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Службени гласник РС: 043/2011 Датум: 14.06.2011
1423
На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим
УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама Закона о акцизама
Проглашава се Закон о изменама Закона о акцизама, који је донела Народна скупштина Републике Србије на седници Другог
ванредног заседања у 2011. години, 14. јуна 2011. године.
ПР број 56
У Београду, 14. јуна 2011. године
Председник Републике,
Борис Тадић, с.р.

ЗАКОН
о изменама 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 и 101/10), у члану 9. став 1. тачка 1) мења се и гласи:
„1) све врсте моторног бензина 49,50 дин/лит;”.
Тачка 2) брише се.
Tачка 3) мења се и гласи:
„3) све врсте дизел - горива 37,00 дин/лит;”.
Тачка 4) брише се.

Члан 2.
У члану 17. став 2. речи: „став 1. тач. 1), 2), 3) и 4)” замењују се речима: „став 1. тач. 1) и 3)”.
У ставу 3. речи: „став 1. тач. 1), 2), 3) и 4)” замењују се речима: „став 1. тач. 1) и 3)”.
У ставу 4. речи: „став 1. тач. 1), 2), 3) и 4)” замењују се речима: „став 1. тач. 1) и 3)”.

Члан 3.
У Закону о изменама Закона о акцизама („Службени гласник РС”, број 101/10), члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
„Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на цигарете извршиће се у јануару 2012. године индексом потрошачких
цена у 2011. години.”

Члан 4.
Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на све врсте моторног бензина и све врсте дизел - горива из члана 1.
овог закона, извршиће се у јануару 2012. године индексом потрошачких цена, према подацима републичког органа надлежног за
послове статистике, за период од првог дана наредног месеца од дана ступања на снагу овог закона до 31. децембра 2011. године.
Прво наредно усклађивање динарских износа акцизе на остале деривате нафте који се добијају од фракција нафте које имају
распон дестилације до 380°С и течни нафтни гас за погон моторних возила из члана 9. став 1. тач. 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 и 101/10), извршиће се у јануару 2012. године индексом потрошачких цена у 2011. години, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике.
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Овлашћује се Влада да објави износе акциза из ст. 1. и 2. овог члана.

Члан 5.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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