
VI. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

1. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у закону 

 

Овај закон ће утицати на: 

 

1) привредне субјекте који: 

- обављају делатност производње, обраде, прераде и промета дувана, обрађеног, 

односно прерађеног дувана, као и производње и промета дуванских производа, тако што ће 

олакшати пословање истих, јер ће се одређена документација прибављати по службеној 

дужности, у складу са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 

18/16).  

Препознате су и потребе тржишта, чије се унапређење остварује увођењем услужне 

обраде дувана, делатности прераде дувана, омогућавањем промета дуванских производа по 

посебном поступку и промета дуванских производа међу трговцима на велико, као и 

омогућавањем производње цигарета у паковањима која садрже мање од 20 комада цигарета 

за извоз на тржишта земаља у којима је то дозвољено.  

Уводи се могућност обављања делатности прераде дувана за све заинтересоване 

привредне субјекте, што ће утицати на проширење привредне активности у сектору дувана. 

На овај начин подстиче се развој и јачање капацитета домаће привреде и обим 

спољнотрговинског промета.  

Такође, доношење овог закона требало би да доведе до смањења трошкова 

пословања привредних субјеката који се баве делатношћу промета дуванских производа, 

прецизирањем појединих  одредаба, посебно у делу који се односи на промет дуванских 

производа, увођењем Регистра привредних субјеката који обављају промет дуванских 

производа по посебном поступку. Разлог за увођење новог Регистра привредних субјеката 

који обављају промет дуванских производа по посебном поступку јесте препознавање 

потребе да се прецизира делатност и надлежност над прометом дуванских производа који 

се врши по посебном поступку, јер се делатност ових привредних субјеката одвија под 

другим условима у односу на привредне субјекте који увозе дуванске производе ради 

њиховог промета на тржишту Републике, као и да се њихова делатност обавља у складу са 

царинским прописима и под царинским надзором. 

Омогућавањем пословања нових привредних субјеката и прецизирањем нових 

делатности у дуванском сектору, отварањем нових радних места стварају се услови за 

смањење стопе незапослености у Републици Србији. 

 

2) надлежне контролне органе који: 

- врше инспекцијске контроле у области производње, обраде, прераде и промета 

дувана, на начин који ће омогућити лакшу комуникацију свих надлежних органа, као и брже 

и прецизније прибављање података релевантних за инспекцијску контролу и сузбијање 

нелегалног промета.  

Прописивањем обавезе регистрованом произвођачу дувана да елементе 

кооперативног уговора евидентира електронски преко портала еУправа, у прописаним 

роковима, омогућиће се надлежним органима директни приступ потребним актуелним 

подацима.   

 



3) побољшање квалитета рада државне управе: 

- унапређује се координација и сарадња свих надлежних органа применом овог 

закона, што води већој транспарентности и унапређењу пружања услуга привредним 

субјектима. 

 

2. Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 

малим и средњим правним лицима) 

 

Применом овог закона не стварају се додатни трошкови грађанима и привреди. 

Наиме, основно решење садржано у овом закону усмерено је ка поспешивању привредних 

активности од стране привредних субјеката који обављају делатности производње, обраде, 

прераде и промета дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана, као и производње 

и промета дуванских производа. Такође, подстиче се развој привреде и спољнотрговинског 

промета дефинисањем и регулисањем делатности услужне обраде дувана, као и делатности 

прераде дувана. 

Законским решењем предвиђено је да регистровани произвођач дувана актом о 

одређивању, односно ангажовању лица које руководи процесом производње дувана, може 

одредити, односно ангажовати лице из реда запослених, што не изискује додатне трошкове.  

Увођењем обавезе достављања кооперативних уговора путем портала еУправа не 

стварају се додатни административни трошкови за регистрованог произвођача дувана.  

 

3. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове 

које ће он створити 

 

Применом овог закона не стварају се додатни трошкови, већ се стварају бољи услови 

за обаваљање делатности производње, обраде, прераде и промета дувана, обрађеног дувана, 

односно прерађеног дувана, као и производње и промета дуванских производа.  

Увођењем обавезе регистрованом произвођачу дувана да актом о одређивању, 

односно ангажовању одреди лице које руководи процесом производње дувана, повећава се 

одговорност привредних субјеката у области производње дувана, у циљу обезбеђења 

контроле, превенције и сузбијања нелегалних активности.  

Свим субјектима у области производње дувана, као и надлежним контролним 

органима омогућава се приступ актуелним подацима из кооперативних уговора који су 

евидентирани електронски преко портала еУправа, што директно може допринети смањењу 

сиве економије и трошкова које она узрокује.  

 

 

4. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту 

и тржишна конкуренција 

 

Закон може да утиче на стварање нових привредних субјеката на тржишту који 

обављају делатност прераде дувана, кроз креирање законског оквира за прераду и промет 

прерађеног дувана. Нови привредни субјекти који обављају делатност прераде дувана 

једини могу извозити прерађени дуван. Ово решење прописано је да би се омогућила 

адекватна контрола промета прерађеног дувана, као и следљивост истог, због процењених 

ризика појаве прерађеног дувана у нелегалним токовима. 



