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ж) не донесе годишњи програм коришћења пољопри-

вредног земљишта у својини Републике (члан 54).”.

Члан 29.
У члану 78. тачка а) брише се.
Досадашње т. б), в), г), д), ђ) и е) постају т. а), б), в), г), 

д) и ђ).

Члан 30.
Послије члана 78. додаје се нови члан 78а, који гласи:

“Члан 78а.
Министар у року од шест мјесеци од дана ступања на 

снагу овог закона доноси:
а) Правилник о начину израде, садржају и доношењу 

програма за израду основе (члан 10. став 2),
б) Правилник о методологији за успостављање и 

праћење стања пољопривредног земљишта (члан 16а. став 
5),

в) Правилник о начину вођења евиденције о промјени 
намјене пољопривредног земљишта (члан 30. став 7),

г) Правилник о поступку замјене пољопривредног зе-
мљишта у својини Републике (члан 70. став 5).”.

Члан 31.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-649/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

1088
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
дувану, који је Народна скупштина Републике Српске усво-
јила на Петој редовној сједници, одржаној 27. јуна 2019. 
године, а Вијеће народа 4. јула 2019. године констатовало 
да усвојеним Законом о измјенама и допунама Закона о ду-
вану није угрожен витални национални интерес ни једног 
конститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2783/19 Предсједник
8. јула 2019. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДУВАНУ

Члан 1.
У Закону о дувану (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, брoj 72/12) члан 1. мијења се и гласи:
“Овим законом уређују се услови и начин производње 

дувана, организација производње, откупа и обраде дувана, 
производња дуванских производа, разврставања, обиљежа-
вања максимално дозвољене количине катрана, никотина 
и угљен-моноксида у цигаретама, вођења регистара и еви-
денциja, као и друга питања од значаја за дуван.”.

Члан 2.
У члану 3. у ставу 1. ријечи: “као и делголд и мериленд 

(енгл. fl ue-cured) сушени у специјалним сушницама са кон-
тролисаном атмосфером и прилеп (енгл. sun-cured) сушен 
амбијенталним ваздухом на сунцу” и запета бришу се.

Члан 3.
Члан 4. мијења се и гласи:
“(1) Производња дувана је производња расада дувана, 

гајење дувана на њиви, берба, низање, сушење, сортирање 
и паковање дувана код произвођача дувана.

(2) Организатор производње и откупа дувана је при-
вредно друштво, предузетник или друго правно лице које 
обавља дјелатност организације производње дувана на 
сопственом посједу, закупљеном земљишту или у сарадњи 
са физичким лицима (пољопривредним произвођачима) 
власницима или закупцима земљишта.

(3) Производњу сировог дувана у листу може да обавља 
привредно друштво, пољопривредна задруга, предузетник 
или физичко лице (у даљем тексту: произвођач дувана) које 
испуњава сљедеће услове:

а) да је уписано у Регистар пословних субјеката, од-
носно у регистар за обављање предузетничке дјелатности 
или у регистар пољопривредних газдинстава и

б) да има закључен уговор са организатором производ-
ње и откупа дувана или обрађивачем дувана о производњи 
и испоруци сировог дувана у листу, који се обавезно закљу-
чује најкасније до 30. јуна године у којој се производи си-
рови дуван у листу.

(4) На захтјев произвођача дувана, министар пољо-
привреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
министар) доноси рјешење којим се одобрава обављање 
дјелатности производње дувана, а које подлијеже реви-
зији након истека рока од пет година од дана његовог до-
ношења.

(5) Уговор из става 3. тачка б) овог члана обавезно садр-
жи:

а) назив парцеле и површину пољопривредног земљи-
шта на којој ће се садити дуван,

б) назив типа и сорте дувана који ће се садити,
в) начин на који уговорне стране обезбјеђују сјеме, од-

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

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

д) цијену произведеног дувана по класама коју ће орга-
низатор производње и откупа дувана или обрађивач дувана 
платити произвођачу,

ђ) обавезу произвођача дувана да ће у уговореном року 
организатору производње и откупа дувана или обрађивачу 
дувана са којим је закључен уговор о производњи испору-
чити сав произведени дуван, те обавезу организатора про-
изводње и откупа дувана или обрађивача дувана да ће од 
њега преузети и платити произведени дуван,

е) 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 а) овог става,

ж) рок и мјесто предаје дувана и
з) рок и начин исплате новчаних средстава за преузети 

дуван.
(6) Уговор из става 3. тачка б) овог члана може садржа-

вати и друге елементе које утврде уговорне стране, а који 
не могу бити у супротности са обавезним елементима из 
става 5. овог члана.

