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ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ
Члан 1.
У Закону о дувану („Службени гласник Републике Српске“, брoj 72/12) члан 1.
мијења се и гласи:
„Овим законом уређују се услови и начин производње дувана, организација
производње, откупа и обраде дувана, производња дуванских производа, разврставања,
обиљежавања максимално дозвољене количине катрана, никотина и угљен-моноксида у
цигаретама, вођења регистара и евиденциja, као и друга питања од значаја за дуван.“
Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: „као и делголд и мериленд (енгл. flue-cured) сушени
у специјалним сушницама са контролисаном атмосфером и прилеп (енгл. sun-cured)
сушен амбијенталним ваздухом на сунцу“ и запета бришу се.
Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
„(1) Производња дувана је производња расада дувана, гајење дувана на њиви,
берба, низање, сушење, сортирање и паковање дувана код произвођача дувана.
(2) Организатор производње и откупа дувана је привредно друштво,
предузетник или друго правно лице које обавља дјелатност организације производње
дувана на сопственом посједу, закупљеном земљишту или у сарадњи са физичким
лицима (пољопривредним произвођачима) власницима или закупцима земљишта.
(3) Производњу сировог дувана у листу може да обавља привредно друштво,
пољопривредна задруга, предузетник или физичко лице (у даљем тексту: произвођач
дувана) које испуњава сљедеће услове:
а) да је уписано у Регистар пословних субјеката, односно у регистар за обављање
предузетничке дјелатности или у регистар пољопривредних газдинстава и
б) да има закључен уговор са организатором производње и откупа дувана или
обрађивачем дувана о производњи и испоруци сировог дувана у листу, који се обавезно
закључује најкасније до 30. јуна године у којој се производи сирови дуван у листу.
(4) На захтјев произвођача дувана, министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: министар) доноси рјешење којим се одобрава обављање
дјелатности производње дувана, а које подлијеже ревизији након истека рока од пет
година од дана његовог доношења.
(5) Уговор из става 3. тачка б) овог члана обавезно садржи:
а) назив парцеле и површину пољопривредног земљишта на којој ће се садити
дуван,
б) назив типа и сорте дувана који ће се садити,
в) начин на који уговорне стране обезбјеђују сјеме, односно дувански расад,
г) обавезе у вези са примјеном мјера за сузбијање биљних болести и штеточина
на дувану и давања репродукционих материјала,
д) цијену произведеног дувана по класама коју ће организатор производње и
откупа дувана или обрађивач дувана платити произвођачу,
ђ) обавезу произвођача дувана да ће у уговореном року организатору
производње и откупа дувана или обрађивачу дувана са којим је закључен уговор о

производњи испоручити сав произведени дуван, те обавезу организатора производње и
откупа дувана или обрађивача дувана да ће од њега преузети и платити произведени
дуван,
е) изјаву произвођача дувана да за исти период није закључио уговор о
производњи дувана са другим организатором производње и откупа дувана или
обрађивачем дувана за исту површину из тачке а) овог става,
ж) рок и мјесто предаје дувана и
з) рок и начин исплате новчаних средстава за преузети дуван.
(6) Уговор из става 3. тачка б) овог члана може садржавати и друге елементе које
утврде уговорне стране, а који не могу бити у супротности са обавезним елементима из
става 5. овог члана.
(7) Организатор производње и откупа дувана или обрађивач дувана обавезни су
да производњу сировог дувана у листу пријаве Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), најкасније до 15. јула
године у којој је расађен дуван.
(8) Пријава се подноси у писаној форми, а садржи имена и адресе уговорних
страна, као и податке о површини земљишта и сортама засађеног дувана.
(9) Испуњеност минимално-техничких услова за обављање дјелатности
производње дувана, те заштите на раду и заштите и унапређивања животне средине
провјерава Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат)
у поступку редовног инспекцијског надзора.
(10) Министар доноси правилник којим се прописују услови које треба да
испуњавају обрадиве површине, минимално-технички услови и простор за производњу
дувана.“
Члан 4.
Члан 7. мијења се и гласи:
„(1) Откуп дувана је преузимање сировог дувана у листу од произвођача и
процјена квалитета тог дувана.
(2) Квалитет произведеног сировог дувана у листу процјењује се приликом
његовог преузимања, према прописаним јединственим мјерилима.
(3) Процјена квалитета дувана је јавна и врши се у присуству произвођача
дувана.
(4) Процјену квалитета дувана из става 3. овог члана врши организатор
производње и откупа дувана или обрађивач дувана са којим је произвођач закључио
уговор о производњи и откупу сировог дувана у листу.
(5) О извршеној процјени квалитета дувана организатор производње и откупа
дувана или обрађивач дувана издаје потврду произвођачу дувана.
(6) Министар доноси правилник о квалитету сировог дувана у листу и
мјерилима за процјену квалитета сировог дувана у листу.“
Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
„(1) Ако произвођач дувана није сагласан са процјеном количине и квалитета
дувана коју је извршио организатор производње или обрађивач дувана са којим је
закључио уговор о производњи и откупу дувана, може у року од осам дана од дана
достављања потврде из члана 7. став 5. овог закона поднијети захтјев Министарству да
се процјена количине и квалитета дувана изврши комисијски.
(2) Дуван за који је вршена процјена чува се одвојено до комисијске процјене.

(3) Комисију из става 1. овог члана рјешењем именује министар, а чине је по
један представник произвођача дувана, организатора производње и откупа дувана и
Министарства.“
Члан 6.
Члан 9. мијења се и гласи:
„(1) За производњу расада дувана може се употријебити само сјеме које је
произведено и декларисано у складу са прописима о сјемену који се примјењују у
Републици Српској (у даљем тексту: Република) и добијено од организатора
производње и откупа дувана или обрађивача дувана са којима је закључен уговор.
(2) Забрањено је неовлаштено стављање у промет сировог дувана у листу,
резаног или на други начин уситњеног дувана (необрађени дуван).
(3) Организатор производње и откупа дувана обавезан је да закључи уговор о
обради сировог дувана у листу са обрађивачем дувана, у писаној форми, ако
самостално не обаља дјелатност обраде дувана.
(4) Уговор из става 3. овог члана закључује се најкасније до 30. новембра године
у којој се производи сирови дуван у листу.
(5) Организатор производње и откупа дувана или обрађивач дувана који се бави
и производњом сировог дувана у листу дужан је да у оквиру своје организације
формира стручну службу која ће пружати стручну помоћ у заштити дувана од биљних
болести и штеточина за сопствену производњу, као и за производњу физичких и
правних лица с којима имају склопљене уговоре о производњи.
(6) У случају појаве биљних болести или штеточина, организатор производње и
откупа дувана или обрађивач дужан је да без одгађања организује заштиту дувана и
произвођачима из става 5. овог члана.“
Члан 7.
У члану 10. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: „дјелатности“ ријеч: „и“ брише
се и додаје запета.
У тачки б) послије ријечи: „производа“ додаје се запета и нове т. в), г), д) и ђ)
које гласе:
„в) располаже одговарајућим простором за смјештај, чување и обраду дувана,
г) располаже одговарајућом технолошком опремом,
д) располаже одговарајућим стручним кадром и
ђ) обезбјеђује лабораторијске анализе дувана“.
Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:
„(1) Обрађивач дувана и организатор производње и откупа дувана поред
дјелатности обраде, организације производње и откупа дувана, може да обавља и
дјелатност промета дувана, односно обрађеног дувана и производа добијених
поступком примарне обраде дувана у складу са прописом којим се уређује област
промета робе.
(2) Обрађени дуван може се продати само привредном друштву које обавља
дјелатност прераде и промета дувана.
(3) Обрађивач дувана дужан је да води евиденцију у вези са производњом и
обрадом дувана, односно обрађеног дувана, а нарочито о количини и квалитету:
а) произведеног дувана из сопствене производње,

