
З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ 

Члан 1. 
У Закону о дувану („Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11 

и 93/12), у члану 8. после става 3. додаје се став 4, који гласи:  

„Семе дувана, односно расад дувана може да набави само произвођач 
дувана који испуњава услове за производњу дувана и који је уписан у Регистар 
произвођача дувана.” 

Члан 2. 
У члану 9. став 9. мења се и гласи:  

„Физичко лице - произвођач дувана може да се бави производњом 
дувана ако има закључен кооперативни уговор са произвођачем дувана који је 
уписан у Регистар произвођача дувана, односно са обрађивачем дувана који је 
истовремено уписан у Регистар обрађивача дувана и Регистар произвођача 
дувана.” 

Члан 3. 
Назив члана 15. и члан 15. бришу се. 

Члан 4. 
После члана 16. додаје се назив члана 16а и члан 16а, који гласе: 

„Обавезе произвођача дувана 

Члан 16а 

Произвођач дувана који је уписан у Регистар произвођача дувана дужан 
је да дуван продаје искључиво обрађивачу дувана уписаном у Регистар 
обрађивача дувана, односно извознику дувана, обрађеног дувана, односно 
дуванских произвoдa уписаном у Регистар извозника дувана, обрађеног дувана, 
односно дуванских произвoдa. 

Физичко лице – произвођач дувана који је уписан у Евиденциону листу о 
физичким лицима – произвођачима дувана дужан је да дуван продаје 
искључиво лицу са којим има закључен кооперативни уговор из члана 9. став 9. 
овог закона. 

Дуван чији се промет не врши у складу са ст. 1. и 2. овог члана сматраће 
се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани дуван) у 
смислу закона којим се уређује област акциза.” 

Члан 5. 
У члану 22. став 1. тачка 2) реч: „или" замењује се тачком и запетом. 

У тачки 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 3) додају се тач. 4) и 5), које гласе: 

„4) ако је одговорно лице привредног субјекта уписаног у Регистар 
обрађивача дувана правноснажно осуђено за кривично дело недозвољене 
производње, односно недозвољене трговине дуваном или обрађеним дуваном; 
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5) ако је одговорно лице привредног субјекта уписаног у Регистар 
обрађивача дувана правноснажно кажњено за прекршај прописан овим 
законом.”. 

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи: 

„Надлежни орган дужан је да у року од осам дана од дана 
правноснажности одлуке из става 1. тач. 4) и 5) овог члана о томе обавести 
Управу.” 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 6. 
Члан 25. мења се и гласи: 

„Члан 25. 

Обрађивач дувана, поред делатности обраде дувана, може да обавља и 
делатност промета обрађеног дувана.  

Обрађивач дувана дужан је да води евиденцију у вези са производњом, 
обрадом и прометом обрађеног дувана, у складу са чланом 7. овог закона, а 
нарочито о: 

1) количини и квалитету произведеног дувана из сопствене производње 
ако је истовремено и произвођач дувана уписан у одговарајући регистар у 
складу са овим законом; 

2) количини и квалитету откупљеног дувана од произвођача дувана, 
односно увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производa 
уписаног у одговарајући регистар у складу са овим законом; 

3) количини и квалитету произведеног, обрађеног и продатог дувана по 
типовима и класама.” 

Члан 7. 
После члана 25. додаје се назив члана 25а и члан 25а, који гласе: 

„Обавезе обрађивача дувана 

Члан 25а 

Обрађивач дувана који је уписан у Регистар обрађивача дувана дужан је 
да обрађени дуван продаје искључиво произвођачу дуванских производа 
уписаном у Регистар произвођача дуванских производа, односно извознику 
дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производa уписаном у Регистар 
извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производa. 

Обрађени дуван чији се промет не врши у складу са ставом 1. овог члана 
сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама (резани 
дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.” 

Члан 8. 
У члану 36. став 5. реч: „домаћег” брише се. 

После става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Обрађени дуван чији се промет врши супротно одредби става 5. овог 
члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама 
(резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.” 
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Члан 9. 
У члан 41. став 1. реч: „се” брише се. 

