
НАЦРТ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ 

 

Члан 1. 

У Закону о дувану („Службени гласник РСˮ, бр. 101/05, 90/97, 95/10, 36/11 и 

93/12), у члану 8. 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. 

 Наслов изнад члана 15. и члан 15. бришу се. 

 

Члан 4. 

 После члана 16. додаје се наслов изнад 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: „илиˮ замењује се тачком и запетом. 

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

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; 

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. 
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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 уколико 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 наслов изнад 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. 

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.” 

 

Члан 9. 

 У члану 41. став 1. реч: „се” брише се. 

 У ставу 2. после речи: „издавањеˮ 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”. 
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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: „издавањеˮ 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. 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 наслов изнад 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 наслов изнад члана 66а, члан 66а, наслов изнад члана 66б 

и члан 66б, који гласе: 

 

„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. 
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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. 

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.” 

    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 17. 

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. 

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 18. 

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 19. 

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”. 
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Члан 20. 

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”. 

 

Члан 21. 

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”. 

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 22. 

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. 

Додаје се тачка 5), која гласи: 

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

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

бројем: „150.000”. 

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 23. 

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 24. 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије.”  



VIII. ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ДУВАНУ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Типови и семе дувана 

 

Члан 8. 

 На територији Републике  производе се следећи типови дувана: вирџинија, берлеј, 

оријентал и полуоријентал. 

 У оквиру типова из става 1. овог члана, на територији Републике гаје се сорте које 

се налазе на листи сорти пољопривредног и шумског биља која се утврђује у складу са 

прописима о семену. 

Произвођачи дувана су дужни да за производњу расада дувана користе  семе дувана 

произведено у складу са прописима о семену. 

 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. 

 

Произвођачи дувана 
 

Услови 

 

Члан 9. 

 Производњом дувана може да се бави привредни субјект, који испуњава  следеће 

услове: 

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију; 

 2) да има најмање 5ha обрадивих површина у власништву, под закупом, односно у 

кооперацији са физичким лицем-произвођачем дувана; 

 3) да има техничке могућности за пољопривредну обраду и припрему земљишта за 

сетву, бербу, сушење, сортирање, паковање и друге неопходне радње до припреме дувана 

за обраду; 

 4) да има закључене предуговоре/уговоре са обрађивачима дувана; 

 5) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе 

дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично 

дело недозвољене производње, односно трговине дуваном; 

 6) да има обезбеђен одговарајући простор за смештај дувана, ако намерава да се 

бави и откупом дувана. 

Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа, на захтев привредног 

субјекта. 

 Уз захтев из става 2. овог члана прилажу се следећи докази: 

1) извод из регистра у којем је привредни субјект регистрован; 

2) доказ да има најмање 5 ha обрадивих површина; 

3) акт надлежног државног органа о испуњености услова из става 1. тачка 3) овог 

члана; 

4) све предуговоре/уговоре закључене са обрађивачима дувана, осим ако 

подносилац захтева није истовремено уписан и у Регистар обрађивача дувана; 

5) уверење о неосуђиваности које не може бити старије од 30 дана пре дана 

подношења захтева; 

6) акт надлежног државног органа о испуњености услова у погледу обезбеђивања 

одговарајућег простора за  смештај дувана.  

 По захтеву из става 2. овог члана Управа доноси закључак или решење. 
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 Закључком се одбацује непотпун захтев, а решењем се одбија захтев или издаје 

дозвола за обављање делатности производње дувана. 

 Решење из става 5. овог члана Управа доноси по претходно прибављеном мишљењу 

министарства надлежног за послове пољопривреде. 

 Против закључка из става 5. овог члана може се изјавити жалба министру 

надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања закључка. 

  Решење из става 5. овог члана је коначно у управном поступку. 

 Физичко лице - произвођач дувана може да се бави производњом дувана ако има 

закључен кооперативни уговор са произвођачем дувана, односно са обрађивачем дувана. 

 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. 

 Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове из става 1. 

тач. 2), 3) и 6)  овог члана. 

 

Забрана промета резаног и уситњеног дувана 

 

Члан 15. 

 Забрањује се стављање у промет резаног или на други начин уситњеног дувана 

(необрађени дуван). 

 

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. 

 

Брисање из Регистра обрађивача дувана 

 

Члан 22. 