(7) Организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана обавезни су да производњу сировог дувана у 
листу пријаве Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (у даљем тексту: Министарство), најкасније 
до 15. јула године у којој је расађен дуван.

(8) Пријава се подноси у писаној форми, а садржи име-
на и адресе уговорних страна, као и податке о површини 
земљишта и сортама засађеног дувана.

(9) Испуњеност минимално-техничких услова за оба-
вљање дјелатности производње дувана, те заштите на 
раду и заштите и унапређивања животне средине провје-
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рава Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем 
тексту: Инспекторат) у поступку редовног инспекцијског 
надзора.

(10) Министар доноси правилник којим се прописују 
услови које треба да испуњавају обрадиве површине, мини-
мално-технички услови и простор за производњу дувана.”.

Члан 4.
Члан 7. мијења се и гласи:
“(1) Откуп дувана је преузимање сировог дувана у 

листу од произвођача и процјена количине и квалитета тог 
дувана.

(2) Количина и квалитет произведеног сировог дувана у 
листу процјењује се приликом његовог преузимања, према 
прописаним јединственим мјерилима.

(3) Процјена количине и квалитета дувана је јавна и 
врши се у присуству произвођача дувана.

(4) Процјену количине и квалитета дувана из става 3. 
овог члана врши организатор производње и откупа дувана 
или обрађивач дувана са којим је произвођач закључио уго-
вор о производњи и откупу сировог дувана у листу.

(5) О извршеној процјени количине и квалитета дувана 
организатор производње и откупа дувана или обрађивач ду-
вана издаје потврду произвођачу дувана.

(6) Министар доноси правилник о квалитету сировог 
дувана у листу и мјерилима за процјену квалитета сировог 
дувана у листу.”.

Члан 5.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Ако произвођач дувана није сагласан са процјеном 

количине и квалитета дувана коју је извршио организатор 
производње или обрађивач дувана са којим је закључио 
уговор о производњи и откупу дувана, може у року од осам 
дана од дана достављања потврде из члана 7. став 5. овог 
закона поднијети захтјев Министарству да се процјена ко-
личине и квалитета дувана изврши комисијски.

(2) Дуван за који је вршена процјена чува се одвојено до 
комисијске процјене.

(3) Комисију из става 1. овог члана рјешењем именује 
министар, а чине је по један представник произвођача ду-
вана, организатора производње и откупа дувана и Мини-
старства.”.

Члан 6.
Члан 9. мијења се и гласи:
“(1) За производњу расада дувана може се употријеби-

ти само сјеме које је произведено и декларисано у складу 
са прописима о сјемену који се примјењују у Републици 
Српској (у даљем тексту: Република) и добијено од органи-
затора производње и откупа дувана или обрађивача дувана 
са којима је закључен уговор.

(2) Забрањено је неовлашћено стављање у промет сиро-
вог дувана у листу, резаног или на други начин уситњеног 
дувана (необрађени дуван).

(3) Организатор производње и откупа дувана обавезан 
је да закључи уговор о обради сировог дувана у листу са 
обрађивачем дувана, у писаној форми, ако самостално не 
обаља дјелатност обраде дувана.

(4) Уговор из става 3. овог члана закључује се најка-
сније до 30. новембра године у којој се производи сирови 
дуван у листу.

(5) Организатор производње и откупа дувана или обра-
ђивач дувана који се бави и производњом сировог дувана 
у листу дужан је да у оквиру своје организације формира 
стручну службу која ће пружати стручну помоћ у заштити 
дувана од биљних болести и штеточина за сопствену про-
изводњу, као и за производњу физичких и правних лица с 
којима имају склопљене уговоре о производњи.

(6) У случају појаве биљних болести или штеточина, 
организатор производње и откупа дувана или обрађивач 

дужан је да без одгађања организује заштиту дувана и про-
извођачима из става 5. овог члана.”.

