
О б р а з л о ж е њ е 

           I.  УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

 Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тач. 6. и 15. 

Устава Републике Србије, којим је предвиђено да Република Србија, између осталог, 

уређује и обезбеђује, порески систем и финансирање остваривања права и дужности 

Републике Србије утврђених Уставом и законом. 

 

 II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 Разлози за доношење овог закона садржани су потреби да се обезбеди 

транспарентност свих обавеза које се намећу пореским обвезницима, а у циљу укидања  

парафискалних намета. С тим у вези, овим законом предлаже се брисање одредаба чл. 69. 

и 70. Закона о дувану, којима се уређује оснивање и финансирање Буџетског фонда, чија је 

сврха реализација превентивних програма за спречавање болести које су повезане са 

конзумирањем дуванских производа, којим управља министарство надлежно за послове 

здравља.  

У складу са важећим законском решењем финансирање буџетског фонда врши се 

из средстава произвођача, односно увозника цигарета који су дужни да уплаћујu посебну 

накнаду у висини од 1,66 динарa (последњи усклађени износ посебне накнаде из јануара 

2012. године) по свакој паклици цигарета за коју подносe захтев за издавање контролних 

акцизних маркица. Имајући у виду да се износ посебне накнаде из члана 70. Закона о 

дувану интегрише у специфичну компоненту акцизе на цигарете кроз измене Закона о 

акцизама, средства за финансирање програма здравствене заштите становништва која су 

прикупљана на наведени начин обезбедиће се у оквиру предвиђених буџетских средстава.  

    III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ      

РЕШЕЊА 

            Уз члан 1. 

 Овим чланом предлаже се брисање одредаба чл. 69. и 70. Закона о дувану, којим је 

основан буџетски фонд ради реализације превентивних програма за спречавање болести 

које су повезане са конзумирањем дуванских производа, којим управља министарство 

надлежно за послове здравља, као и одредба која регулише начин финансирања буџетског 

фонда. 

 

            Уз члан 2. 

            Прописује  се време ступања на снагу овог закона. 

 

IV.  СРЕДСТВА НЕОПХОДНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити посебна средства у буџету 

Републике Србије. 



             V. РАЗЛОЗИ ЗА ХИТАН ПОСТУПАК 

             Разматрање и доношење овог закона по хитном поступку предлаже се у складу са 

чланом 167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12 – 

пречишћен текст). Доношење Закона по хитном поступку неопходно је имајући у виду да 

је потребно створити услове за адекватну примену измена прописа из области акциза.  

 