 Обрађивач дувана брише се из Регистра обрађивача дувана и то: 

 1) у року од пет дана од дана истека рока важења дозволе; 

 2) у року од пет дана од дана правноснажности решења о одбијању захтева за 

обнављање дозволе или; 
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 3) у року од 15 дана од дана  достављања решења о одузимању дозволе.; 

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; 

5) АКО ЈЕ ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА УПИСАНОГ У 

РЕГИСТАР ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА ПРАВНОСНАЖНО КАЖЊЕНО ЗА ПРЕКРШАЈ 

ПРОПИСАН ОВИМ ЗАКОНОМ. 

 Управа доноси решење о брисању из Регистра обрађивача дувана.  

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку. 

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. 

 Управа је дужна да у року од седам дана од дана доношења решења из става 2. овог 

члана о томе обавести произвођача дуванских производа са којим је обрађивач дувана који 

је брисан из Регистра обрађивача дувана имао закључене предуговоре, односно уговоре. 

 

Промет и eвиденција 

 

Члан 25. 

 Обрађивач дувана, поред делатности обраде дувана, може да обавља и делатност 

промета дувана, односно обрађеног дувана.  

 Обрађивач дувана дужан је да води евиденцију у вези са производњом, обрадом и 

прометом дувана, односно обрађеног дувана, у складу са чланом 7. овог закона, а нарочито 

о : 

1) количини и квалитету произведеног дувана из сопствене производње; 

2) количини и квалитету откупљеног дувана  ; 

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

и класама. 

 

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 УКОЛИКО 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. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА 
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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. 

 

Обавезе произвођача дуванских производа 

 

Члан 36. 

 Произвођач дуванских производа дужан је да обезбеди стручно руковођење 

процесом производње дуванских производа. 

 Министар надлежан за послове пољопривреде ближе прописује услове које треба да 

испуњава лице које руководи технолошком процесом производње дуванских производа. 

 Произвођач дуванских производа дужан је да сопствене дуванске производе продаје 

искључиво преко трговаца на велико који су уписани у Регистар трговаца на велико 

дуванским производима, осим ако произвођач дуванских производа није истовремено 

уписан и у Регистар трговаца на велико. 

Код испоруке дуванских производа трговцима на велико, забрањена је било каква 

дискриминација у погледу врсте и количине дуванских производа. 

           Произвођач дуванских производа не може на територији Републике Србије да се 

бави прометом домаћег обрађеног дувана који производи или откупљује за производњу 

дуванских производа. 

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. 

 

Обнављање дозволе за трговину на велико дуванским производима 

 

Члан 41. 

 Трговац на велико дуванским производима може да се обнови дозволу за трговину 

на велико дуванским производима, подношењем захтева најкасније 60 дана пре истека 

рока важења постојеће дозволе.  

 Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин 

прописаним за њено издавање,УЗ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ НАКНАДЕ ИЗ 

ЧЛАНА 40. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО НАКНАДЕ ИЗ ЧЛАНА 40. СТАВ 6. 

ОВОГ ЗАКОНА. 

 Управа је дужна да у року од 30 дана од дана подношења захтева за обнављање 

дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву.  

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, трговац на велико 

дуванским производима има право да настави да обавља делатност трговине на велико 

дуванским производима у складу са постојећом дозволом. 
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Члан 44а 

 Трговац на велико дуванским производима дужан је да при свакој промени износа 

акцизе на цигарете, укључујући и промену  минималне акцизе на цигарете, у складу са 

прописима којима се регулише област акциза, на дан примене новог износа акцизе изврши 

попис затечених залиха цигарета (у паклицама) у свим складиштима, као и сачини 

извештај о обиму продаје цигарета свим трговцима на мало у периоду од шест месеци које 

претходе У ПОЛУГОДИШТУ КОЈЕ ПРЕТХОДИ промени износа акцизе и да извештај и 

пописну листу достави Управи у року од 15 дана од дана извршеног пописа. 

Пописна листа из става 1. овог члана саставља се за сваког произвођача, односно 

увозника посебно и садржи податке о произвођачу, односно увознику цигарета, 

малопродајним ценама и количинама цигарета за сваку робну марку цигарета посебно.   

 Управа, након обраде података, пописну листу и извештај из става 1. овог члана 

доставља сваком произвођачу, односно увознику у року од  10 дана од дана пријема 

пописне листе. 

 

3. Трговци на мало дуванским производима 

 

Услови  

 

Члан 45. 

