ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ
Члан 1.
У Закону о дувану („Службени гласник РС", бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11
и 93/12), у члану 8. после става 3. 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.
Назив члана 15. и члан 15. бришу се.
Члан 4.
После члана 16. додаје се назив 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: „или" замењује се тачком и запетом.
У тачки 3) тачка на крају замењује се тачком и запетом.
После тачке 3) додају се тач. 4) и 5), које гласе:
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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.
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
ако 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 назив 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.
После става 5. додаје се став 6, који гласи:
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члана сматраће се дуваном за пушење и осталим дуванским прерађевинама
(резани дуван) у смислу закона којим се уређује област акциза.”
Члан 9.
У члан 41. став 1. реч: „се” брише се.
У ставу 2. после речи: „издавање" 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”.
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: „издавање" 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. после става 5. 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 назив 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.”
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После члана 66. додају се називи чланова и чл. 66а и 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.
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.
Назив члана 79. и члан 79. мењају се и гласе:
„Права и дужности фитосанитарног инспектора
Члан 79.
Фитосанитарни инспектор има право и дужност, нарочито да проверава:
1) производњу типова и класа дувана;
2) коришћење семена дувана за производњу расада;
3) процес производње расада дувана, дувана у листу, квалитет и
квантитет дувана у листу.”
Члан 17.
Назив члана 80. и члан 80. мењају се и гласе:
„Овлашћења фитосанитарног инспектора
Члан 80.
Фитосанитарни инспектор је овлашћен да:
1) забрани производњу или нареди уништавање засада, ако се користи
семе дувана које није произведено по прописима о семену;
2) забрани производњу дувана, ако утврди неправилности у обављању
ових делатности;
3) покрене поступак за одузимање дозволе за производњу дувана, ако
ималац дозволе престане да испуњава услове прописане за њено издавање;
4) одузме дуван који је произведен или стављен у промет супротно
одредбама овог закона;

-55) уништи расад дувана и расађеног дувана који је произведен или
стављен у промет супротно одредбама овог закона;
6) нареди вођење и достављање евиденције и извештаја на прописан
начин.
У случају одузимања дувана, као и уништавања засада, расада и
расађеног дувана, фитосанитарни инспектор доноси решење о одузимању и
уништавању у року од три дана од дана њиховог одузимања односно
уништавања.
Трошкове који настану приликом одузимања дувана, уништавања
расада и расађеног дувана, сноси лице од којег је дуван одузет, односно расад
и расађени дуван уништен.”
Члан 18.
После члана 80. додају се називи чланова и чл. 80а и 80б, који гласе:
„Права и дужности пољопривредног инспектора
Члан 80а
Пољопривредни
проверава:

инспектор

има

право

и

дужност,

нарочито

да

1) процес производње обрађеног дувана;
2) количину купљеног дувана у листу по типовима и класама дувана од
произвођача дувана;
3) количину обрађеног дувана по типовима и класама;
4) услове за обраду дувана и евиденцију коју води обрађивач дувана;
5) услове за производњу дуванских производа, квалитет и квантитет
дуванских производа у унутрашњем промету;
6) важење дозволе за обраду дувана, односно производњу дуванских
производа, вођење и достављање евиденција и извештаја, у складу са овим
законом.
Овлашћења пољопривредног инспектора
Члан 80б
Пољопривредни инспектор је овлашћен да:
1) забрани обраду дувана, ако утврди неправилности у обављању ове
делатности;
2) покрене поступак за одузимање дозволе за обраду дувана, односно
производњу дуванских производа, ако ималац дозволе престане да испуњава
услове прописане за њено издавање;
3) забрани промет дуванских производа, ако су стављени у промет
супротно одредбама овог закона;
4) нареди вођење и достављање евиденције и извештаја на прописан
начин.”
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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 20.
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.
После тачке 5) 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 21.
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 22.
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”.