б) откупљеног дувана,
в) произведеног и обрађеног дувана по типовима и класама и
г) услужно дорађеног дувана.
(4) Евиденцију о промету дувана, односно обрађеног дувана обрађивач или
организатор производње и откупа дувана дужан је да води у складу са прописом којим
се уређује промет робе.“
Члан 9.
У члану 15. у ставу 1. послије ријечи: „дувана“ додају се ријечи: „или
организатор производње и откупа дувана“.
Члан 10.
Члан 22. мијења се и гласи:
„(1) Производњу дуванских производа може да обавља привредно друштво (у
даљем тексту: произвођач дуванских производа) које испуњава сљедеће услове:
а) да је уписано у Регистар пословних субјеката,
б) да посједује технолошку опрему која му омогућава обављање производње у
свим фазама од припреме дувана (влажење, разлиставање, резање, ароматизовање) до
израде дуванских производа и њиховог хигијенског паковања или уговор о пословнотехничкој сарадњи са привредним друштвима која посједују такву опрему,
в) да посједује одговарајућу лабораторију за анализу и утврђивање квалитета
дуванских производа, односно закључен уговор са овлашћеном или акредитованом
лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дуванских производа,
г) да располаже одговарајућим простором који испуњава прописане услове за
производњу и смјештај дуванских производа и
д) да има запослене раднике одговарајуће стручне спреме у производњи и
контроли квалитета дуванских производа.
(2) На захтјев произвођача дуванских производа министар доноси рјешење
којим се одобрава обављање дјелатности производње дуванских производа, а које
подлијеже ревизији након истека рока од пет година од дана његовог доношења.
(3) Произвођач дуванских производа који посједује рјешење из става 2. овог
члана може поднијети захтјев за ревизију рјешења најкасније 60 дана прије истека
прописаног рока.
(4) Ревизија рјешења из става 2. овог члана врши се под условима и на начин
који је прописан за његово доношење.
(5) Рјешење којим се одобрава обављање дјелатности производње дуванских
производа укида се ако произвођач дуванских производа:
а) престане да испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима
донесеним на основу њега и
б) у прописаном року не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача
дуванских производа.
(6) Испуњеност минимално-техничких услова за обављање дјелатности
производње дуванских производа, те коришћење простора који испуњава услове у вези
са техничком опремљеношћу, заштитом на раду и заштитом и унапређивањем животне
средине провјерава Инспекторат у поступку редовног инспекцијског надзора.
(7) Министар доноси правилник о минимално-техничким условима за обављање
дјелатности производње дуванских производа.“
Члан 11.

У члану 25. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Групу А чине цигарете, са филтером или без филтера, паковане у меко
паковање и које садрже најмање 50% домаћих типова дувана (вирџинија, берлеј и
херцеговачки равњак), у чему је најмање 25% доњег брања или на њима заснованих
сурогата домаћег поријекла (дуванска фолија и технолошки обрађено ребро), а које су
произведене и први пут стављене у промет на територију Републике.“
У ставу 3. запета и ријечи: „делголд, мериленд или прилеп“ бришу се.
Члан 12.
У члану 26. у ставу 1. у тачки б) послије ријечи: „Регистар“ додају се ријечи:
„организатора производње и откупа дувана и“.
У ставу 3. послије ријечи: „произвођач дувана“ и запете додају се ријечи:
„организатор производње и откупа дувана“.
Члан 13.
У члану 29. послије става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Цигарете које прелазе параметре из става 1. овог члана сматрају се
неупотребљивим и забрањено их је стављати у промет.“
Члан 14.
У члану 33. у тачки б) послије ријечи: „производњу“ и запете додају се ријечи:
„организацију производње и откупа дувана“ и запета.
Т. в) и г) мијењају се и гласе:
„в) забрани обављање дјелатности производње, организације производње и
откупа дувана, обраде дувана и производње дуванских производа, ако се она обавља
без рјешења којим се одобрава обављање те дјелатности,
г) покрене поступак за укидање рјешења за обављање дјелатности ако
произвођач дувана, организатор производње и откупа дувана, обрађивач дувана и
произвођач дуванских производа престане да испуњава услове прописане за његово
доношење,“.
Члан 15.
У члану 34. у ставу 1. послије ријечи: „члана 4. став 4.“ ријеч: „и“ замјењује се
запетом, а послије ријечи: „члана 10. став 3.“ додају се ријечи: „и члана 22. став 2.“.

Члан 16.
У члану 35. у ставу 1. тачка а) мијења се и гласи:
„а) сав произведени дуван у листу не испоручи на прераду у складу са уговором
закљученим са организатором производње и откупа дувана или обрађивачем дувана
(члан 4. став 3. тачка б),“.
Тачка д) мијења се и гласи:
„д) неовлаштено стави у промет сирови дуван у листу, резани или на други
начин уситњен дуван (члан 9. став 2),“.
Тачка ж) мијења се и гласи:

„ж) обавља откуп дувана, а не испуњава услове за обављање дјелатности обраде
и откупа дувана (члан 10. став 6),“.
Т. ј) и к) мијењају се и гласе:
„ј) не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача, односно организатора
производње и откупа дувана или обрађивача дувана (члан 26. став 3),
к) у прописаном року не пријави сваку промјену података уписаних у Регистар
произвођача, односно организатора производње и откупа дувана или обрађивача дувана
(члан 26. став 4) и“.
Члан 17.
У члану 36. у ставу 1. у тачки а) ријечи: „(члан 22)“ замјењују се ријечима:
„(члан 22. став 1)“.
Послије тачке а) додаje се нова тачка б) која гласи:
„б) обавља производњу дуванских производа, а не посједује рјешење којим се
одобрава обављање дјелатности производње дуванских производа (члан 22. став 2),“.
Досадашње т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з) и и) постају т. в), г), д), ђ), е), ж), з), и) и
ј).
У досадашњој тачки з) која постаје тачка и) послије ријечи: „цигарета“ додаје се
запета и ријечи: „те ставља у промет цигарете које прелазе прописане параметре“.
Члан 18.
У члану 37. у ставу 1. у тачки а) број: „5“ замјењује се бројем: „10“.
У тачки б) број: „3“ замјењује се бројем „7“.
Тачка в) брише се, а досадашње т. г), д) и ђ) постају т. в), г) и д).
У досадашњој тачки д) која постаје тачка г) број: „2“ замјењује се бројем: „7“.
Члан 19.
Послије члана 39. додаје се нови члан 39а. који гласи:
„Члан 39а.
Правна лица, предузетници и физичка лица која обављају производњу дувана,
организацију производње и откупа дувана, обраду дувана и производњу дуванских
производа, дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року од
годину дана од дана његовог ступања на снагу.“

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Српске“.