 Трговином на мало дуванским производима може да се бави привредни субјект, 

који испуњава следеће услове: 

1) да је уписан у одговарајући регистар код органа надлежног за регистрацију; 

 2) да има закључене предуговоре/уговоре о куповини дуванских производа са 

трговцем на велико дуванских производа;    

 3) да одговорно лице у привредном субјекту у последње три године које претходе 

дану подношења захтева није на територији Републике правноснажно осуђено за кривично 

дело недозвољене трговине дуванским производима; 

4) да је уплатио накнаду у висини од 8.000,00 динара за сваки малопродајни објекат, 

а средства остварена од те накнаде приход су буџета Републике. 

Износ накнаде из става 1. тачке 4) овог члана, усклађује се полугодишње, индексом 

потрошачких цена, према подацима органа надлежног за послове статистике. 

 Влада објављује усклађене износе из става 2. овог члана. 

Привредни субјект из става 1. овог члана може да обавља делатност у простору који 

испуњава услове у погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и 

унапређења животне средине, као и санитарно-хигијенске услове. 

Привредни субјект из става 1. овог члана може да врши превоз дуванских 

производа сопственим возилом које је видно означено да се ради о превозу дуванских 

производа и које испуњава санитарно – хигијенске услове, као и друге прописане услове.   

 Испуњеност услова из ст. 4. и 5. овог члана проверава надлежни орган у поступку 

редовног инспекцијског надзора. 

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. 

 Испуњеност услова из става 1. овог члана утврђује Управа на захтев привредног 

субјекта. 

 Уз захтев из става 7. овог члана прилажу се следећи докази: 
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1) извод из регистра у којем је привредни субјект регистрован; 

2) све закључене предуговоре/уговоре са трговцима на велико дуванским 

производима, осим ако подносилац захтева није истовремено уписан и у Регистар трговаца 

на велико дуванским производима; 

3) уверење о неосуђиваности које не може бити старије од 30 дана пре дана 

подношења захтева; 

3) ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА О НЕОСУЂИВАНОСТИ; 

 4) доказ о уплати накнаде. 

 По захтеву из става 7. овог члана Управа доноси закључак или решење. 

 Закључком се одбацује непотпун захтев, а решењем се одбија захтев или издаје 

дозвола за обављање делатности трговине на мало дуванским производима. 

            Решење из става 9. овог члана доноси Управа. 

 Против закључка из става 9. овог члана може се изјавити жалба министру 

надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана достављања закључка. 

 Решење из става 9. овог члана је коначно у управном поступку.  

 Привредни субјект који је добио решење из става 9. овог члана, може да продаје 

дуванске производе и  путем посебних витрина ( у даљем тексту: хјумидор). 

 Трговином на мало дуванским производима путем хјумидора, поред имаоца 

дозволе за трговину на мало дуванским производима, може да се бави и привредни 

субјект, који поред услова из става 1. тач. 1) – 4) овог члана испуњава и следеће услове: 

1) да има закључен уговор о обезбеђеном простору, у који ће поставити хјумидор, 

са имаоцем дозволе за трговину на мало дуванским производима; 

2) да располаже  хјумидором. 

Испуњеност услова из става 15. овог члана утврђује Управа, на захтев привредног 

субјекта. 

Уз захтев из става 16. овог члана, поред доказа из става 8. тач. 1) – 4) овог члана 

прилажу се и следећи докази: 

1) уговор о обезбеђеном простору у који ће поставити хјумидор, са имаоцем 

дозволе за трговину на мало дуванским производима; 

2) купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора; 

3) решење којим је закуподавцу простора у који ће се поставити хјумидор издата 

дозвола за трговину на мало дуванским производима. 

Привредни субјект из става 15. овог члана може да врши превоз дуванских 

призвода под условима и на начин из става 5. овог члана. 

По захтеву из става 16. овог члана Управа одлучује на начин прописан у ст.9-13. 

овог члана. 

Привредни субјект из ст. 14. и 15. овог члана дужан је да у року од три дана од дана 

постављања хјумидора достави писано обавештење Управи о броју и локацији 

постављених хјумидора, као и купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора као 

доказ да располаже хјумидором. 

 Превозна средства која се користе за превоз дуванских производа могу се 

употребљавати и за превоз и других предмета опште употребе, ако су од њих одвојени у 

засебном паковању које онемогућава продор мириса и да не остварују директан контакт..  

Министар надлежан за послове трговине прописује ближе услове из става 4. овог 

члана. 

Министар надлежан за послове здравља ближе прописује изглед, садржину и начин 

истицања ознаке из става 5. овог члана.  

 

Обнављање дозволе за увоз дувана, обрађеног дувана, 
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односно дуванских производа 

 

Члан 55. 