Такође, законом се могу остварити позитивни утицаји на промет дуванских 

производа, у смислу прецизнијег дефинисања продаје дуванских производа ради 

снабдевања у авионима и бродовима који саобраћају на међународним линијама, односно у 

слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима отвореним за 

међународни саобраћај на којима је организована пасошка и царинска контрола ради 

продаје путницима у складу са царинским прописима као и ради продаје дипломатским и 

конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу, а посебно на 

привредне субјекте који обављају делатност производње дувана омогућавањем услужне 

обраде дувана. 

 

5. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону 

 

Сви релевантни државни органи били су укључени у израду Нацрта закона о 

изменама и допунама Закона о дувану као чланови Радне групе.  

Такође, привредни субјекти који се баве предметном делатношћу имали су прилику 

да се изјасне поводом овог закона преко представника Групације произвођача и 

прерађивача дувана у оквиру Привредне коморе Србије. 

Радна група за борбу против кријумчарења дувана, која је формирана Одлуком Владе 

05 број 02-4787/2016 од 17. маја 2016. године, покренула је иницијативу за измене Закона о 

дувану, са приоритетним циљем за стварање услова за сузбијањe нелегалне производње и 

промета дуванa, а имајући у виду да су контрoлни органи на терену утврдили постојање 

нелегалних засада дувана, непрецизност кооперативних уговора и друге неправилности 

током узгоја дувана. 

 С тим у вези, констатовано је да је потребно приступити изменама и допунама Закона 

о дувану, ради ефикаснијег деловања на сузбијању ових нелeгалних активности, имајући у 

виду вегетациони период узгајања дувана. Као резултат рада наведене Радне групе 

сачињени су предлози за измену Закона о дувану, а који се односе на сваку категорију 

учесника у производњи и промету дувана и обрађеног дувана, и то у делу производње и 

промета семена и расада дувана, обавезних елемената кооперативних уговора, рокова за 

закључење уговора и уношења елемената уговора у информациони систем електронским 

путем, права и обавеза физичких лица - произвођача дувана и регистрованих произвођача, 

односно обрађивача дувана, рокова за предају и преузимање дувана, процене квалитета 

дувана, услужне обраде дувана, уништавање дувана, права и дужности надлежних 

контролних органа, достављање података о спроведеним контролама и утврђивање 

неправилности и др. 

 Такође, у оквиру Радне групе за измену прописа у области пореског, царинског и 

финансијског система, која је основана Решењем министра финансија бр. 119-01-206/2016-

17 од 29. јула 2016. године, а чији су чланови представници Министарства финансија и 

Привредне коморе Србије, у оквиру Подгрупе за фискални систем, разматрана је 

иницијатива Групације произвођача и прерађивача дувана ПКС за изменом Закона о дувану, 

која садржи и део садржан у иницијативи Радне групе за борбу против кријумчарења 

дувана. 

На предлог Групације произвођача и прерађивача дувана на састанку одржаном 17. 

маја 2018. године у Привредној комори Србије уведен је појам „отпаци од дувана“ и 

преформулисана одредба о минималном броју цигарета по појединачном паковању.  



Такође, на предлог Групације произвођача и прерађивача дувана на састанку 

одржаном 21. маја 2018. године у Привредној комори Србије, уведена је могућност услужне 

обраде дувана.    

На састанку одржаном 18. јуна 2018. године у Привредној комори Србије у 

присуству представника Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 

Групације произвођача и прерађивача дувана и заинтересованих привредних субјеката 

предложена је могућност увођења нове делатности прераде дувана, која је имплементирана 

у законско решење.  

 

6. Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 

доношењем закона намерава 

 

Министарство финансија надлежно је за спровођење овог закона, за његову 

уједначену примену на територији Републике Србије, а у циљу адекватног спровођења овог 

закона и за давање мишљења у вези његове примене.  

Посебно истичемо, да ће се периодичним публиковањем Билтена службених 

објашњења и стручних мишљења за примену прописа, као и на други погодан начин, 

додатно обезбедити транспарентност, информисаност и доступност информацијама, како 

би се и на овај начин допринело остваривању циљева постављених доношењем овог закона.  

У току израде овог законског решења припремљено је вођење Регистра прерађивача 

дувана и Регистра привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по 

посебном поступку, као и вођење новоуведене Евиденционе листе о маркама дуванских 

производа чији се промет обавља по посебном поступку, а са имплементацијом ће се почети 

од тренутка ступања на снагу закона, односно доношењем подзаконских аката.   

Ближе услове начина уношења, као и приступ и коришћење података унетих електронски 

преко портала еУправа уредиће Влада Републике Србије у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу закона. До успостављања функционалности портала еУправа регистровани 

произвођач дувана дужан је да оверен кооперативни уговор, као и измене уговора достави 

на захтев Управи за дуван, у року који Управа одреди. 


