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Уговорне стране

Радник                                                               За послодавца

* Поред података из т. 7. до 10, у Уговору о пробном раду могу се навести 
одредбе одговарајућих закона и општег акта, којима су та питања уређена у 
вријеме закључења овог уговора.
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На основу члана 4. став 10. Закона о дувану (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 72/12 и 58/19) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 115/18 и 111/21), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ, ПРОСТОРНИМ И 
ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које произво-

ђач дувана мора испуњавати да би се бавио производњом 
сировог дувана у листу, обавезе организатора производње и 
откупа дувана или обрађивача дувана, пријаве производње 
и процјене приноса.

Члан 2.
(1) Уговор о производњи дувана, склопљен између про-

извођача дувана и организатора производње и откупа дува-
на или обрађивача дувана, садржи сљедеће елементе:

1) назив парцеле и површину пољопривредног земљи-
шта на којој се сади дуван,

2) назив типа и сорте дувана који се сади,
3) начин на који уговорне стране обезбјеђују сјеме, од-

носно дувански расад,
4) обавезе у вези са примјеном мјера за сузбијање биљ-

них болести и штеточина на дувану и давања репродукцио-
них материјала,

5) цијену произведеног дувана по класама, коју орга-
низатор производње и откупа дувана или обрађивач дувана 
плаћа произвођачу дувана,

6) обавезу произвођача дувана да у уговореном року ор-
ганизатору производње и откупа дувана или обрађивачу ду-
вана са којим закључи уговор о производњи испоручи сав 
произведени дуван, те обавезу организатора производње и 
откупа дувана или обрађивача дувана да од њега преузме и 
плати му произведени дуван,

7) изјаву произвођача дувана да за исти период није 
закључио уговор о производњи дувана са другим организа-
тором производње и откупа дувана или обрађивачем дувана 
за исту површину из тачке 1) овог става,

8) рок и мјесто предаје дувана,
9) рок и начин исплате новчаних средстава за преузети 

дуван.
(2) Уговор из става 1. овог члана склапа се на период од 

годину дана, и то најкасније до 30. јуна у години у којој се 
производи сирови дуван у листу.

Члан 3.
(1) Произвођач сировог дувана у листу обавезан је да 

изврши упис у Регистар произвођача сировог дувана у 
листу 15 дана након потписивања уговора из члана 2. став 
1. овог правилника.

(2) Упис у Регистар произвођача сировог дувана у листу 
обнавља се сваке године на основу новог уговора.

(3) Начин уписа у Регистар произвођача сировог дувана 
у листу врши се у складу са чланом 26. Закона о дувану (у 
даљем тексту: Закон).

Члан 4.
(1) Посебну и уредну евиденцију о склопљеним уго-

ворима о производњи дувана води и произвођач дувана и 

организатор производње и откупа дувана или обрађивач 
дувана.

(2) У евиденцији о склопљеним уговорима произво-
ђач дувана и организатор производње и откупа дувана или 
обрађивач дувана треба да имају сталан преглед склопље-
них уговора, засађене површине и број уговорених струка 
дувана.

Члан 5.
(1) Да би одређени произвођач дувана склопио уговор 

о производњи и испоруци дувана са организатором про-
изводње и откупа дувана или обрађивачем дувана, треба 
имати земљиште за производњу дувана у приватном вла-
сништву или га користити по неком другом правном основу 
(уговор о даровању, уговор о закупу, уговор о концесији, 
уговор о уступању земљишта на коришћење итд.).

(2) Земљиште које произвођач дувана користи за про-
изводњу треба бити евидентирано у Регистру пољопри-
вредних газдинстава.

Члан 6.
(1) Организатор производње и откупа дувана или обра-

ђивач дувана дужан је да обезбиједи све потребне услове за 
узгој или увоз сјемена дувана произвођачу дувана са којим 
је склопио или намјерава да склопи уговор о производњи и 
испоруци дувана.

(2) Организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана за производњу расада дувана може употрије-
бити само оно дуванско сјеме које је произведено и декла-
рисано у складу са прописима о сјемену који се примјењују 
у Републици Српској.

Члан 7.
Произвођачи дувана могу, за своје потребе, уз стручни 

надзор организатора производње и откупа дувана или обра-
ђивача дувана са којим су закључили уговор о производњи, 
производити дувански расад и/или купити расад од органи-
затора производње и откупа дувана или обрађивача дувана.

Члан 8.
(1) Организатор производње и откупа дувана или обра-

ђивач дувана дужан је да обезбиједи стручно руковођење 
процесом производње и обраде дувана у складу са чланом 
13. Закона.

(2) Организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана дужан је да произвођачу сировог дувана у 
листу у току вегетације омогући стручну помоћ при испу-
њавању уговорених обавеза у вези са контролом и здра-
вљем биља.

Члан 9.
Произвођач дувана обавезује се да у току узгоја дува-

на спроводи сва упутства којa добија од организатора про-
изводње и откупа дувана или обрађивача дувана, почевши 
од оних која се тичу производње расада, припреме земљи-
шта, гнојења, уништавања корова, заштите биљних боле-
сти и штеточина, па до оних која се тичу сушења и пако-
вања дувана по инсерцијама.

Члан 10.
(1) Произвођач дувана обавезан је да, прије него што 

га преда, осушени дуван чува на погодан начин и у одго-
варајућим просторијама, те да га сортира и пакује према 
упутствима којa добија од организатора производње и от-
купа дувана или обрађивача дувана.

(2) Произвођач дувана обавезан је да сав произведени 
и осушени дуван преда организатору производње и отку-
па дувана или обрађивачу дувана у уговорено вријеме и на 
уговореном мјесту.