Члан 7.
У члану 10. у ставу 2. у тачки а) послије ријечи: “дјелат-

ности” ријеч: “и” брише се и додаје се запета.
У тачки б) послије ријечи: “производа” додају се запета 

и нове т. в), г), д) и ђ), које гласе:
“в) располаже одговарајућим простором за смјештај, 

чување и обраду дувана,
г) располаже одговарајућом технолошком опремом,
д) располаже одговарајућим стручним кадром и
ђ) обезбјеђује лабораторијске анализе дувана”.

Члан 8.
Члан 14. мијења се и гласи:
“(1) Обрађивач дувана и организатор производње и от-

купа дувана поред дјелатности обраде, организације про-
изводње и откупа дувана, може да обавља и дјелатност 
промета дувана, односно обрађеног дувана и производа 
добијених поступком примарне обраде дувана у складу са 
прописом којим се уређује област промета робе.

(2) Обрађени дуван може се продати само привредном 
друштву које обавља дјелатност прераде и промета дувана.

(3) Обрађивач дувана дужан је да води евиденцију у 
вези са производњом и обрадом дувана, односно обрађеног 
дувана, а нарочито о количини и квалитету:

а) произведеног дувана из сопствене производње,
б) откупљеног дувана,
в) произведеног и обрађеног дувана по типовима и кла-

сама и
г) услужно дорађеног дувана.
(4) Евиденцију о промету дувана, односно обрађеног 

дувана обрађивач или организатор производње и откупа 
дувана дужан је да води у складу са прописом којим се 
уређује промет робе.”.

Члан 9.
У члану 15. у ставу 1. послије ријечи: “дувана” додају 

се ријечи: “или организатор производње и откупа дувана”.

Члан 10.
Члан 22. мијења се и гласи:
“(1) Производњу дуванских производа може да обавља 

привредно друштво (у даљем тексту: произвођач дуванских 
производа) које испуњава сљедеће услове:

а) да је уписано у Регистар пословних субјеката,
б) да посједује технолошку опрему која му омогућава 

обављање производње у свим фазама од припреме дувана 
(влажење, разлиставање, резање, ароматизовање) до израде 
дуванских производа и њиховог хигијенског паковања или 
уговор о пословно-техничкој сарадњи са привредним дру-
штвима која посједују такву опрему,

в) да посједује одговарајућу лабораторију за анализу 
и утврђивање квалитета дуванских производа, односно 
закључен уговор са овлашћеном или акредитованом лабо-
раторијом за анализу и утврђивање квалитета дуванских 
производа,

г) да располаже одговарајућим простором који испуња-
ва прописане услове за производњу и смјештај дуванских 
производа и

д) да има запослене раднике одговарајуће стручне спреме 
у производњи и контроли квалитета дуванских производа.

(2) На захтјев произвођача дуванских производа ми-
нистар доноси рјешење којим се одобрава обављање дје-
латности производње дуванских производа, а које подлије-
же ревизији након истека рока од пет година од дана њего-
вог доношења.

(3) Произвођач дуванских производа који посједује рје-
шење из става 2. овог члана може поднијети захтјев за ре-
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визију рјешења најкасније 60 дана прије истека прописаног 
рока.

(4) Ревизија рјешења из става 2. овог члана врши се под 
условима и на начин који је прописан за његово доношење.

(5) Рјешење којим се одобрава обављање дјелатности 
производње дуванских производа укида се ако произвођач 
дуванских производа:

а) престане да испуњава услове прописане овим зако-
ном и подзаконским актима донесеним на основу њега и

б) у прописаном року не поднесе захтјев за упис у Реги-
стар произвођача дуванских производа.

(6) Испуњеност минимално-техничких услова за оба-
вљање дјелатности производње дуванских производа, 
те коришћење простора који испуњава услове у вези са 
техничком опремљеношћу, заштитом на раду и заштитом и 
унапређивањем животне средине провјерава Инспекторат у 
поступку редовног инспекцијског надзора.

(7) Министар доноси правилник о минимално-
техничким условима за обављање дјелатности производње 
дуванских производа.”.

Члан 11.
У члану 25. у ставу 2. запета и ријечи: “делголд, мерил-

енд или прилеп” бришу се.
Став 3. мијења се и гласи:
“(3) Групу Б чине цигарете са филтером паковане у твр-

до паковање, и које садрже најмање 50% дувана из домаће 
производње (вирџинија, берлеј и херцеговачки равњак), у 
чему је најмање 15% доњег брања или на њима заснова-
них сурогата домаћег поријекла (дуванска фолија и техно-
лошки обрађено ребро), а које су произведене и први пут 
стављене у промет на територији Републике.”.

