
Правилник о изменама Правилника о садржини и начину вођења 
Регистра произвођача јаких алкохолних пића, обрасцу захтева за 

упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја 

Члан 1. 

У Правилнику о садржини и начину вођења Регистра произвођача јаких 
алкохолних пића, обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег 
извештаја („Службени гласник РС”, број 110/16), у члану 3. тачка 9) брише 
се. 

Члан 2. 

Члан 5. мења се и гласи: 

„Члан 5. 

Подаци о производњи, промету и залихама јаких алкохолних пића по 
годинама, које садржи Регистар су: 

1) подаци о употребљеним сировинама и производњи дестилата и то врста и 
количина сировине изражена у килограмима, односно литрима, као и 
количина и јачина произведеног дестилата изражена у литрима и волумним 
процентима; 

2) врста, количина и јачина дестилата набављеног од физичког лица 
изражена у литрима и волумним процентима, као и име, презиме и 
јединствени матични број физичког лица од кога је дестилат набављен, број 
Регистра пољопривредног газдинстава и адреса; 

3) врста, количина и јачина дестилата набављеног од предузетника или 
правног лица, изражена у литрима и волумним процентима, назив, матични 
број и адреса добављача од кога је дестилат набављен; 

4) подаци о производњи и промету јаких алкохолних пића у извештајној 
години и то врста јаког алкохолног пића по категорији, количина и јачина 
произведеног јаког алкохолног пића изражена у литрима и волумним 
процентима, као и количина и јачина продатог јаког алкохолног пића 
изражена у литрима и волумним процентима; 

5) попис дестилата и јаких алкохолних пића на дан 31. децембар извештајне 
године и то врста дестилата, количина и јачина залиха дестилата изражена у 
литрима и волумним процентима, врста јаког алкохолног пића и количина и 
јачина залиха јаких алкохолних пића изражена у литрима и волумним 
процентима; 

6) количина и јачина набављеног етил алкохола у извештајној години 
изражена у литрима и волумним процентима; 

7) попис етил-алкохола на дан 31. децембар извештајне године и то 
количина и јачина етил-алкохола, изражена у литрима и волумним 
процентима.ˮ. 



Члан 3. 

Образац 1 – Захтев за упис у регистар произвођача јаких алкохолних пића и 
Образац 2 – Годишњи извештај, који су одштампани уз Правилник о 
садржини и начину вођења Регистра произвођача јаких алкохолних пића, 
обрасцу захтева за упис у регистар и обрасцу годишњег извештаја 
(„Службени гласник РС”, број 110/16) замењују се новим Обрасцем 1 – 
Захтев за упис у регистар произвођача јаких алкохолних пића и Обрасцем 2 
– Годишњи извештај, који су одштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни део. 

Члан 4. 

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



 



 



 