Увозник дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа може да  обнови 

дозволу за увоз дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа, подношењем 

захтева  најкасније 60 дана пре истека рока важења постојеће дозволе. 

 Обнављање дозволе из става 1. овог члана врши се под условима и на начин 

прописаним за њено издавање, УЗ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О УПЛАТИ НАКНАДЕ ИЗ 

ЧЛАНА 54. СТАВ 3. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО НАКНАДЕ ИЗ ЧЛАНА 54. СТАВ 6. 

ОВОГ ЗАКОНА. 

 Управа је дужна да у року од 30 дана од дана поношења захтева за обнављање 

дозволе, а најкасније до дана истека рока важења постојеће дозволе, одлучи по захтеву. 

Ако Управа не одлучи по захтеву у року из става 3. овог члана, увозник дувана, 

обрађеног дувана, односно дуванских производа има право да настави да обавља делатност 

увоза дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа у складу са постојећом 

дозволом. 

 

Обавезе увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа 

 

Члан 58. 

 Увозник дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа који раскине 

уговор из члана 52. став 1. тачка 2. овог закона, дужан је да у писменој форми о томе 

обавести Управу најкасније  у року од десет дана од дана раскида тог уговора. 

 Лице  из става 1. овог члана, које у року од 30 дана од дана раскида уговора, не 

закључи нови уговор и не достави га Управи, брише се из Регистра увозника дувана, 

обрађеног дувана, односно дуванских производа.  

 Увозник дувана и обрађеног дувана може да продаје дуван и обрађени дуван који 

увози, произвођачу дуванских производа који је уписан у Регистар произвођача дуванских 

производа или обрађивачу дувана који је уписан у Регистар обрађивача дувана. 

 Увозник дуванских производа може дуванске производе које увози да продаје само  

трговцу на велико дуванских производа који је уписан у Регистар трговаца на велико 

дуванским производима. 

 Код испоруке дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа забрањена је 

било каква дискриминација у погледу врсте и количине дувана, обрађеног дувана, односно 

дуванских производа. 

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. 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, 

ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 
 

ЧЛАН 64А 
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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. 

 

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. 

 

 

X. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Прекршаји произвођача дувана 

 

Члан 86. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар 

произвођача дувана (члан 5. став 4); 

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно тражене 

податке (члан 7); 

3) за производњу расада од дувана користи семе које није произведено у складу са 

прописима о семену (члан 8. став 3); 

4) врши производњу дувана супротно условима из члана 9. став 1. овог закона; 

5) стави у промет резани или на други начин уситњен дуван (члан 15) 

5) СТАВИ У ПРОМЕТ ДУВАН СУПРОТНО ЧЛАНУ 16A СТАВ 1. ОВОГ 

ЗАКОНА. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

5.000 10.000 динара до 500.000 динара. 

Новчаном казном од 500 динара до 50.000 динара казниће се за прекршај физичко 

лице - произвођач дувана ако врши производњу дувана супротно члану 9. став 8. овог 

закона.  

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. 

 

Прекршаји обрађивача дувана 

 

Члан 87. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар 

обрађивача дувана (члан 5. став 4); 

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно 

тражене податке (члан 7); 

3) стави у промет резани или на други начин уситњен дуван (члан 15); 

4) врши обраду дувана и превоз дувана супротно условима из члана 17. овог 

закона; 

5) не обезбеди стручно руковођење процесом производње и обраде дувана (члан 

23).; 

6) СТАВИ У ПРОМЕТ ОБРАЂЕНИ ДУВАН СУПРОТНО ЧЛАНУ 25А СТАВ 1. 

ОВОГ ЗАКОНА. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од  

5.000 10.000 динара до 500.000 динара. 

 

Прекршаји произвођача дуванских производа 

 

Члан 88. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар 

произвођача дуванских производа (члан 5 став 4); 

2)  не води евиденцију и у прописаном року не достави извештај, односно 

тражене податке (члан 7); 

3) стави у промет резани или на други начин уситњен дуван (члан 15); 

4) врши производњу дуванских производа супротно условима из члана 29. овог 

закона; 

5) не обезбеди стручно руковођење процесом производње (члан 36. став 1); 

6) врши промет дуванских производа, дувана, односно обрађеног дувана супротно 

члану 36. ст. 3, 4. и 5. овог закона; 

7) стави у промет дуванске производе који нису као његови уписани у Регистар о 

маркама дуванских производа (члан 37); 
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8) се у производњи дуванских производа не придржава података наведених у 

захтеву за разврставање дуванских производа и уписа у Регистар о маркама дуванских 

производа (члан 37. став 4); 

9) врши промет дуванских производа супротно члану 67. ст.1.и 2. овог закона; 

10) производи цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72); 

11) сваку паклицу, односно групно паковање дуванских производа не обележи у 

складу са овим законом (чл. 73, 76. и 77); 

12) се у производњи цигарета не придржава прописаног састава (члан 74). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од  

5.000 10.000 динара до 500.000 динара. 