Број:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ
Недељко Чубриловић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
НАЦРТА ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ
I УСТАВНИ ОСНОВ
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у Амандману XXXII на члан
68. тачка 8. Устава Републике Српске, према којем Република, између осталог, уређује
и обезбјеђује основне циљеве и правце привредног и технолошког развоја, развоја
пољопривреде и села, политику и мјере за усмјеравање развоја, као и у члану 53.
Устава, према којем Република обезбјеђује заштиту потрошача. Такође, према члану 70.
Устава Народна скупштина доноси законе, друге прописе и опште акте.

II УСКЛАЂЕНОСТ СА УСТАВОМ, ПРАВНИМ СИСТЕМОМ И
ПРАВИЛИМА НОРМАТИВНОПРАВНЕ ТЕХНИКЕ
Према Мишљењу Републичког секретаријата за законодавство број: 22.03-0202617/18 од 12. септембра 2018. године, уставни основ за доношење овог закона
садржан је у Амандману XXXII на члан 68. тачка 8. Устава Републике Српске, према
којем Република, између осталог, уређује и обезбјеђује основне циљеве и правце
привредног и технолошког развоја, развоја пољопривреде и села, политику и мјере за
усмјеравање развоја, као и у члану 53. Устава, према којем Република обезбјеђује
заштиту потрошача. Такође, према члану 70. Устава Народна скупштина доноси законе,
друге прописе и опште акте.
Закон о измјенама и допунама Закона о дувану налази се у Програму рада
Народне скупштине Републике Српске за 2018. годину, а разлози за његово доношење
садржани су у потреби иновирања појединих одредaбa са циљем његове лакше
примјене у пракси и спречавања трговине дуваном и дуванским производима ван
уређеног тржишта.
Најважније измјене и допуне овог закона односе се на прецизније и детаљније
уређење односа између произвођача дувана, организатора производње и откупа дувана,
обрађивача дувана и произвођача дуванских производа. С тим у вези прописано је да је
организатор производње дувана привредно душтво, предузетник или друго правно лице
које обавља дјелатност организације производње дувана на сопственом посједу,
закупљеном земљишту или у сарадњи са физичким лицима (пољопривредним
произвођачима), власницима или закупцима земљишта. Повећан је број услова које
произвођач дувана треба да испуњава да би обављао ову дјелатност, те је прописан
садржај и рок у коме је произвођач обавезан да закључи уговор о производњи и
испоруци сировог дувана у листу са организатором производње и откупа дувана или
обрађивачем дувана. Као значајна новина предложена овим законом, а представља
један од обавезних елемената уговора, јесте обавеза произвођача да у уговореном року
организатору производње и откупа дувана или обрађивачу дувана са којим је закључен
уговор, испоручи цјелокупан произведени дуван, те обавеза организатора производње и
откупа дувана или обрађивача дувана да од њега преузме тај дуван и плати.
За производњу расада дувана може се употријебити само сјеме које је
произведено и декларисано у складу са прописима о сјемену који се примјењују у
Републици Српској, а добијено је од организатора производње и откупа дувана или
обрађивача дувана. Организатор производње и откупа дувана обавезан је да са
обрађивачем дувана, у писаној форми, закључи уговор о обради сировог дувана у
листу, ако самостално не врши његову обраду. Такође, прописан је и рок у коме су
уговорне стране обавезне да закључе овај уговор.
Повећан је број услова које је дужан да испуњава обрађивач дувана за обављање
те дјелатности, те поред обрађивача, и организатор производње и откупа дувана може
да обавља и дјелатност промета дувана, односно обрађеног дувана и производа
добијених поступком примарне обраде дувана, поред дјелатности обраде, организације
производње и откупа.
Као новина уводи се обавеза произвођача дуванских производа да прибави
рјешење којим се одобрава обављање дјелатности производње дуванских производа, а
које подлијеже ревизији након истека рока од пет година од дана његовог доношења.

Остале измјене Закона односе се на прецизније и потпуније формулисање појединих
његових одредаба, те њихово усклађивање са наведеним измјенама.
Обрађивачу су дате одређене сугестије, које су се односиле на усклађивање
Закона са правним системом Републике, побољшање и прецизирање његових
формулација, као и сугестије које су се односиле на усклађивање са Правилима за
израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, брoj 24/14) .
Будући да је Републички секретаријат за законодавство утврдио да је овај
приједлог усклађен са Уставом, правним системом Републике и Правилима за израду
закона и других прописа Републике Српске, мишљења смо да се Нацрт закона о
измјенама и допунама Закона о дувану може упутити даље на разматрање.
III УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
Према Мишљењу Министарства за економске односе и регионалну сарадњу
број: 17.03-020-2692/18 од 20. септембра 2018. године, а након увида у прописе
Европске уније и анализе Нацрта закона о измјенама и допунама закона о дувану,
установљено је да EU acquis садржи изворе који су релевантни за предмет утврђивања
достављеног нацрта, због чега у Изјави о усклађености стоји ознака „усклађено“.
Предметну материју у дијелу примарних извора права ЕУ, уређује Уговор о
функционисању Европске уније, Дио трећи – Политике и унутрашње дјеловање Уније,
Наслов IV – Слободно кретање лица, услуга и капитала, Поглавље 2 – Право пословног
настањивања, члан 53; Поглавље 3 – Услуге, члан 62; Наслов VII – Заједничка правила
о тржишној конкуренцији, опорезивању и усклађивању законодавства, Поглавље 3 –
Усклађивање законодавства, члан 114; / Treaty on the functioning of the European Union,
Part Three – Union Policies and Internal Actions, Title IV – Free Movement of Persons,
Services and Capital, Chapter 2 – Right of Establishment, Article 53; Chapter 3 – Services,
Article 62; Title VII – Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws,
Chapter 3 – Approximation of Laws; Article 114.
Приликом израде Нацрта, узета је у обзир Директива Европског парламента и
Савјета (ЕУ) бр. 2014/40 од 03. априла 2014. године о усклађивању закона и других
прописа држава чланица о производњи, представљању и продаји дуванских и сродних
производа и стављању ван снаге Директиве 2001/37/ Directive 2014/40/EU of the
European Parlament and of the Coucil of 3 April 2014 on the approximation of the laws,
regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture,
presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC.
Одредбе члана 3. Регулативе, које прописују количину штетних материја које
емитују цигарете, преузете су одредбама члана 29. Нацрта.
Одредбе члана 8. Директиве које прописују начин изгледа упозорења о количини
штетних материја у цигаретама, преузете су одредбама члана 29. Нацрта.
Примјери преузимања садржани су у упоредном приказу усклађености Нацрта
закона о измјенама и допунама Закона о дувану са правном тековином Европске уније и
правним актима Савјета Европе.
Доношењем овог закона дјелимично ће се испунити обавезе из чл. 70. и 95.
Споразума о стабилизацији и придруживању, које се односе на сарадњу уговорних
страна у области усклађивања и спровођења закона те правила конкуренције, односно у
области пољопривреде и пољопривредно – индустријског сектора.
IV РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

