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56. седницa Oдбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних 

средстава Народне скупштине Републике Србије



О Управи за дуван

 Управа за дуван образована је 2005. године Законом о дувану, као орган у саставу Министарства

финансија, и наставила је пословање Агенције за дуван основане 2003. године

 Управа у оквиру својих надлежности обављa послове:

• издаје дозволе за производњу, обраду, прераду и промет дувана и дуванских производа

• води 9 регистара и 3 евиденционе листе

• води евиденције о производњи и промету дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана и

дуванских производа

• издаје потврде о пријави/промени малопродајних цена дуванских производа

• утврђује укупну вредност и количину свих дуванских производа пуштених у промет у циљу

утврђивања износа просечне пондерисане малопродајне цене дуванских прерађевина

и износа минималне акцизе од стране Владе

• учествује у припреми нацрта измена и допуна Закона o дувану и мишљења о његовој

примени

• сарађује са органима и организацијама надлежним за сузбијање нелегалног промета

дувана и дуванских производа



Активности Управе за дуван

ИЗВЕШТАЈИ 
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ТРЖИШТУ 
ДУВАНА И 

ДУВАНСКИХ 
ПРОИЗВОДА

ЗАХТЕВИ 

ПРИВРЕДНИХ 
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УПИС У 
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 У току 2020. године је:

• издато 11.113 дозвола за трговину на мало дуванским 

производима

• обрађено 12.065 извештаја привредних субјеката који послују на 

тржишту дувана и дуванских производа

• регистровано 176 марки дуванских производа

 Остварени директни приходи у буџет Републике Србије:

• 203.983.700 динара на име накнада за обављање делатности 

производње и промета дувана и дуванских производа и 

• 5.094.920 динара на име републичких административних такси



 4 фабрике дуванских производа

 11 трговаца на велико/дистрибутера

 19.950 трговаца на мало

 19 увозника

 21 извозник

 8 произвођача дувана – организатора производње

• 775 физичких лица-произвођача дувана засновали су производњу дувана

на 4617 ha

 4 обрађивача дувана

 3 прерађивача дувана

 4 привредна субјекта који обављају промет дуванских производа по посебном поступку

Учесници на тржишту дувана и дуванских производа
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Привредни субјекти уписани у регистре 

и евиденционе листе
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ПОСТУПАК

-ЧОКА

-МОНУС

-ТABEX

-COPEX

-JTI Сента

-ТРГОВИНЕ 

БОСО

-ДУВАН 

Љубовија

-ИНТАБАК

-JTI Сента

-ДИБ 

Бујановац

-ДУВАН 

Љубовија

-ЧОКА

-Philip Morris 

Operations

-BAT Врање

-MONUS

-JTI Сента

-MERKATA VT

-BAT South-

East Europe

-NELT CO

-JTI Сента

-Julieta

-Dinamic 

Tobacco

-Centrosinergija

-BAT Врање

-YALA HABIBI

-HEDON LIFE

-ADALYA 

TOBACCO

-Philip Morris 

Operations

-BAT VRANJE

-BAT South-

East Europe

-IMPERIAL 

Tobacco SCG

-MONUS

-Julieta

-MERKATA VT

-JTI Сента

-Dinamic 

Tobacco

-YALA HABIBI

-ДИБ 

Бујановац

-HEDON LIFE

-BH tobacco

-Borolini 

exclusive

-Centrosinergija

-EL FARO

-ADALYA 

TOBACCO

-TREFF 

TABAKO

-PURA VIDA

-Philip Morris 

Operations

-BAT Врање

-BAT South-East 

Europe

-MONUS

-JTI Сента

-COPEX

-ČOKA

-TABEX

-INTELLI

-ТРГОВИНЕ 

БОСО

-Дунав експорт-

импорт

-Julieta

-RESERVE

-ДУВАН 

Љубовија

-BRD-PRO

-FARMCOP

-Tobacco Team

-UNO BGD 011

-ИНТАБАК

-ДИБ Бујановац

-MISSONI

-Philip Morris 

Operations

-ДИБ 

Бујановац

-JTI Сента

-MONUS

-Tobacco Team

-DUFRY

-DUNAT 

EXPORT-

IMPORT

Привредни субјекти који 

имају више од 200 објеката:

-ŠTAMPA SISTEM

-FUTURA PLUS

-DELHAIZE 

-MERKATOR S

-NIS

-AMAN

-GOMEX...

ФИЗИЧКА ЛИЦА-

ПРОИЗВОЂАЧИ 

ДУВАНА

775 

коопераната

засади 

дувана

4617 ha

ТРГОВЦИ НА МАЛО ДУВАНСКИМ 

ПРОИЗВОДИМА

(19.950 објеката)



Измене и допуне Закона о дувану

 Управа за дуван је, током 2018. и 2019. године, била носилац израде измена и

допуна Закона о дувану:

• У децембру 2018. године донет је Закон о изменама и допунама Закона о дувану, у

циљу решавања једног од приоритетних задатака у борби против сиве економије –

сузбијања нелегалног промета дувана и дуванских производа, кроз јачање контроле

на тржишту дувана и дуванских производа и прецизније дефинисање обавеза

привредних субјеката

• Изменама и допунама Закона о дувану у децембру 2019. годинe створени су услови

за дигитализацију административних поступака ради унапређења квалитета

пружања услуга Управе за дуван



Остварени резултати измена и допуна Закона о дувану

из 2018. године

 Прецизније дефинисање права и обавеза привредних субјеката који послују на тржишту

