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Годишњи извештај о раду



Кључни резултати у 2022. години

1. Потписан Меморандум о разумевању са Мађарском

2. Учешће у пројекту еАкцизе и дигитализација

3. У употреби нови информациони систем

4. Обављени сви послови из надлежности, транспарентно и у року

5. Појачани административни капацитети

6. Обављени сви послови у циљу сузбијања нелегалног промета

7. Реализоване редовне посете привредним субјектима и студијске посете



Реализовани послови из надлежности

У току 2022. године је:

• издато 10.993 дозволе за трговину на мало дуванским производима 

(укупно 19.333 трговаца на мало);

• обрађено 13.174 извештаја привредних субјеката који послују на 

тржишту дувана и дуванских производа;

• регистровано 319 марки дуванских производа;

• издато 117 потврда о пријави/промени малопродајне цене дуванских 

производа;

• 670 физичких лица-произвођача дувана засновали су производњу 

дувана на 3.808 ha
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Финансијски ефекти

Активности Управе у координацији рада са осталим надлежним органима и

другим субјектима, допринеле су реализацији планираног тренда

прикупљања прихода од акциза на дуванске производе.

Остварени директни приходи у буџет Републике Србије у 2022. години:

⁻ 218.052.379 динара на име накнада за обављање делатности 

производње и промета дувана и дуванских производа и 

⁻ 5.033.133 динара на име републичких административних такси.



Меморандум о сарадњи са Мађарском

У Будимпешти, 12. октобра 2022. године потписан је 

први међународни споразум Управе за дуван -

Меморандум о разумевању у вези са разменом 

експерата, искустава и најбољих пракси у области 

контроле дувана и регулације тржишта дувана и 

дуванских производа са Надзорним телом за 

регулаторне послове Мађарске.



Посете привредним субјектима

JT International Сента – отварање нове 

производне линије.

Дуванска индустрија Чока – састанак Секције 

произвођача дувана Привредне коморе Србије

Philip Morris Operations Ниш – студијска 

посета;



Међународна сарадња

Будимпешта - билатерални састанак 

са Надзорним телом за регулаторне 

послове Мађарске

Дортмунд – посета сајму дувана 

и дуванских производа 

InterTabac/InterSupply

Лондон – учешће на 10. Самиту о 

електронским цигаретама

Подгорица – регионални састанак „Политика 

опорезивања дуванских производа ради смањења 

употребе дуванских производа у Југоисточној 

Европи“ 



Појачани административни капацитети

У току 2022. године запослено је 6 нових државних 

службеника, тако да Управа има укупно 34 

запослених и ангажованих лица.

Стално 

запослени

Ангажовани 

по ППП

2020. 19 13

2021. 23 11

2022. 29 5

Људски ресурси



Нелегални промет

Укупно заплењено 142,11 t

дуван у листу 45,30 t

резани дуван 15 t

цигарете
71,2 t 

(3.560.163 паклица) 

• Управа је дала висок допринос 

раду Радне групе за борбу против 

кријумчарења дувана, обављајући 

послове прикупљања и обраде 

релевантних података и 

достављања извештаја о 

најбитнијим питањима на 

недељном нивоу.32%

11%50%

7%
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Информациони систем Управе за дуван

• Формиран је Пројектни тим за будућу 

надоградњу Интегрисаног 

информационог система

 Од 2022. године у употреби је  

Интегрисани информациони систем

који је успостављен крајем 2021. године 

и на овај начин сви пословни процеси 

Управе су аутоматизовани што 

доприноси већој ефикасности пружања 

услуга и остваривања права код Управе.



еАкцизе и дигитализација у области финансија

 Министарство финансија је покренуло пројекат за дигитализацију
у управама и секторима, у својој надлежности под називом
„Анализа и израда нових пословних процеса и дефинисање
будућег система еАкциза са испоруком пилот решења“, односно
еАкцизе.

 Управа активно учествује у раду Радне групе за спровођење
оперативних активности ради праћења израде нових пословних
процеса, дефинисања будућег система и припрему правног
оквира за модел пословања употребом дигиталних акциза
(еАкциза).

 Управа актвно учествује у раду Радне групе за спровођење
оперативних активности ради праћења израде Плана развоја
дигитализације у области финансија за период од 2022. до
2025. године



Европске интеграције

 Управа je активно учествовала у раду Преговарачке групе 28 за 
област контроле дувана.

 Преговарачка позиција 28 усвојена је на седници Владе у фебруару 
2022. године и достављена Европској комисији на даљу процедуру. 

 У јулу 2022. године усвојен је четврти ревидирани Национални 
програм за усвајање правних тековина Европске уније 
(НПАА)

 Рок за усаглашавање Закона о дувану са одредбама Директиве 
2014/40/ЕУ, померен је са 2023. на 2025. годину.



Планиране активности у 2023. години

 Наставак сарадње са надлежним контролним и другим органима у 

циљу давања доприноса одлучној борби против сиве економије

 Модернизација и аутоматизација пословних процеса

 Транспарентан рад и ефикасност у пружању услуга привредним 

субјектима

 Наставак активности на пољу европских интеграција

 Наставак и јачање међународне сарадње са органима надлежним 

за контролу и надзор над тржиштем дувана и дуванских производа