Услови за производњу дувана у Републици Српској су повољни, нарочито на
подручјима Херцеговине и Посавине, гдје производња дувана представља значајан
извор прихода за пољопривредна газдинства. Једна од карактеристика дувана је да се
исти може узгајати на земљиштима лошијих физичко-хемијских особина, а да при томе
остварује веће приходе по јединици површине у односу на неке друге биљне врсте.
Доношењу Закона о измјенама и допунама Закона о дувану приступило се због
уочених потешкоћа у примјени важећег Закона о дувану („Службени гласник
Републике Српске“, број 72/12), а посебно у дијелу који се односи на организацију
производње и откупа сировог дувана. Предложеним измјенама и допунама успоставит
ће се дугорочни и боље уређени односи између произвођача дувана, организатора
производње и откупа дувана, обрађивача дувана и произвођача дуванских производа.
Овим законом уређују се услови и начин производње дувана, организације
производње, откупа и обраде дувана, производње дуванских производа, разврставања,
обиљежавања максимално дозвољене количине катрана, никотина и угљен-моноксида у
цигаретама, вођења регистара и евиденциja, као и друга питања од значаја за дуван.
С обзиром на то да дувански производи приликом конзумирања утичу на
здравље људи, али и на животну средину, квалитет произведеног сировог дувана у
листу процјењује се приликом његовог преузимања, према прописаним јединственим
мјерилима.
Пошто се свјетско тржиште глобализује и усложњава, предложене измјене и
допуне омогућит ће да домаћи произвођачи и прерађивачи дувана буду организованији
и конкурентнији на свјетском тржишту које се усложњава и глобализује.
Доношењем Закона измјенама и допунама Закона о дувану створили би се
услови оптималне и ефикасније производње дувана и дуванских производа, што
подразумијева успостављање кооперативних односа између примарне и прерађивачке
индустрије.

V ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА
Чланом 1. Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о дувану (у даљем тексту:
Нацрт) извршена је измјена у члану 1. Закона о дувану (у даљем тексту: Закона) којим
је прецизније дефинисан предмет уређивања овог закона.
Чланом 2. Нацрта измијењен је члан 3. Закона на начин да су брисане сорте дувана које
нису домаће сорте, а не производе се у Републици Српској.
Чланом 3. Нацрта измијењен је члан 4. Закона којим је дефинисан организатор
производње и откупа дувана, прописан уговорени рок који се закључује између
произвођача сировог дувана у листу и организатора производње и откупа дувана.
Прописано је и шта обавезно мора да садржи уговор, као и обавеза организатора
производње и откупа дувана да производњу сировог дувана у листу пријаве
Министарству у за то предвиђеном периоду.
Чланом 4. Нацрта измијењен је члан 7. Закона, а измјеном је прописано на који начин
се врши процјена квалитета дувана.
Чланом 5. Нацрта измијењен је члан 8. Закона, којим су прописана права произвођача
сировог дувана у случају ако није задовољан процјеном квалитета сировог дувана у
листу, као и начин процјене квалитета дувана комисијским путем.
Чланом 6. Нацрта измијењен је члан 9. Закона на начин да се за производњу дувана
може употријебити само сјеме које је произведено и декларисано у складу са
прописима о сјемену и добијено од организатора производње и откупа дувана са којим
је закључен уговор, као и да је забрањено неовлаштено стављање у промет сировог

дувана у листу, резаног или на други начин уситњеног дувана, те је прописана и
обавеза закључења писменог уговора о обради сировог дувана између произвођача и
организатора производње и откупа дувана.
Чланом 7. Нацрта измијењен је члан 10. став 2. Закона на начин да су послије тачке б)
додате нове т. в), г), д) и ђ) којима су прописани услови за обраду дувана.
Чланом 8. Нацрта измијењен је члан 14. Закона на начин да поред обрађивача дувана и
организатор производње и откупа дувана може да обавља дјелатност промета дувана,
односно обрађеног дувана, у складу са прописом којим се уређује област промета робе.
Чланом 9. Нацрта измијењен је члан 15. став 1. Закона и наведена измјена је техничке
природе, а узрокована је измјенама члана 14. Закона.
Чланом 10. Нацрта измијењен је члан 22. Закона којим су прописани услови које је
потребно испунити да би привредно друштво могло да се бави производњом дуванских
производа.
Чланом 11. Нацрта измијењен је члан 25. ст. 2. и 3. Закона на начин да су брисане
сорте дувана које нису домаће сорте и не производе се у Републици Српској.
Чланом 12. Нацрта измијењен је члан 26. став 1. тачка б) Закона на начин да је
проширена листа регистара које води Министарство.
Чланом 13. Нацрта измијењен је члан 29. на начин да је додат став 3. који дефинише да
се цигарете које прелазе параметре прописане ставом 1. истог члана сматрају
неупотребљивим, те их је забрањено стављати у промет.
Чланом 14. Нацрта измијењен је члан 33. Закона на начин да су проширена овлашћења
надлежног инспектора у односу на организатора производње и откупа дувана.
Чланом 15. Нацрта измијењен је члан 34. став 1. Закона и наведена измјена је техничке
природе, а узрокована је измјенама члана 10. став 3, члана 22. став 2. и члана 26. став 3.
Закона.
Чланом 16. Нацрта измијењен је члан 35. на начин да су казнене одредбе допуњене и
прекршајима за организатора производње и откупа дувана.
Чланом 17. Нацрта измијењен је члан 36. став 1. на начин да су казнене одредбе
допуњене и прекршајем уколико привредно друштво или друго правно лице обавља
производњу дуванских производа, а не посједује рјешење којим се одобрава та
дјелатност.
Чланом 18. Нацрта измијењен је члан 37. став 1. т. а), б), г) и д) и наведене измјене су
техничке природе због промјена у члану 4. став 5, члану 7. став 3, члану 10. став 6. и
члану 22. став 2. Закона.
У претходно наведеној одредби тачка в) је брисана због измјене члана 8. став 4. Закона.
Чланом 19. Нацрта прописује се рок за усклађивање са одредбама овог закона.
Чланом 20. Нацрта прописано је ступање на снагу Закона.
VI УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ЗАКОНА
У складу са Смјерницама за поступање републичких органа управе о учешћу
јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике Српске“,
број 123/08), Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде је радни текст
Закона о измјенама и допунама Закона о дувану објавило на интернет страници
Министарства, те га је на тај начин учинило доступним свим заинтересованим
органима, организацијама и појединцима.
Министар је Рјешењем број: 12.03.6-330-3358/16 од 21. августа 2016. године
именовао Радну групу за израду Закона о измјенама и допунама Закона о дувану, чији
задатак је да изврши анализу Закона о дувану и припреми Нацрт закона о измјенама и
допунама Закона о дувану, те учествују у свим активностима које претходе усвајању
закона. Радну групе чине представници Министарства пољопривреде, шумарства и