-7Члан 23.
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 24.
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”.
После става 2. 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 25.
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.
После тачке 4) додаје се тачка 5), која гласи:
„5) поступи супротно одредби члана 64а став 1. овог закона."
У ставу 2. број: „500” замењује се бројем: „5.000”, а број: „50.000”
замењује се бројем: „150.000”.
После става 2. 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 26.
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.
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казном од 5.000 динара до 150.000 динара.”
Члан 27.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије.”
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O B R A Z L O Ž E NJ E
I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tač.
6. i 15. Ustava Republike Srbije, kojim je predviđeno da Republika Srbija, između
ostalog, uređuje i obezbeđuje, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i
dužnosti Republike Srbije utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA
• Problemi koje Zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se postižu
donošenjem Zakona
Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su, pre svega, u potrebi da se
stvore uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana i duvanskih proizvoda i
istovremeno realizacija planiranog trenda prikupljanja prihoda od akciza na te
proizvode u republički budžet. Pored toga ovim zakonom definisano je za svaku
kategoriju učesnika u proizvodnji i prometu duvana, obrađenog duvana i duvanskih
proizvoda sa kojim licima mogu da obavljaju promet navedenih proizvoda.
Takođe, predložene izmene i dopune Zakona o duvanu, a koje se odnose na
promet duvana, odnosno obrađenog duvana čiji promet je izvršen suprotno
odredbama ovog zakona, smatraće se prometom duvana za pušenje i ostalih
duvanskih prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast
akciza. Navedene izmene i dopune Zakona o duvanu omogućavaju sprovođenje
adekvatne kaznene politike za sva lica – učesnike u proizvodnji, obradi i prometu
duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda.
Pored toga, razlog za donošenje zakona je i usklađivanje novčanih kazni za
učinjene prekršaje sa Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05,
116/08 i 111/09).
• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše bez donošenja Zakona
Imajući u vidu da je reč o predmetu koji ima uticaj na sistem i politiku javnih
prihoda, to znači da se izmene i dopune predmetne materije mogu vršiti samo
zakonom.
• Zašto je donošenje Zakona najbolje rešenje datog problema
S obzirom da se radi o zakonskoj materiji, postojeća zakonska rešenja jedino
je i moguće menjati i dopunjavati donošenjem zakona, tj. izmenama i dopunama
zakona.
Uređivanjem predmetne materije zakonom daje se doprinos pravnoj
sigurnosti i obezbeđuje dostupnost javnosti, s obzirom da se zakon kao opšti pravni
akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj
pravnoj situaciji.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH
REŠENJA
Uz član 1.
Ovim članom propisuje se da seme duvana, odnosno rasad duvana može da
nabavi samo proizvođač duvana koji ispunjava uslove za proizvodnju duvana i koji je
upisan u Registar proizvođača duvana kod Uprave za duvan.
Uz član 2.
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bavi proizvodnjom duvana ako ima zaključen kooperativni ugovor sa proizvođačem
duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana, odnosno sa obrađivačem
duvana koji je istovremeno upisan u Registar obrađivača duvana i Registar
proizvođača duvana kod Uprave za duvan.
Uz član 3.
Ovim članom propisuje se brisanje naslova iznad člana 15. i člana 15. Zakona
o duvanu.
Uz član 4.
Propisuje se novi član kojim se regulišu obaveze proizvođača duvana. Naime,
propisuje se da je proizvođač duvana koji je upisan u Registar proizvođača duvana
dužan da duvan prodaje isključivo obrađivaču duvana koji je upisan u Registar
obrađivača duvana, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno
duvanskih proizvoda, koji je upisan u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana,
odnosno duvanskih proizvada. Takođe, propisuje se da je fizičko lice – proizvođač
duvana koji je upisan u Evidencionu listu o fizičkim licima – proizvođačima duvana
dužan da duvan prodaje isključivo licu sa kojim ima zaključen kooperativni ugovor iz
člana 9. stav. 9. ovog zakona. Pored toga, propisuje se da će se duvan čiji se promet
ne vrši u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana smatrati duvanom za pušenje i ostalim
duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast
akciza.
Uz član 5.
Ovim članom bliže se propisuju uslovi za brisanje privrednog subjekta
upisanog u Registar obrađivača duvana kod Uprave za duvan u smislu da će se
navedeno lice brisati iz registra ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u
Registar obrađivača duvana pravnosnažno osuđeno za krivično delo nedozvoljene
proizvodnje, odnosno nedozvoljene trgovine duvanom ili obrađenim duvanom,
odnosno ako je odgovorno lice privrednog subjekta upisanog u Registar obrađivača
duvana pravnosnažno kažnjeno za prekršaj propisan ovim zakonom.
Uz član 6.
Ovim članom propisuje se da obrađivač duvana, pored delatnosti obrade
duvana, može da obavlja i delatnost prometa obrađenog duvana. Takođe, propisuje
se da je obrađivač duvana dužan da vodi evidenciju u vezi sa proizvodnjom,
obradom i prometom obrađenog duvana, u skladu sa članom 7. Zakona o duvanu, a
naročito o količini i kvalitetu proizvedenog duvana iz sopstvene proizvodnje ukoliko je
