
Образац ЗАМ/К 

Министарство финансија  
Сектор за фискални систем 

 Евиденциони број  ______________________________________         датум  ________________________________           М.П. 

Примерак 1. 
задржава порески 

 обвезник 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА 
ЗА КАФУ 

    Број: Датум: 

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе  
Назив Место и адреса ПИБ 

Број  текућег  рачуна Шифра делатности Матични број 

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник 
Назив иностраног произвођача 

Порески број иностраног произвођача 

 Место и  адреса Адреса где се шаљу маркице 

Назив дистрибутера иностраног произвођача Место и адреса  Порески број дистрибутера иностраног произвођача 

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод 
Издате количине 

Врста акцизне маркице Ознака паковања Количина Од серијског броја До серијског броја 

ПА - за непржену кафу 

Р
 A 

ПБ - за пржену кафу  

Р
Б 

ПВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
В 

ПГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе 

Р
Г 

ПД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
Д 

ПУА - за непржену кафу 

Р
УА 

ПУБ - за пржену кафу 

Р
УБ 

ПУВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
УВ 

ПУГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе Р

УГ 

ПУД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
УД 

П
EK - за кафу из члана 14. Закона 
коју произвођач, односно 
увозник отпрема  ради продаје у 
авионима и бродовима који 
саобраћају на међународним 
линијама, односно у слободним 
царинским продавницама 

Р

 11 

Напомена: 
П - појединачно паковање 
Р - ринфузно паковање 

Датум издавања Потпис и печат 

Број пошиљке 

Примио Потпис примаоца 

ЈМБГ 

Потпис: 

www.cekos.rs



Образац ЗАМ/К 

Министарство финансија  
Сектор за фискални систем 

 Евиденциони број  ______________________________________         датум  ________________________________           М.П. 

Примерак 2. 
Завод доставља МФ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА 
ЗА КАФУ 

    Број: Датум: 

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе  
Назив Место и адреса ПИБ 

Број  текућег  рачуна Шифра делатности Матични број 

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник 
Назив иностраног произвођача 

Порески број иностраног произвођача 

 Место и  адреса Адреса где се шаљу маркице 

Назив дистрибутера иностраног произвођача Место и адреса  Порески број дистрибутера иностраног произвођача 

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод 
Издате количине 

Врста акцизне маркице Ознака паковања Количина Од серијског броја До серијског броја 

ПА - за непржену кафу 

Р
 A 

ПБ - за пржену кафу  

Р
Б 

ПВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
В 

ПГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе 

Р
Г 

ПД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
Д 

ПУА - за непржену кафу 

Р
УА 

ПУБ - за пржену кафу 

Р
УБ 

ПУВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
УВ 

ПУГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе Р

УГ 

ПУД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
УД 

П
EK - за кафу из члана 14. Закона 
коју произвођач, односно 
увозник отпрема  ради продаје у 
авионима и бродовима који 
саобраћају на међународним 
линијама, односно у слободним 
царинским продавницама 

Р

 11 

Напомена: 
П - појединачно паковање 
Р - ринфузно паковање 

Датум издавања Потпис и печат 

Број пошиљке 

Примио Потпис примаоца 

ЈМБГ 

Потпис: 

www.cekos.rs



Образац ЗАМ/К 

Министарство финансија  
Сектор за фискални систем 

 Евиденциони број  ______________________________________         датум  ________________________________           М.П. 

Примерак 3. 
задржава Завод 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА 
ЗА КАФУ 

    Број: Датум: 

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе  
Назив Место и адреса ПИБ 

Број  текућег  рачуна Шифра делатности Матични број 

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник 
Назив иностраног произвођача 

Порески број иностраног произвођача 

 Место и  адреса Адреса где се шаљу маркице 

Назив дистрибутера иностраног произвођача Место и адреса  Порески број дистрибутера иностраног произвођача 

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод 
Издате количине 

Врста акцизне маркице Ознака паковања Количина Од серијског броја До серијског броја 

ПА - за непржену кафу 

Р
 A 

ПБ - за пржену кафу  

Р
Б 

ПВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
В 

ПГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе 

Р
Г 

ПД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
Д 

ПУА - за непржену кафу 

Р
УА 

ПУБ - за пржену кафу 

Р
УБ 

ПУВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
УВ 

ПУГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе Р

УГ 

ПУД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
УД 

П
EK - за кафу из члана 14. Закона 
коју произвођач, односно 
увозник отпрема  ради продаје у 
авионима и бродовима који 
саобраћају на међународним 
линијама, односно у слободним 
царинским продавницама 

Р

 11 

Напомена: 
П - појединачно паковање 
Р - ринфузно паковање 

Датум издавања Потпис и печат 

Број пошиљке 

Примио Потпис примаоца 

ЈМБГ 

Потпис: 

www.cekos.rs



Образац ЗАМ/К 

Министарство финансија  
Сектор за фискални систем 

 Евиденциони број  ______________________________________         датум  ________________________________           М.П. 

Примерак 4. 
задржава МФ 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ КОНТРОЛНИХ АКЦИЗНИХ МАРКИЦА 
ЗА КАФУ 

    Број: Датум: 

I Подаци о подносиоцу захтева - попуњава обвезник акцизе  
Назив Место и адреса ПИБ 

Број  текућег  рачуна Шифра делатности Матични број 

II Подаци о иностраном произвођачу, односно дистрибутеру иностраног произвођача - попуњава увозник 
Назив иностраног произвођача 

Порески број иностраног произвођача 

 Место и  адреса Адреса где се шаљу маркице 

Назив дистрибутера иностраног произвођача Место и адреса  Порески број дистрибутера иностраног произвођача 

III Подаци о траженим акцизним маркицама - попуњава обвезник акцизе IV Подаци о издатим акцизним маркицама - попуњава Завод 
Издате количине 

Врста акцизне маркице Ознака паковања Количина Од серијског броја До серијског броја 

ПА - за непржену кафу 

Р
 A 

ПБ - за пржену кафу  

Р
Б 

ПВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
В 

ПГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе 

Р
Г 

ПД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
Д 

ПУА - за непржену кафу 

Р
УА 

ПУБ - за пржену кафу 

Р
УБ 

ПУВ - за љуспице и опне од кафе 

Р
УВ 

ПУГ - за екстракте, есенције и 
концентрате од кафе Р

УГ 

ПУД - за кафу из члана 14. став 1. 
тач. 5) до 8) Закона 

Р
УД 

П
EK - за кафу из члана 14. Закона 
коју произвођач, односно 
увозник отпрема  ради продаје у 
авионима и бродовима који 
саобраћају на међународним 
линијама, односно у слободним 
царинским продавницама 

Р

 11 

Напомена: 
П - појединачно паковање 
Р - ринфузно паковање 

Датум издавања Потпис и печат 

Број пошиљке 

Примио Потпис примаоца 

ЈМБГ 

Потпис: 

www.cekos.rs