 

Прекршаји трговаца на велико дуванским производима 

 

Члан 89. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар 

трговаца на велико дуванским производима (члан 5. став 4); 

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке (члан 7); 

3) врши трговину на велико дуванским производима супротно условима из члана  

38. ст. 1. и 2. овог закона; 

4) врши промет дуванских производа супротно члану 44. овог закона; 

5) врши промет дуванских производа супротно члану 67. став 3. овог закона; 

6) продаје дуванске производе супротно члану 71. овог закона; 

7) продаје цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

5.000 10.000 динара до 500.000 динара. 

 

Прекршаји трговаца на мало дуванским производима 

 

Члан 90. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Евиденциону 

листу трговаца на мало дуванским производима (члан 6. став 1. тачка 2); 

2)  не води евиденцију и ако у прописаном року не достави тражене податке (члан 

7); 

3) врши трговину на мало дуванским производима супротно чл. 45. и 49. овог 

закона ; 

4)  малопродајни објекат, односно хјумидор не означи на начин прописан овим 

законом (члан 51); 

5) врши промет дуванских производа супротно члану 67. ст. 3. и 4. овог закона;  

6) врши продају дуванских производа супротно члану 71. овог закона; 

7) продаје цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72). 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 

5.000 10.000 динара до 500.000 динара. 

 

Прекршаји увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа 

 

Члан 91. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар 

увозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (члан 5. став 4); 

2) не води евиденцију и у прописаном року не достави тражене податке (члан 7); 

3) стави у промет резани или на други начин уситњен дуван (члан 15); 

4) стави у промет дуванске производе који нису као његови уписани у Регистар о 

маркама дуванских производа (члан 37. став 1); 

5) се у увозу дуванских производа не придржава података наведених у захтеву за 

разврставање дуванских производа и уписа у Регистар о маркама дуванских производа 

(члан 37. ст. 2. и 3); 

6) врши увоз супротно условима из члана 52. ст. 1.и 2. овог закона; 

7) врши продају дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа супротно 

члану 58. ст. 3. и 4. овог закона; 

8) врши промет дуванских производа супротно члану 67. ст. 1.и 2. овог закона; 

9) увози цигарете у паковању мањем од 20 комада (члан 72); 

10) свака паклица, односно групно паковање дуванских производа које увози  није 

обележено у складу са овим законом (чл. 73, 76. и 77); 

11) увози дуванске производе који нису произведени у саставу прописаним чланом 

74. овог закона. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДИНАРА ДО 500.000 ДИНАРА. 
 

Прекршаји извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа 
 

Члан 92. 

Новчаном казном од 10.000 100.000 динара до 1.000.000 2.000.000 динара казниће 

се за прекршај правно лице, ако: 

1) у прописаном року не пријави сваку промену података уписаних у Регистар 

извозника дувана, обрађеног дувана, односно дуванских производа (члан 5. став 4); 

2) не води евиденције и у прописаном року не достави тражене податке (члан 7); 

3) стави у промет резани или на други начин уситњен дуван (члан 15); 

4) врши извоз супротно условима из члана 59. став 1. овог закона.; 

5) ПОСТУПИ СУПРОТНО ОДРЕДБИ ЧЛАНА 64А СТАВ 1. ОВОГ ЗАКОНА. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 5.000 динара до 50.000 150.000 динара. 

ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ ПРЕДУЗЕТНИК 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДИНАРА ДО 500.000 ДИНАРА. 
 

Прекршаји нерегистрованог обављања делетности 
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Члан 93. 

Новчаном казном од 10.000 динара до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 

правно лице ако обавља делатност производње и обраде дувана, производње дуванских 

производа, трговину на велико дуванским производима, увоз и извоз дувана, обрађеног 

дувана, односно дуванских производа без решења о упису у одговорајући регистар (чл. 11, 

19, 32, 40, 54. и 61). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном казном од 500 динара до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од  

5.000 динара до 500.000 динара. 

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 24. 

ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ НАРЕДНОГ ДАНА ОД ДАНА 

ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.” 
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