Члан 11.
(1) Организатор производње и откупа дувана или обра-

ђивач дувана дужан је да приликом склапања уговора са 
произвођачем дувана у сваком уговору наведе цијену по 
класама дувана за откуп у текућој години.
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(2) Организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана дужан је да откупљује дуван од произвођача 
дувана у складу са прописаним јединственим мјерилима 
члана 7. Закона.

Члан 12.
Организатор производње и откупа дувана или обрађи-

вач дувана дужан је да од произвођача дувана са којим је 
склопио уговор откупи сав дуван који је произвео, и то нај-
касније:

1) дуван типа вирџинија до 15. новембра текуће године,
2) дуван типа берлеј најкасније до 31. јануара наредне 

године,
3) дуван типа херцеговачки равњак до 31. јануара на-

редне године.

Члан 13.
Организатор производње и откупа дувана или обрађи-

вач дувана дужан је да обезбиједи одговарајући простор 
за откуп дувана, као и да обавијести произвођача дувана о 
мјесту и времену вршења откупа, односно предаје дувана.

Члан 14.
Организатор производње и откупа дувана или обрађи-

вач дувана дужан је да приликом откупа сировог дувана у 
листу врши процјену произвођачу дувана, на начин како је 
то прописано Законом и другим актима.

Члан 15.
Организатор производње и откупа дувана или обра-

ђивач дувана, континуирано, током читавог процеса про-
изводње, преко својих стручних служби и уз обавезно при-
суство произвођача дувана, евидентира датум контроле и 
чињенично стање на парцели.

Члан 16.
(1) Произвођачи сировог дувана у листу обавезни су 

да у току вегетације омогуће процјену сировог дувана 
у листу организатору производње и откупа дувана или 
обрађивачу дувана са којим су закључили уговор о про-
изводњи дувана ради утврђивања количина које ће бити 
преузете.

(2) Организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана, уз присуство и сагласност произвођача дува-
на, у току вегетације, а најкасније до 30. сеп тембра текуће 
године, врши процјену приноса сировог дувана у листу 
који се очекује.

(3) О спроведеној процедури, у складу са ставом 2. овог 
члана, организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана обавезно издаје потврду о процјени приноса 
сировог дувана у листу произвођачу дувана.

Члан 17.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о минимално-техничким, просторним и другим 
условима за производњу дувана (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 42/13).

Члан 18.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03.6-330-3536/21
17. јануара 2022. године Министар,
Бањалука Др Борис Пашалић, с.р.
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На основу члана 10. став 6, а у вези са чланом 14. За-

кона о дувану (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
72/12 и 58/19), и члана 76. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/18 
и 111/21), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОБРАДЕ ДУВАНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које обрађивач 

дувана или организатор производње и откупа дувана мора 
испуњавати да би се бавио организацијом производње, от-
купом и обрадом сировог дувана, као и вођење евиденције 
и извјештаји организатора производње и откупа дувана или 
обрађивача дувана.

Члан 2.
(1) Под обрадом дувана подразумијева се припрема 

(класирање, паковање, обиљежавање) и индустријска фер-
ментација и дозријевање дувана, као и друге радње у техно-
лошком поступку прераде и паковања дувана.

(2) Под откупом дувана сматра се преузимање сировог 
дувана у листу од произвођача дувана и процјена квалитета 
тог дувана.

Члан 3.
(1) За обављање дјелатности обраде дувана обрађивач 

дувана треба да испуњава сљедеће услове:
1) да располаже одговарајућим простором за обраду 

дувана,
2) да располаже одговарајућом технолошком опремом,
3) да обезбиједи лабораторијске анализе дувана,
4) да располаже одговарајућим стручним кадром,
5) да закључи уговор у писаној форми о испоруци ду-

вана са организатором производње који се бави само отку-
пом, а не и обрадом дувана, или уговор у писаној форми 
о обради дувана, у случају да врши услугу обраде дувана.

(2) За обављање дјелатности откупа сировог дувана ор-
ганизатор производње и откупа дувана треба да испуњава 
сљедеће услове:

1) да располаже одговарајућим простором за смјештај 
и чување дувана,

2) да располаже одговарајућим стручним кадром,
3) да са произвођачем дувана закључи уговор у писаној 

форми о производњи и испоруци дувана,
4) да са обрађивачем дувана закључи уговор у писаној 

форми о обради сировог дувана у листу.

Члан 4.
(1) Простор за обраду дувана је јединствена техничка и 

технолошка цјелина која садржи:
1) складиште за откупљени дуван - простор за одлага-

ње откупљеног дувана у количини довољној за несметани 
прихват откупљеног дувана, те за његово разврставање и 
одлагање ради даљњих поступака у обради,

2) складиште за припрему дувана - намијењено је за 
складиштење дувана у складу са захтјевима система који 
обрађивач дувана користи за припреме дувана за финалну 
обраду, у количини довољној за несметано одвијање фи-
налне обраде дувана,

3) опрему у линији за обраду дувана,
4) складиште репроматеријала - простор намијењен 

складиштењу количина репроматеријала довољних за не-
сметано одвијање обраде дувана, који мора да задовољи 
услове за складиштење картонске амбалаже и хемијских 
препарата,

5) опрему и простор за надзор квалитета - лабораторија 
за анализу,

6) складиште готове робе - простор за чување готових 
производа обраде дувана у разним облицима паковања, које 
мора бити прилагођено за фумигацију готових производа,

7) енергетско постројење.
(2) Опрема у линији за обраду дувана састоји се од дије-

лова за:
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