
 

 
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 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 року од 15 дана по истеку месеца за тај месец.” 

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.” 
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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”. 

Члан 8. 
Састављање и подношење обрачуна акцизе за 2014. и 2015. 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. 
Одредбе чл. 3. до 5. овог закона примењују 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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