istovremeno i proizvođač duvana upisan u odgovarajući registar u skladu sa ovim
zakonom; količini i kvalitetu otkupljenog duvana od proizvođača duvana, odnosno
uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda upisanog u
odgovarajući registar u skladu sa ovim zakonom, kao i količini i kvalitetu
proizvedenog, obrađenog i prodatog duvana po tipovima i klasama.
Uz član 7.
Propisuje se novi član kojim se regulišu obaveze obrađivača duvana. Prema
ovom članu obrađivač duvana je dužan da obrađeni duvan prodaje isključivo
proizvođaču duvanskih proizvoda upisanom u Registar proizvođača duvanskih
proizvoda, odnosno izvozniku duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih
proizvoda upisanom u Registar izvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno
duvanskih proizvada. Takođe, propisuje se da se obrađeni duvan čiji se promet ne
vrši u skladu sa stavom 1. ovog člana smatra duvanom za pušenje i ostalim
duvanskim prerađevinama (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast
akciza.
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Ovim članom dodaje se novi stav u članu 36. Zakona o duvanu koji reguliše
obaveze proizvođača duvanskih proizvoda, a kojim se propisuje da se promet
duvana, odnosno obrađenog duvana koji se ne vrši u skladu sa stavom 5. tog člana
zakona smatra prometom duvana za pušenje i ostalim duvanskim prerađevinama
(rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.
Uz čl. 9. i 12.
Ovim članovima preciziraju se uslovi za obnavljanje dozvole za obavljanje
delatnosti trgovine na veliko duvanskim proizvodima, kao i uvoza duvana, obrađenog
duvana, odnosno duvanskih proizvoda.
Uz član 10.
Ovim članom vrši se usklađivanje odredaba koje se odnose na obavezu
popisa zaliha cigarta od strane trgovaca na veliko duvanskim proizvodima prilikom
promene iznosa akcize sa zakonom kojim se reguliše oblast akciza.
Uz član 11.
U cilju smanjenja troškova privrednim subjektima koji obavljaju delatnost
trgovine na malo duvanskim proizvodima, kao i jednostavnije procedure za dobijanje
dozvole za obaljanje delatnosti trgovine na malo duvanskim proizvodima, ovim
članom se propisuje da Uprava za duvan po službenoj dužnosti proverava pojedine
uslove i pribavlja određene dokaze.
Uz član 13.
Ovim članom dodaje se novi stav u članu 58. Zakona o duvanu koji reguliše
obaveze uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, a
kojim se propisuje da se promet duvana, odnosno obrađenog duvana koji se ne vrši
u skladu sa stavom 3. tog člana zakona smatra prometom duvana za pušenje i
ostalih duvanskih prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se uređuje
oblast akciza.
Uz član 14.
Propisuje se novi član kojim se regulišu obaveze izvoznika duvana,
obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda. Naime, propisuje se da je
izvoznik duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda, koji je radi
izvoza nabavio duvan, odnosno obrađeni duvan od lica upisanog u odgovarajući
registar u skladu sa ovim zakonom, dužan da izvrši izvoz ovih proizvoda. Takođe,
propisano je da se duvan, odnosno obrađeni duvan čiji je promet izvršen suprotno
ovom članu smatra duvanom za pušenje i ostalim duvanskim prerađevina (rezani
duvan) u smislu zakona kojim se uređuje oblast akciza.
Uz član 15.
Ovim članom dodaju se dva nova člana kojima se propisuje da je zabranjena
proizvodnja, obrada i promet duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih
proizvoda suprotno odredbama ovog zakona. Pored toga, propisuje se da se duvan,
odnosno obrađeni duvan čiji je promet izvršen suprotno ovom članu smatra duvanom
za pušenje i ostalim duvanskim prerađevina (rezani duvan) u smislu zakona kojim se
uređuje oblast akciza. Takođe, propisuje se da je zabranjena kupovina, odnosno
nabavka semena duvana, odnosno rasada duvana licu koje nije upisano u Registar
proizvođača duvana.
Uz čl. 16. do 18.
Ovim članovima vrši se preciziranje prava i dužnosti, kao i ovlašćenja
fitosanitarnog inspektora i poljoprivrednog inspektora.
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Ovim članovima vrši se usklađivanje novčanih kazni za učinjene prekršaje sa
Zakonom o prekršajima („Službeni glasnik RS”, br. 101/05, 116/08 i 111/09) i
propisuju se novčane kazne za učinjene prekršaje propisane ovim zakonom.
Uz član 27.
Propisuje se vreme stupanja na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA
SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA
Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna sredstva u
budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Razmatranje i donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u
skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj
20/12 - prečišćen tekst). Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku sadržani
su u potrebi da se stvore uslovi za suzbijanje nelegalnog prometa duvana
(neobrađenog) i obrađenog duvana i istovremeno realizacije planiranog trenda
prikupljanja prihoda od akciza na duvanske proizvode u republičkom budžetu, a sve
u cilju nesmetanog rada organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz
budžeta Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA U ROKU KRAĆEM
OD OSAM DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM
GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”
Naročito opravdan razlog za stupanje na snagu zakona ranije od osmog dana
od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, u smislu odredbe
člana 196. Ustava Republike Srbije, sadržan je u neophodnosti da se što pre otpočne
sa primenom rešenja predloženih ovim zakonom u cilju stvaranja uslova za očuvanje
budžetskih prihoda.