У ставу 2. после речи: „издавање" додају се запета и речи: „уз 
достављање доказа о уплати накнаде из члана 40. став 3. овог закона, односно 
накнаде из члана 40. став 6. овог закона”. 

Члан 10. 
У члану 44а став 1. речи: „у периоду од шест месеци које претходе” 

замењују се речима: „у полугодишту које претходи”. 

Члан 11. 
У члану 45. став 6. мења се и гласи: 

„Испуњеност услова из става 1. тачка 3) овог члана проверава Управа по 
службеној дужности, а испуњеност услова из ст. 4. и 5. овог члана проверава 
надлежни орган у поступку редовног инспекцијског надзора.” 

У ставу 8. тачка 3) мења се и гласи: 

„3) изјава одговорног лица о неосуђиваности;”. 

Члан 12. 
У члану 55. став 2. после речи: „издавање" додају се запета и речи: „уз 

достављање доказа о уплати накнаде из члана 54. став 3. овог закона, односно 
накнаде из члана 54. став 6. овог закона”. 

Члан 13. 
У члану 58. после става 5. додаје се став 6, који гласи: 

„Дуван, односно обрађени дуван чији се промет не врши у складу са 
ставом 3. овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским 
прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.” 

Члан 14. 
После члана 64. додаје се назив члана 64а и члан 64а, који гласе: 

„Обавезе извозника дувана, обрађеног дувана,  
односно дуванских производа 

Члан 64а 

Извозник дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа који је 
ради извоза набавио дуван, односно обрађени дуван од лица уписаног у 
одговарајући регистар у складу са овим законом, дужан је да изврши извоз ових 
производа.  

Дуван, односно обрађени дуван чији се промет врши супротно ставу 1. 
овог члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским 
прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.” 

Члан 15. 
После члана 66. додају се називи чланова и чл. 66а и 66б, који гласе: 
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„Забрана производње, обраде и промета дувана, обрађеног 
дувана, односно дуванских производа 

Члан 66а 

Забрањена је производња, обрада и промет дувана, обрађеног дувана, 
односно дуванских производа супротно одредбама овог закона. 

Дуван, односно обрађени дуван чији се промет врши супротно 
одредбама овог закона сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским 
прерађевинама (резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза. 

Забрана куповине, односно набавке семена дувана, односно 
расада дувана 

Члан 66б 

Забрањена је куповина, односно набавка семена дувана, односно 
расада дувана супротно члану 8. став 4. овог закона.” 

Члан 16. 
Назив члана 79. и члан 79. мењају се и гласе: 

„Права и дужности фитосанитарног инспектора 

Члан 79. 

Фитосанитарни инспектор има право и дужност, нарочито да проверава: 

1) производњу типова и класа дувана; 

2) коришћење семена дувана за производњу расада; 

3) процес производње расада дувана, дувана у листу, квалитет и 
квантитет дувана у листу.” 

Члан 17. 
Назив члана 80. и члан 80. мењају се и гласе: 

„Овлашћења фитосанитарног инспектора 

Члан 80. 

Фитосанитарни инспектор је овлашћен да:  

1) забрани производњу или нареди уништавање засада, ако се користи 
семе дувана које није произведено по прописима о семену; 

2) забрани производњу дувана, ако утврди неправилности у обављању 
ових делатности; 

3) покрене поступак за одузимање дозволе за производњу дувана, ако 
ималац дозволе престане да испуњава услове прописане за њено издавање; 

4) одузме дуван који је произведен или стављен у промет супротно 
одредбама овог закона; 

5) уништи расад дувана и расађеног дувана који је произведен или 
стављен у промет супротно одредбама овог закона; 

6) нареди вођење и достављање евиденције и извештаја на прописан 
начин. 
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У случају одузимања дувана, као и уништавања засада, расада и 
расађеног дувана, фитосанитарни инспектор доноси решење о одузимању и 
уништавању у року од три дана од дана њиховог одузимања односно 
уништавања. 