водопривреде, Пољопривредног института Републике Српске и Привредне коморе
Републике Српске.
VII ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА ЗАКОНА, ДРУГИХ ПРОПИСА И ОПШТИХ АКАТА
НА УВОЂЕЊУ НОВИХ, ИЗМЈЕНУ ИЛИ УКИДАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ
ФОРМАЛНОСТИ КОЈЕ ОПТЕРЕЋУЈУ ПРИВРЕДНО ПОСЛОВАЊЕ
Увидом у Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану и попуњени
Образац о спровођењу скраћеног ПУП-а у припреми и изради нацрта прописа,
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу констатује сљедеће:
Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану планиран је Програмом
рада Владе Републике Српске и Програмом рада Народне скупштине Републике Српске
за 2018. годину.
У вези са постојећим стањем и проблемом, правилно је анализирано постојеће
стање и дефинисан проблем, као и циљеви који се желе постићи доношењем закона.
У погледу процеса консултација, наведено је да је преднацрт текста Закона о
измјенама и допунама Закона о дувану доступан свим заинтересованим, на интернет
страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ради достављања
примједби и сугестија.
У вези са утицајем на пословно окружење, наведено је да се Нацртом уводи
категорија организатора производње и откупа дувана што ће позитивно утицати на
пословни сектор, односно на све учеснике у производњи дувана, организацију
производње и откупа дувана, обраду дувана и производњу дуванских производа, јер ће
допринијети бољим кооперативним односима, те препознатљивости и конкурентности
домаћих произвођача, како на домаћем тако и на иностраном тржишту. Нацрт ће
утицати на бољу доступност сировина и опреме, јер организатори производње имају
обавезу да обезбиједе репроматеријал за производњу. Обавезан уговор који
произвођачдувана закључује са организатором производње и откупа дувана и
обрађивачем дувана, позитивно ће утицати на сигуран откуп свих произведених
количина дувана. С обзиром да се Нацртом уводи нова формалност, као и измјена
постојеће, плаћање утврђене накнаде ће бити додатни трошак за организаторе
производње и откупа дувана и произвођаче дуванских производа.
Што се тиче утицаја на јавни буџет, наведено је да се очекује незнатан
позитиван утицај на буџет Републике, с обзиром на то да Нацрт предвиђа обавезу
плаћања таксе на формалност која се уводи и на измјену постојеће, јер ова средства
представљају приход буџета Републике Српске. Новчане казне које су предвиђене за
прекршаје привредног друштва или предузетника и одговорног физичког лица,
представљати приход буџета Републике Српске.
У вези са утицајем на здравствени и социјални статус грађана, наведено је да ће
Нацрт позитивно утицати на заштиту потрошача кроз обезбјеђење тачних мјерила за
процјену квалитета сировог дувана у листу. Овај Нацрт предвиђа бољу заштиту јавног
здравља и квалитетнију заштиту запослених у овом сектору производње путем одредби
које захтијевају испуњавање минимума одређених услова и стандарда за обављање ове
дјелатности.
У вези са утицајем на животну средину, наведено је да је Нацртом дефинисана
обавеза поштовања прописа којима се уређују стандарди квалитета животне средине,
заштита пољопривредног земљишта, те заштита од биљних болести и штеточина.
У вези са утицајем на одрживи развој, наведено је да ће се предложеним
измјенама и допунама закона створити услови за боље и дугорочније уређење односа
између примарне производње и прерађивачке индустрије. Нацрт ће омогућити
стварање оптималнијих услова за ефикаснију производњу дувана и дуванских
производа и успостављање бољих кооперативних односа између свих учесника у овом

сектору, што ће позитивно утицати на конкурентнију позицију на регионалном и
свјетском тржишту.
У вези са утицајем на увођење, измјену и укидање формалности за грађане и
пословни сектор, наведено је да је Нацртом предвиђено увођење једне нове
формалности – рјешење којим се произвођачу одобрава обављање дјелатности
производње дуванских производа и измјену једне постојеће формалности – рјешење о
упису у Регистар организатора производње и откупа дувана и обрађивача дувана.
Организатор производње и откупа дувана или обрађивача дувана уписује се у
предметни Регистар подношењем захтјева за упис Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде. Формалности се мијењају и уводе у сврху праћења рада и
ефикаснијег надзора над субјектима који послују са дуваном и дуванским производима,
а све ради постизања заштите интереса потрошача и произвођача. Трошкови увођења
нових и измијењених формалности падају на терет пословних субјеката, висина ових
накнада ће се утврдити прописом којима се уређује наплата административних такси.
Министарство за економске односе и регионалну сарадњу утврдило је да је
приликом примјене скраћеног процеса процјене утицаја прописа, поступано у складу с
методологијом прописаном у т. VI и VIII Одлуке о спровођењу процеса процјене
утицаја прописа у поступку израде прописа.

VIII ФИНАНСИЈСКА
СРЕДСТВА
ДОНОШЕЊА ЗАКОНА

И

ЕКОНОМСКА

ОПРАВДАНОСТ

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџета Републике
Српске.
Доношење овог закона биће економски оправдано јер ће се његовим усвајањем
створити правни оквир који ће омогућити нашим произвођачима дувана и дуванских
производа да буду конкурентни, на домаћем али и иностраном тржишту.

ПРИЛОГ
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ
(Текст предложених измјена и допуна уграђен у основни текст Закона)
Члан 1.
Овим законом уређују се услови и начин производње дувана, организација
производње, откупа и обраде дувана, производњa дуванских производа,
разврставања, обиљежавања максимално дозвољене количине катрана, никотина
и угљен-моноксида у цигаретама, вођења регистара и евиденциja, као и друга
питања од значаја за дуван.
Члан 3.
(1) Дуван чине листови култивисане биљне врсте Nicotiana tabacum L. са типовима:
вирџинија (енгл. flue-cured) сушена у специјалним сушницама са контролисаном
атмосфером, берлеј (енгл. аir-cured) сушен амбијенталним ваздухом у хладу и
херцеговачки равњак (енгл. sun-cured) сушен амбијенталним ваздухом на сунцу, у свим
облицима и степенима биљне производње и у свим фазама обраде и паковања, који не
служе крајњој потрошњи (необрађени дуван).
(2) Сирови дуван је осушено и неферментисано, односно необрађено дуванско лишће
које се не може употребљавати за производњу дуванских производа и чије је сушење
извршено на један од сљедећих начина: у хладу, директно на сунцу, под
полиетиленским платном и на топлом ваздуху.
(3) Ферментисани дуван је дуван обрађен технолошким поступком и то сезонском и
вансезонском ферментацијом и термичком обрадом и који је класиран и упакован.
(4) Дуванска сировина је дорађени дуван, лист или стрипс, дуванска фолија и
експандирани нерв, који се користе за производњу дуванских производа.

