре ступања на снагу овог закона обележавају се 
контролним акцизним маркицама 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, алкохолних пића и кафе. 

Почев од дана ступања на снагу овог закона, јака алкохолна пића из члана 
1. овог закона, до доношења прописа којим ће се уредити њихово 
обележавање, обележавају се 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, алкохолних пића и кафе. 

Члан 4. 

Прописи из члана 18. став 5, члана 30. став 3. и члана 34. Закона о акцизма 
(„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, 
55/15, 103/15, 108/16, 30/18 и 153/20), ускладиће се са одредбама овог 
закона у року од девет месеци. 

До доношења прописа из става 1. овог члана, примењиваће се прописи који 
су донети на основу 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, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 и 
153/20). 

Члан 5. 

Произвођач јаких алкохолних пића из члана 1. овог закона, који на дан 
ступања на снагу овог закона има произведена алкохолна пића из члана 12а 
став 1. тач. 1)–3) 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, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18 и 
153/20), дужан је да са стањем на тај дан изврши попис затечених залиха 
наведених производа и да пописне листе достави надлежном пореском 
органу у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 6. 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 