Трошкове који настану приликом одузимања дувана, уништавања 
расада и расађеног дувана, сноси лице од којег је дуван одузет, односно расад 
и расађени дуван уништен.” 

Члан 18. 
После члана 80. додају се називи чланова и чл. 80а и 80б, који гласе: 

„Права и дужности пољопривредног инспектора 

Члан 80а 

Пољопривредни инспектор има право и дужност, нарочито да 
проверава: 

1) процес производње обрађеног дувана; 

2) количину купљеног дувана у листу по типовима и класама дувана од 
произвођача дувана; 

3) количину обрађеног дувана по типовима и класама; 

4) услове за обраду дувана и евиденцију коју води обрађивач дувана; 

5) услове за производњу дуванских производа, квалитет и квантитет 
дуванских производа у унутрашњем промету; 

6) важење дозволе за обраду дувана, односно производњу дуванских 
производа, вођење и достављање евиденција и извештаја, у складу са овим 
законом. 

Овлашћења пољопривредног инспектора 

Члан 80б 

Пољопривредни инспектор је овлашћен да: 

1) забрани обраду дувана, ако утврди неправилности у обављању ове 
делатности; 

2) покрене поступак за одузимање дозволе за обраду дувана, односно 
производњу дуванских производа, ако ималац дозволе престане да испуњава 
услове прописане за њено издавање; 

3) забрани промет дуванских производа, ако су стављени у промет 
супротно одредбама овог закона; 

4) нареди вођење и достављање евиденције и извештаја на прописан 
начин.” 

Члан 19. 
У члану 86. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

Тачка 5) мења се и гласи:  

„5) стави у промет дуван супротно члану 16a стaв 1. овог закона.” 
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У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

У ставу 3. број: „5.000” замењује се бројем: „10.000”. 

Став 4. мења се и гласи:  

„Новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице - произвођач дувана, ако: 

1) производи дуван супротно члану 9. став 9. овог закона; 

2) продаје дуван супротно члану 16а став 2. овог закона.” 

Члан 20. 
У члану 87. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

Тачка 3) брише се. 

У тачки 5) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 5) додаје се тачка 6), која гласи: 

„6) стави у промет обрађени дуван супротно члану 25a став 1. овог 
закона.”. 

У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

У ставу 3. број: „5.000” замењује се бројем: „10.000”. 

Члан 21. 
У члану 88. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

Тачка 3) брише се. 

У тачки 6) после речи: „промет дуванских производа,” реч: „дувана,” 
брише се. 

У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

У ставу 3. број: „5.000” замењује се бројем: „10.000”. 

Члан 22. 
У члану 89. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

У ставу 3. број: „5.000” замењује се бројем: „10.000”. 

Члан 23. 
У члану 90. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

У ставу 3. број: „5.000” замењује се бројем: „10.000”. 
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Члан 24. 
У члану 91. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

Тачка 3) брише се. 

У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи:  

„За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 10.000 динара до 500.000 динара.” 

Члан 25. 
У члану 92. став 1. број: „10.000” замењује се бројем: „100.000”, а број: 

„1.000.000” замењује се бројем: „2.000.000”. 

Тачка 3) брише се. 

У тачки 4) тачка на крају замењује се тачком и запетом. 

После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи: 

„5) поступи супротно одредби члана 64а став 1. овог закона." 

У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000” 
замењује се бројем: „150.000”. 

После става 2. додаје се став 3, који гласи:  

„За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 10.000 динара до 500.000 динара.” 

Члан 26. 
Члан 93. мења се и гласи: 

„Члан 93. 

Новчаном казном од 100.000 динара до 2.000.000 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако набави семе дувана, односно расад дувана, 
производи, обрађује, односно врши промет дувана, односно обрађеног дувана, 
обавља делатност производње и промета дуванских производа, без уписа у 
одговорајући регистар, односно одговарајућу евиденциону листу (чл. 11, 19, 32, 
40, 45, 54, 61. и 66б). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном од 5.000 динара до 150.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном 
казном од 10.000 динара до 500.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном 
казном од 5.000 динара до 150.000 динара.” 

Члан 27. 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије.”  