Члан 4.
(1) Производња дувана је производња расада дувана, гајење дувана на њиви,
берба, низање, сушење, сортирање и паковање дувана код произвођача дувана.
(2) Организатор производње и откупа дувана је привредно друштво, предузетник
или друго правно лице које обавља дјелатност организације производње дувана на
сопственом посједу, закупљеном земљишту или у сарадњи са физичким лицима
(пољопривредним произвођачима) власницима или закупцима земљишта.
(3) Производњу сировог дувана у листу може да обавља привредно друштво,
пољоприврена задруга, предузетник или физичко лице (у даљем тексту:
произвођач дувана) које испуњава сљедеће услове:
а) да је уписано у Регистар пословних субјеката, односно у регистар за обављање
предузетничке дјелатности или у регистар пољопривредних газдинстава и
б) да има закључен уговор са организатором производње и откупа дувана или
обрађивачем дувана о производњи и испоруци сировог дувана у листу, који се
обавезно закључује најкасније до 30. јуна године у којој се производи сирови
дуван у листу.
(4) На захтјев произвођача дувана, министар пољопривреде, шумарства и
водопривреде (у даљем тексту: министар) доноси рјешење којим се одобрава
обављање дјелатности производње дувана, а које подлијеже ревизији након истека
рока од пет година од дана његовог доношења.
(5) Уговор из става 3. тачка б) овог члана обавезно садржи:
а) назив парцеле и површину пољопривредног земљишта на којој ће се садити
дуван;
б) назив типа и сорте дувана који ће се садити;
в) начин на који уговорне стране обезбјеђују сјеме, односно дувански расад;
г) обавезе у вези са примјеном мјера за сузбијање биљних болести и штеточина на
дувану и давања репродукционих материјала;
д) цијену произведеног дувана по класама коју ће организатор производње и
откупа дувана или обрађивач дувана платити произвођачу;
ђ) обавезу произвођача дувана да ће у уговореном року организатору производње
и откупа дувана или обрађивачу дувана са којим је закључен уговор о производњи
испоручити сав произведени дуван, те обавезу организатора производње и откупа
дувана или обрађивача дувана да ће од њега преузети и платити произведени
дуван;
е) изјаву произвођача дувана да за исти период није закључио уговор о
производњи дувана са другим организатором производње и откупа дувана или
обрађивачем дувана за исту површину из тачке а) овог става;
ж) рок и мјесто предаје дувана и
з) рок и начин исплате новчаних средстава за преузети дуван.
(6) Уговор из става 3. тачка б) овог члана може садржавати и друге елементе које
утврде уговорне стране, а који не могу бити у супротности са обавезним
елементима из става 5. овог члана.
(7) Организатор производње и откупа дувана или обрађивач дувана обавезни су да
производњу сировог дувана у листу пријаве Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министарство), најкасније до 15. јула
године у којој је расађен дуван.
(8) Пријава се подноси у писаној форми, а садржи имена и адресе уговорних
страна, као и податке о површини земљишта и сортама засађеног дувана.
(9) Испуњеност минимално-техничких услова за обављање дјелатности
производње дувана, те заштите на раду и заштите и унапређивања животне

средине провјерава Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту:
Инспекторат) у поступку редовног инспекцијског надзора.
(10) Министар доноси правилник којим се прописују услови које треба да
испуњавају обрадиве површине, минимално-технички услови и простор за
производњу дувана.
Члан 7.
(1) Откуп дувана је преузимање сировог дувана у листу од произвођача и процјена
квалитета тог дувана.
(2) Квалитет произведеног сировог дувана у листу процјењује се приликом
његовог преузимања, према прописаним јединственим мјерилима.
(3) Процјена квалитета дувана је јавна и врши се у присуству произвођача дувана.
(4) Процјену квалитета дувана из става 3. овог члана врши организатор
производње и откупа дувана или обрађивач дувана са којим је произвођач
закључио уговор о производњи и откупу сировог дувана у листу.
(5) О извршеној процјени квалитета дувана организатор производње и откупа
дувана или обрађивач дувана издаје потврду произвођачу дувана.
(6) Министар доноси правилник о квалитету сировог дувана у листу и мјерилима
за процјену квалитета сировог дувана у листу.
Члан 8.
(1) Ако произвођач дувана није сагласан са процјеном количине и квалитета
дувана коју је извршио организатор производње или обрађивач дувана са којим је
закључио уговор о производњи и откупу дувана, може у року од осам дана од дана
достављања потврде из члана 7. став 5. овог закона поднијети захтјев
Министарству да се процјена количине и квалитета дувана изврши комисијски.
(2) Дуван за који је вршена процјена чува се одвојено до комисијске процјене.
(3) Комисију из става 1. овог члана рјешењем именује министар, а чине је по један
представник произвођача дувана, организатора производње и откупа дувана и
Министарства.
Члан 9.
(1) За производњу расада дувана може се употријебити само сјеме које је
произведено и декларисано у складу са прописима о сјемену који се примјењују у
Републици Српској (у даљем тексту: Република) и добијено од организатора
производње и откупа дувана или обрађивача дувана са којима је закључен уговор.
(2) Забрањено је неовлаштено стављање у промет сировог дувана у листу, резаног
или на други начин уситњеног дувана (необрађени дуван).
(3) Организатор производње и откупа дувана обавезан је да закључи уговор о
обради сировог дувана у листу са обрађивачем дувана, у писаној форми, ако
самостално не обавља дјелатност обраде дувана.
(4) Уговор из става 3. овог члана закључује се најкасније до 30. новембра године у
којој се производи сирови дуван у листу.
(5) Организатор производње и откупа дувана или обрађивач дувана који се бави и
производњом сировог дувана у листу дужан је да у оквиру своје организације
формира стручну службу која ће пружати стручну помоћ у заштити дувана од
биљних болести и штеточина за сопствену производњу, као и за производњу
физичких и правних лица с којима имају склопљене уговоре о производњи.

(6) У случају појаве биљних болести или штеточина, организатор производње и
откупа дувана или обрађивач дужан је да без одгађања организује заштиту дувана
и произвођачима из става 5. овог члана.