дувана и дуванских производа:

 oбавеза свих произвођача дувана да битне елементе кооперативних уговора евидентирају преко

портала е-Управа, чиме је омогућена прецизнија контрола засада под дуваном од стране

инспекцијских и других надлежних органа у циљу сузбијања нелегалног промета;

 обавеза физичког лица-произвођача дувана да преда целокупну количину произведеног дувана,

регистрованом произвођачу дувана са којим има закључен кооперативни уговор. Овом одредбом

онемогућено је задржавање произведеног дувана (чак и у случају да је исти неодговарајућег

квалитета) у поседу физичког лица-произвођача дувана;

 регистрованом произвођачу дувана омогућено је да преда дуван на услужну обраду

регистрованом обрађивачу дувана у циљу проширења његове пословне делатности, као и бољег

искоришћења постојећих капацитета за обраду дувана;

 Законом је регулисана нова делатност производње и промета прерађеног дувана, чиме је

отворена могућност за нове привредне активности;

 у циљу ефикасније контроле и спречавања нелегалних активности регулисана је делатност

промета дуванским производима који се отпремају, односно смештају у специјализовано

царинско складиште отворено у складу са царинским прописима ради:

• продаје у авионима и бродовима,

• отпремања у слободне царинске продавнице отворене на ваздухопловним пристаништима,

• продаје дипломатским и конзуларним представништвима и дипломатском и конзуларном особљу



Сузбијање нелегалног промета

 Прецизнијим дефинисањем права и обавеза привредних субјеката који послују на тржишту

дувана и дуванских производа створени су услови за ефикаснији рад инспекцијских органа и

сузбијање нелегалног промета дувана и дуванских производа, као и спровођење адекватне

казнене политике за сва лица - учеснике у производњи, обради, преради и промету дувана,

обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа

 Влада Републике Србије образовала је мултисекторску Радну групу за борбу против

кријумчарења дувана, чију су чланови представници Министарства унутрашњих послова,

Безбедносно-информативне агенције, Министарства финансија и то Пореске управе, Управе

царина и Управе за дуван

Управа за дуван је дала висок допринос раду Радне групе обављајући послове прикупљања и

обраде релевантних података и достављања извештаја о најбитнијим питањима на недељном

нивоу

 Континуирано се спроводе и активности у области сузбијања незаконите трговине дуваном и

дуванским производима у оквиру Националног програма за сузбијање сиве економије, који је

донела Влада Републике Србије



Сузбијање нелегалног промета

УПРАВА ЗА 
ДУВАН

МУП

МФ - УПРАВА 
ЦАРИНА

МФ - ПОРЕСКА 
УПРАВА

МТТТ -
ТРЖИШНА 

ИНСПЕКЦИЈА

МПШВ – УПРАВА 
ЗА ЗАШТИТУ 

БИЉА, 
ФИТОСАНИТАРНА 

ИНСПЕКЦИЈА

МПШВ –
ПОЉОПРИВРЕДНА 

ИНСПЕКЦИЈА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ:

КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА / 

ИНСПЕКЦИЈА

МЗ – САНИТАРНА 
ИНСПЕКЦИЈА

МЗЖС

Укупно је заплењено 1.017 t дувана

и дуванских производа:

- дуван у листу: 71 % 

- цигарете: 15%

- резани дуван: 13% 

- ручно прављене цигарете: 1%

- у 2020. години уништен 101 

нелегални засад дувана на 87 

ha

- спречена појава 173 t 

нелегалног дувана на тржишту



Финансијски ефекти измена и допуна Закона о дувану

 Измене и допуне Закона о дувану резултирале су повећањем прихода од акциза на дуванске

прерађевине за 9,2% у 2020. години у односу на 2018. годину. Наплаћени приходи од акциза у

износу од 108,54 милијарди динара, превазишли су пројектоване приходе од акциза у 2020.

години за 4%

 Резултати активности Управе за дуван које су спроведене кроз измене и допуне Закона о дувану,

као и резултати Радне групе за борбу против кријумчарења дувана допринели су ефикасној

контроли и регулисању тржишта дувана и дуванских производа, као и реализацији планираног

тренда прикупљања прихода од акциза на дуванске производе у републички буџет

Акцизe на 
дуванске 

прађевине
35,47%

Акцизe на 
деривате 

нафте
52,95%

Остало
11,56%

Акцизе на течности за 
пуњење ел. цигарета

0,02%

Структура акцизних прихода у 2020. 
години

99.431,3

105.876,4

108.541,5
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Остварени приходи од акциза на дуванске прерађевине



Остварени резултати измена и допуна Закона о дувану

из 2019. године

 Управа за дуван је први државни орган који је успоставио дигитализоване

поступке у оквиру Програма Владе „е-Папир“

 С обзиром на високу фреквентност и велики број привредних субјеката подносиоца

захтева дигитализовано је пет административних поступака и то:

• добијање/обнову дозволе за обављање делатности трговине на мало

• промена податка уписаних у евиденциону листу о трговцима на мало дуванским

производима

• одузимање дозволе за обављање делатности трговине на мало

• подношење извештаја трговаца на мало дуванским производима

• пријава/промена малопродајних цена дуванских производа

 Побољшани су услови пословања привредних субјеката смањењем

административног оптерећења

 Оптимизовано је још 39 административних поступака 



Активности у наредном периоду

 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