Члан 12.
У члану 26. у ставу 1. у тачки б) послије ријечи: “Реги-

стар” додају се ријечи: “организатора производње и откупа 
дувана и”.

У ставу 3. послије ријечи: “произвођач дувана” и запете 
додају се ријечи: “организатор производње и откупа дува-
на”.

Члан 13.
У члану 29. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Цигарете које прелазе параметре из става 1. овог 

члана сматрају се неупотребљивим и забрањено их је ста-
вљати у промет.”.

Члан 14.
У члану 33. у тачки б) послије ријечи: “производњу” и 

запете додају се ријечи: “организацију производње и отку-
па дувана” и запета.

Т. в) и г) мијењају се и гласе:
“в) забрани обављање дјелатности производње, органи-

зације производње и откупа дувана, обраде дувана и про-
изводње дуванских производа, ако се она обавља без рје-
шења којим се одобрава обављање те дјелатности,

г) покрене поступак за укидање рјешења за обављање 
дјелатности ако произвођач дувана, организатор производ-
ње и откупа дувана, обрађивач дувана и произвођач дуван-
ских производа престане да испуњава услове прописане за 
његово доношење,”.

Члан 15.
У члану 34. у ставу 1. ријечи: “члана 4. став 4. и” за-

мјењују се ријечима: “члана 4. став 4,”, а послије ријечи: 
“члана 10. став 3.” додају се ријечи: “и члана 22. став 2.”.

Члан 16.
У члану 35. у ставу 1. тачка а) мијења се и гласи:
“а) сав произведени дуван у листу не испоручи на пре-

раду у складу са уговором закљученим са организатором 

производње и откупа дувана или обрађивачем дувана (члан 
4. став 3. тачка б),”.

Тачка д) мијења се и гласи:
“д) неовлашћено стави у промет сирови дуван у листу, 

резани или на други начин уситњен дуван (члан 9. став 2),”.
Тачка ж) мијења се и гласи:
“ж) обавља откуп дувана, а не испуњава услове за оба-

вљање дјелатности обраде и откупа дувана (члан 10. став 
6),”.

Т. ј) и к) мијењају се и гласе:
“ј) не поднесе захтјев за упис у Регистар произвођача, 

односно организатора производње и откупа дувана или 
обрађивача дувана (члан 26. став 3),

к) у прописаном року не пријави сваку промјену пода-
така уписаних у Регистар произвођача, односно организа-
тора производње и откупа дувана или обрађивача дувана 
(члан 26. став 4) и”.

Члан 17.
У члану 36. у ставу 1. у тачки а) ријечи: “(члан 22)” за-

мјењују се ријечима: “(члан 22. став 1)”.
Послије тачке а) додаje се нова тачка б), која гласи:
“б) обавља производњу дуванских производа, а не 

посједује рјешење којим се одобрава обављање дјелатности 
производње дуванских производа (члан 22. став 2),”.

Досадашње т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з) и и) постају т. в), 
г), д), ђ), е), ж), з), и) и ј).

У досадашњој тачки з), која постаје тачка и), послије 
ријечи: “цигарета” додају се запета и ријечи: “те ставља у 
промет цигарете које прелазе прописане параметре”.

Члан 18.
У члану 37. у ставу 1. у тачки а) број: “5” замјењује се 

бројем: “10”.
У тачки б) број: “3” замјењује се бројем: “7”.
Тачка в) брише се, а досадашње т. г), д) и ђ) постају т. 

в), г) и д).
У досадашњој тачки д) која постаје тачка г) број: “2” 

замјењује се бројем: “7”.

Члан 19.
Послије члана 39. додаје се нови члан 39а, који гласи:

“Члан 39а.
Правна лица, предузетници и физичка лица која оба-

вљају производњу дувана, организацију производње и от-
купа дувана, обраду дувана и производњу дуванских про-
извода, дужни су да своје пословање ускладе са одредбама 
овог закона у року од годину дана од дана његовог ступања 
на снагу.”.

Члан 20.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-650/19 Предсједник
27. јуна 2019. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.
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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О КОМОРИ ИНЖЕЊЕРА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о измјенама и допунама Закона о 
Комори инжењера пољопривреде Републике Српске, који 