Члан 10.
(1) Обрада дувана је припрема (класирање, паковање, обиљежавање) и индустријска
ферментација и дозријевање дувана, као и друге радње у технолошком поступку
прераде и паковања дувана.
(2) Обраду дувана може да обавља привредно друштво, пољопривредна задруга или
предузетник (у даљем тексту: обрађивач дувана) који испуњава сљедеће услове:
а) да је уписан у Регистар пословних субјеката, односно у регистар за обављање
предузетничке дјелатности,
б) да има закључене уговоре са произвођачима дуванских производа,
в) располаже одговарајућим простором за смјештај, чување и обраду дувана,
г) располаже одговарајућом технолошком опремом,
д) располаже одговарајућим стручним кадром и
ђ) обезбјеђује лабораторијске анализе дувана.
(3) На захтјев обрађивача дувана министар доноси рјешење којим се одобрава
обављање дјелатности обраде дувана, а које подлијеже ревизији након истека рока од
пет година од дана његовог доношења.
(4) Обрађивач дувана дужан је да испуњава услове за обраду најмање једне сорте
дувана.
(5) Ако обрађивач дувана не испуњава услове за обраду више од једне сорте дуванa, за
сорте дувана за које не испуњава услове, може да закључи уговор о пружању услуге
обраде дувана са обрађивачем дувана који испуњава те услове.
(6) Министар доноси правилник о минимално-техничким условима за обављање
дјелатности обраде дувана.
(7) Испуњеност минимално-техничким условима за обављање дјелатности обраде
дувана, коришћење одговарајућег простора за смјештај откупљеног дувана, сређивање,
обраду и класификацију дувана, те коришћење простора који испуњава услове у
погледу техничке опремљености, заштите на раду и заштите и унапређивања животне
средине провјерава Инспекторат у поступку редовног инспекцијског надзора.
Члан 14.
(1) Обрађивач дувана и организатор производње и откупа дувана поред
дјелатности обраде, организације производње и откупа дувана, може да обавља и
дјелатност промета дувана, односно обрађеног дувана и производа добијених
поступком примарне обраде дувана у складу са прописом којим се уређује област
промета робе.
(2) Обрађени дуван може се продати само привредном друштву које обавља
дјелатност прераде и промета дувана.
(3) Обрађивач дувана дужан је да води евиденцију у вези са производњом и
обрадом дувана, односно обрађеног дувана, а нарочито о количини и квалитету:
а) произведеног дувана из сопствене производње,
б) откупљеног дувана,
в) произведеног и обрађеног дувана по типовима и класама и
г) услужно дорађеног дувана.

(4) Евиденцију о промету дувана, односно обрађеног дувана обрађивач или
организатор производње и откупа дувана дужан је да води у складу са прописом
којим се уређује промет робе.
Члан 15.
(1) Ако обрађивач дувана или организатор производње и откупа дувана превози
дуван сопственим превозним средством, то превозно средство треба да испуњава
санитарно-хемијске услове прописане правилником из члана 10. став 6. овог закона.
(2) Превозна средства намијењена за превоз дувана, односно обрађеног дувана, могу се
употребљавати и за превоз других предмета опште употребе, али не истовремено.

Члан 22.
(1) Производњу дуванских производа може да обавља привредно друштво (у
даљем тексту: произвођач дуванских производа) које испуњава сљедеће услове:
а) да је уписано у Регистар пословних субјеката,
б) да посједује технолошку опрему која му омогућава обављање производње у
свим фазама од припреме дувана (влажење, разлиставање, резање,
ароматизовање) до израде дуванских производа и њиховог хигијенског паковања
или уговор о пословно-техничкој сарадњи са привредним друштвима која
посједују такву опрему,
в) да посједује одговарајућу лабораторију за анализу и утврђивање квалитета
дуванских производа, односно закључен уговор са овлашћеном или
акредитованом лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дуванских
производа,
г) да располаже одговарајућим простором који испуњава прописане услове за
производњу и смјештај дуванских производа и
д) да има запослене раднике одговарајуће стручне спреме у производњи и
контроли квалитета дуванских производа.
(2) На захтјев произвођача дуванских производа министар доноси рјешење којим
се одобрава обављање дјелатности производње дуванских производа, а које
подлијеже ревизији након истека рока од пет година од дана његовог доношења.
(3) Произвођач дуванских производа који посједује рјешење из става 2. овог члана
може поднијети захтјев за ревизију рјешења најкасније 60 дана прије истека
прописаног рока.
(4) Ревизија рјешења из става 2. овог члана врши се под условима и на начин који
је прописан за његово доношење.
(5) Рјешење којим се одобрава обављање дјелатности производње дуванских
производа укида се ако произвођач дуванских производа:
а) престане да испуњава услове прописане овим законом и подзаконским актима
донесеним на основу њега и
б) у прописаном року не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача дуванских
производа.
(6) Испуњеност минимално-техничких услова за обављање дјелатности
производње дуванских производа, те коришћење простора који испуњава услове у
вези са техничком опремљеношћу, заштитом на раду и заштитом и
унапређивањем животне средине провјерава Инспекторат у поступку редовног
инспекцијског надзора.

(7) Министар доноси правилник о минимално-техничким условима за обављање
дјелатности производње дуванских производа.
Члан 25.
(1) У складу са карактеристикама из члана 24. овог закона, цигарете се разврставају у
три групе, и то:
а) група А – популарне цигарете,
б) група Б – стандардне цигарете и
в) група Ц – екстра цигарете.
(2) Групу А чине цигарете, са филтером или без филтера, паковане у меко
паковање и које садрже најмање 50% домаћих типова дувана (вирџинија, берлеј и
херцеговачки равњак), у чему је најмање 25% доњег брања или на њима
заснованих сурогата домаћег поријекла (дуванска фолија и технолошки обрађено
ребро), а које су произведене и први пут стављене у промет на територију
Републике.
(3) Групу Б чине цигарете са филтером паковане у тврдо паковање и које садрже
најмање 50% домаћих типова дувана (вирџинија, берлеј и херцеговачки равњак), у чему
је најмање 15% доњих брања или на њима заснованих сурогата домаћег поријекла
(дуванска фолија и технолошки обрађено ребро), а које су произведене и први пут
стављене у промет на територију Републике.
(4) Групу Ц чине све остале цигарете које не испуњавају услове за цигарете из групе А
и Б.
Члан 26.
(1) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство) води:
а) Регистар произвођача дувана,
б) Регистар организатора производње и откупа дувана и обрађивача дувана и
в) Регистар произвођача дуванских производа.
(2) У регистре из става 1. овог члана уписују се сљедећи подаци: пословно име,
односно назив субјекта уписа, сједиште, дјелатност, матични број, јединствени
идентификациони број (ЈИБ) и други подаци од значаја за пословање субјекта уписа.
(3) Упис у регистре из става 1. овог члана врши се на основу захтјева који произвођач
дувана, организатор производње и откупа дувана, обрађивач дувана, односно
произвођач дуванских производа подноси Министарству.
(4) Субјекат уписан у један од регистара из става 1. овог члана, дужан је да
Министарству пријави сваку промјену података уписаних у регистар најкасније у року
од 15 дана од дана настале промјене.
Члан 29.
(1) Цигарете у промету на територији Републике не могу да садрже више од:
а) 10 mg катрана по цигарети,
б) 1 mg никотина по цигарети и
в) 10 mg угљен-моноксида по цигарети.
(2) Подаци о нивоу катрана, никотина и угљен-моноксида из става 1. овог члана
обавезно се штампају на једној од бочних страна кутије цигарета, односно групног
паковања цигарета која се стављају у промет, тако да покривају најмање 15%
одговарајуће површине паковања цигарета, уоквирено са свих страна пуном црном
линијом, дебљине 0,3 cm, која је укључена у прописану површину.

