
 

6. 
ПРЕПОРУКА Поједноставити компликовану процедуру објављивања решења о упису у Регистре који 

се воде у складу са Законом о Дувану 

регулаторно тело 

(надлежно за 

спровођење) 

 

Министарство финансија 

пропис који треба 

изменити 

Закон о дувану („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 90/2007) 

начин спровођења Подношење Влади Нацрта закона о именама Закона о дувану („Службени гласник РС“, бр. 

101/2005 и 90/2007), којим ће се прописати поједностављење компликоване процедуре 

објављивања решења о упису у Регистре који се воде у складу са овим Законом. 

рок за спровођење  15.01.2010. године 

нацрт прописа чије 

усвајање треба да 

предложи регулаторно 

тело 

 

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ  
 

Члан 1. 

      У члану 68. став 2. запета и речи „уплатом новчаних средстава на рачун Управе“, бришу се. 

 

Члан 2. 

      Овај закон ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 
подносилац иницијативе 

 

ДУВАНСКА ИНДУСТИЈА НИШ АД 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕПОРУКЕ 

 

КРАТАК ОПИС ПРОБЛЕМА 

Процедура објаве решења о упису у Регистре који се воде у складу са Законом, према постојећем законском 

решењу, непотребно је закомпликована и отежава пословање како привредним субјектима који врше упис решења у 



Регистре, тако и у самој Управи за дуван, односно запосленима у Управи за дуван. 

 

ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ - УШТЕДЕ 

Усвајањем овог концепта: 

1) управа за дуван би и даље имала контролу над објављивањем решења о упису у Регистре; 

2) елиминисало би се ангажовање додатних ресурса и капацитета привредних субјаката, Управе, Трезора РС и 

„Службеног гласника РС“; 

3) значајно би се скратио временски период потребан за објаву Решења;  

4) омогућила би се боља контрола привредних субјеката над поступком и самим тим елиминисали би се додатни 

трошкови; 

 

 

ДЕТАЉНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Закон о дувану („Службени гласник РС“ бр. 101/2005 и 90/2007) прописује да се решења о упису у Регистре, који се 

воде у складу са овим законом, објављују у Службеном гласнику РС.  

Члан 68. став 2. Закона о дувану прописује поступак објаве Решења у Службеном гласнику РС, тако што се о 

објављивању решења стара Управа, а трошкове објављивања, уплатом новчаних средстава на рачун Управе, сноси лице 

коме је издато решење које се објављује.  

 

С обзиром да су у поступак објаве Решења (члан 68. став 2.) укључена четири правна лица (привредни субјекат, 

Управа, Трезор РС и Службени гласник РС), у пракси се показало да је овај поступак компликован и спор, да захтева 

висок степен координације и комуникације, као и ангажовање додатних ресурса и капацитета како привредних 

субјеката, тако и Управе, Трезора РС и Службеног гласника РС. 

Поступак објаве укључује следеће кораке који, због логистичких захтева, могу трајати сваки по неколико дана: 

1) Управа доставља Службеном гласнику РС текст објаве;  

2) Службени гласник РС издаје профактуру Управи, на основу величине текста објаве; 

3) На основу профактуре Управа фактурише износ објаве лицу коме је издато решење; 

4) Лице коме је издато решење врши уплату средстава на рачун Управе;  

5) Трезор РС доставља извод о уплати Управи; 

6) Управа даје налог Трезору РС да изврши пренос уплаћених средстава Службеном гласнику РС; 

7) Службени гласник РС, након пријема доказа о уплати, процесуира текст по сопственом плану објаве. 

Због немогућности предвиђања тачног времена потребног за овај поступак, долази до кашњења у објави Решења, 

што доводи до непоштовања планова и додатних трошкова.  



 

ПРЕГЛЕД ОДРЕДБИ ЗАКОНА О ДУВАНУ ЧИЈА СЕ ИЗМЕНА ПРЕДЛАЖЕ 

 

„Члан 68. 

 Решења о упису у регистре који се воде у складу са овим законом, као и акт о одређивању малопродајне цене из 

члана 67. став 1. овог закона, објављују се у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

О објављивању решења из става 1. овог члана стара се Управа, а трошкове објављивања, уплатом новчаних 

средстава на рачун Управе, сноси лице коме је издато решење које се објављује. 

 Акт о одређивању малопродајних цена дуванских производа из става 1. овог члана на објављивање доставља 

произвођач, односно увозник дуванских производа, са доказом да је Управи извршена пријава те цене, који сноси и 

трошкове објављивања.“ 

 


