
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, 

108/13 и 95/18) у члану 6. став 3. текст „ЈМБГ, односно матични број” 

замењује се текстом „јединствени матични број грађана (ЈМБГ)”. 

После става 4. додају се нови ст. 5, 6. и 7, који гласе: 

„Уз пријаву промене података из става 4. овог члана, прилаже се докaз који 

представља правни основ за промену тог податка, као и доказ о уплати 

републичке административне таксе. 

Управа је дужна да у року од осам дана од дана пријема пријаве донесе 

решење. 

Решење из става 6. овог члана је коначно.” 

Досадашњи став 5. постаје став 8. 

Члан 2. 

У члану 9. став 4. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 5. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 7. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 3. 

У члану 9а став 2. тачка 4) речи: „катастарску парцелу (број и назив)” 

замењују се речима: „број катастарске парцеле”. 

Члан 4. 

У члану 17. став 7. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 8. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 10. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 5. 

У члану 22. став 1. тачкa 3), тачка и запета замењују се тачком, а тач. 4) и 

5) бришу се. 

Став 4. брише се. 

Досадашњи став 5. постаје став 4. 

Члан 6. 



У члану 25в став 5. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 6. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 8. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 7. 

У члану 37. став 6. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 7. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 8. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 8. 

У члану 38. став 5. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 6. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 8. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 9. 

У члану 45. став 9. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 10. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 11. после речи: „Управа” додају се речи: „у року од осам дана од 

дана пријема уредног захтева”. 

Ст. 12, 13. и 14. мењају се и гласе: 

„Против решења о одбацивању непотпуног захтева може се изјавити жалба 

министру надлежном за послове финансија, у року од 15 дана од дана 

достављања решења. 

Решење којим се одбија захтев или издаје дозвола за обављање делатности 

трговине на мало дуванским производима је коначно у управном поступку. 

Привредни субјект који је добио решење којим се издаје дозвола за 

обављање делатности трговине на мало дуванским производима, може да 

продаје дуванске производе и путем посебних витрина (у даљем тексту: 

хјумидор).” 

Члан 10. 

У члану 47. став 3. мења се и гласи: 



„Управа је дужна да у року од осам дана од дана пријема уредног захтева за 

обнављање дозволе одлучи по захтеву.” 

Члан 11. 

У члану 52. став 1. тачка 2) мења се и гласи: 

„2) да има закључен уговор о куповини дувана, обрађеног дувана, 

прерађеног дувана са иностраним добављачем, односно да има закључен 

уговор о куповини дуванских производа са иностраним произвођачем или 

овлашћеним дистрибутером иностраног произвођача, као и да је увозник 

дуванских производа овлашћен од стране иностраног произвођача, односно 

овлашћеног дистрибутера иностраног произвођача за дистрибуцију тих 

дуванских производа на тржишту Републике;” 

У ставу 4. тачка 2) реч: „цигарета” замењују се речима: „дуванских 

производа”. 

У ставу 5. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 6. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 7. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 12. 

У члану 59. став 4. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 5. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 6. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 13. 

У члану 64а после става 1. додаје се нови став 2, који гласи: 

„Извозом дуванских производа може да се бави само регистровани 

произвођач дуванских производа.” 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 14. 

У члану 64б став 1. после речи: „уписан у” додају се речи: „одговарајући 

регистар код органа надлежног за регистрацију и у”. 

У ставу 2. тачка 1) после речи: „производа” додају се речи: „са иностраним 

добављачем, осим уколико је подносилац захтева уписан у Регистар 

произвођача дуванских производа”. 

У ставу 7. после речи: „податке из” додају се речи: „става 1. и”. 



У ставу 8. речи: „закључак или” бришу се. 

У ставу 9. реч: „закључком” замењује се речју: „решењем”, а речи: „а 

решењем се” бришу се. 

У ставу 10. реч: „закључак” у одређеном падежу, замењује се речју: 

„решење” у одговарајућем падежу. 

Члан 15. 

У члану 92. став 1. тачка 5) мења се и гласи: 

„5) поступи супротно одредбама члана 64а ст. 1. и 2. овог закона.”. 

Члан 16. 

У члану 25д став 3, члану 40. став 3. и члану 54. став 3. број: 

„10.467.635,34” замењује се бројем: „10.680.000,00”. 

Члан 17. 

У Закону о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, 

број 95/18) у члану 71. ст. 1. до 4. број: „90/97” замењује се бројем: 

„90/07”. 

Члан 18. 

У Закону о изменама и допунама Закона о дувану („Службени гласник РС”, 

број 95/18) у члану 75. став 2. брише се. 

Члан 19. 

Прво наредно усклађивање износа накнада из члана 32. став 3, члана 45. 

став 1. тачка 4) и члана 64б став 2. тачка 4) Закона о дувану („Службени 

гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12, 108/13 и 95/18) 

извршиће се у јануару 2020. године са индексом потрошачких цена у 2019. 

години. 

Прво годишње усклађивање износа накнаде из члана 16. овог закона 

извршиће се у јануару 2021. године са индексом потрошачких цена у 2020. 

години. 

Члан 20. 

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

гласнику Републике Србијеˮ. 