(3) Цигарете које прелазе параметре из става 1. овог члана сматрају се
неупотребљивим и забрањено их је стављати у промет.
Члан 33.
У вршењу инспекцијског надзора надлежни инспектор, поред мјера које може изрећи у
складу са општим овлашћењима прописаним законом којим се уређује област
инспекција, има право и дужност да:
а) забрани производњу и нареди уништавање засада ако се користи сјеме дувана које
није произведено у складу са прописима о сјемену,
б) забрани производњу, организацију производње и откупа дувана, обраду или
производњу дувана или дуванских производа ако се утврђене неправилности у
обављању ових дјелатности не отклоне у остављеном року,
в) забрани обављање дјелатности производње, организације производње и откупа
дувана, обраде дувана и производње дуванских производа, ако се она обавља без
рјешења којим се одобрава обављање те дјелатности,
г) покрене поступак за укидање рјешења за обављање дјелатности ако произвођач
дувана, организатор производње и откупа дувана, обрађивач дувана и произвођач
дуванских производа престане да испуњава услове прописане за његово
доношење,
д) одузме дуван и резани дуван који је произведен или стављен у промет супротно
одредбама овог закона,
ђ) наложи уништавање расада дувана, расађеног дувана, дувана или дуванских
производа који је произведен или стављен у промет супротно одредбама овог закона и
е) наложи вођење и достављање евиденције и извјештаја на прописан начин.
Члан 34.
(1) Трошкове за доношење рјешења из члана 4. став 4, члана 10. став 3. и члана 22.
став 2. овог закона и уписа у регистре из члана 26. став 1. овог закона сноси
подносилац захтјева.
(2) Трошкови из става 1. овог члана утврђују се у складу са прописом којим се уређује
наплата административних такса.

Члан 35.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казниће се за прекршај привредно
друштво или предузетник, ако:
а) сав произведени дуван у листу не испоручи на прераду у складу са уговором
закљученим са организатором производње и откупа дувана или обрађивачем
дувана (члан 4. став 3. тачка б),
б) обавља производњу сировог дувана у листу, а не посједује рјешење којим се
одобрава обављање дјелатости производње дувана (члан 4. став 4),
в) при преузимању произведеног сировог дувана у листу не врши процјену квалитета
према прописаним мјерилима (члан 7. став 2),
г) за производњу расада од дувана користи сјеме које није произведено у складу са
прописима о сјемену или ако произвођачима дувана уступи сјеме које не одговара
нормама квалитета (члан 9. став 1),
д) неовлаштено стави у промет сирови дуван у листу, резани или на други начин
уситњен дуван (члан 9. став 2),

ђ) откупи сирови дуван у листу од произвођача дувана са којима нема склопљен уговор
(члан 10. став 2. тачка б),
е) не испуњава услове за обраду најмање једне сорте дувана (члан 10. став 4),
ж) обавља откуп дувана, а не испуњава услове за обављање дјелатности обраде и
откупа дувана (члан 10. став 6),
з) не обезбиједи стручно руковођење процесом производње и обраде дувана (члан 13),
и) превози дуван у возилу које није означено на прописан начин и не испуњава
санитарно-хемијске услове (члан 15),
ј) не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача, односно организатора
производње и откупа дувана или обрађивача дувана (члан 26. став 3),
к) у прописаном року не пријави сваку промјену података уписаних у Регистар
произвођача, односно организатора производње и откупа дувана или обрађивача
дувана (члан 26. став 4) и
л) не води евиденцију и у прописаном року не достави извјештај, односно тражене
податке (члан 27. ст. 1. и 2).
(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 500 КМ до 2.500 КМ.
(3) За радње из става 1. т. а), б), г), д), ј), к) и л) овог члана казниће се за прекршај и
физичко лице, новчаном казном 200 КМ до 1.000 КМ.
Члан 36.
(1) Новчаном казном од 9.000 КМ до 45.000 КМ казниће се за прекршај привредно
друштво или друго правно лице, ако:
а) не испуњава услове за производњу дуванских производа (члан 22. став 1),
б) обавља производњу дуванских производа, а не посједује рјешење којим се
одобрава обављање дјелатности производње дуванских производа (члан 22. став
2),
в) не обезбиједи стручно руковођење процесом производње дуванских производа
(члан 23),
г) у производњи цигарета не употребљава дуван у листу и не разврстава их према
квалитету дуванских мјешавина (члан 24)
д) не разврстава, не пакује цигарете и немају одређене карактеристике у прописаном
постотку (члан 25),
ђ) у прописаном року не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача дуванских
производа (члан 26. став 1. тачка в),
е) у прописаном року не пријави сваку промјену података уписаних у Регистар
произвођача дуванских производа (члан 26. став 4),
ж) не води евиденцију и у прописаном року не достави извјештај, односно тражене
податке (члан 27. ст. 1. и 2) и
з) не означава свако групно паковање дуванских производа, а ознака не садржи
прописане податке (члан 28),
и) цигарете садрже више од прописаног нивоа штетних материја и подаци о томе нису
одштампани на омоту цигарета, те ставља у промет цигарете које прелазе прописане
параметре (члан 29) и
ј) свако групно и појединачно паковање дуванских производа нема одштампано опште
и посебно упозорење (члан 30).
(2) За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице у правном
лицу новчаном казном од 1.000 КМ до 5.000 КМ.
Члан 37.

(1) Министар у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона доноси:
а) Правилник о минимално-техничким, просторним и другим условима за производњу
дувана (члан 4. став 10),
б) Правилник о квалитету сировог дувана у листу и мјерилима за процјену квалитета
сировог дувана у листу (члан 7. став 7),
в) Правилник о минимално-техничким условима за обављање дјелатности обраде
дувана (члан 10. став 6),
г) Правилник о минимално-техничким условима за обављање дјелатности производње
дуванских производа (члан 22. став 7) и
д) Правилник о садржају и начину вођења регистара и евиденција у вези са
производњом и обрадом дувана и дуванских производа (члан 26. став 1. и члан 27. став
1).
(2) До доношења подзаконских аката из става 1. овог члана примјењиваће се прописи
који су важили на дан ступања на снагу овог закона, ако нису у супротности са овим
законом.
Члан 39а.
Правна лица, предузетници и физичка лица која обављају производњу дувана,
организацију производње и откупа дувана, обраду дувана и производњу дуванских
производа, дужни су да своје пословање ускладе са одредбама овог закона у року
од годину дана од дана његовог ступања на снагу.