VII. ANALIZA EFEKATA ZAKONA:
1. Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u zakonu?
Predložena rešenja iz ovog zakona omogućiće suzbijanje nelegalnog
prometa duvana (neobrađenog) i obrađenog duvana što će imati direktan uticaj na
sve privredne subjekte koji se bave proizvodnjom i prometom duvana i duvanskih
proizvoda u smislu stvaranja uslova za povećanje prometa duvana i duvanskih
proizvoda a samim tim uspešnijeg prikupljana budžetskih prihoda od akciza i PDV na
navedene proizvode.
2. Kakve troškove će primena zakona stvoriti građanima i privredi (naročito
malim i srednjim preduzećima)?
Primena ovog zakona neće stvoriti građanima i privredi dodatne troškove,
imajući u vidu da se izmenama ovog zakona stvaraju uslovi za suzbijanje nelegalnog
prometa duvana i obrađenog duvana.
3. Da li su pozitivne posledice donošenja zakona takve da opravdavaju
troškove koje će on stvoriti?
Pozitivne posledice donošenja zakona su takve da ne izazivaju dodatne
troškove privrednih subjekata čija je delatnost propisana odredbama ovog zakona.
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tržišna konkurencija?
Predložena zakonska rešenja imaju neutralan efekat u smislu povećanja
broja privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, obradom i prometom duvana,
obrađenog duvana i duvanskih proizvoda.
5. Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o zakonu?
Tokom rada na zakonu zainteresovane strane imale su mogućnost da se
izjasne o zakonu.
6. Koje će se mere tokom primene zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što
se donošenjem zakona namerava?
Ministarstvo finansija, kao obrađivač zakona, koordiniraće aktivnosti sa
nadležnim organima, kako bi se obezbedila pravilna primene zakona u celini.

