
ђ) Пра вил ник о садр жа ју годи шњег и финал ног извје -
шта ја о кори шће њу рибо лов не зоне (члан 31. став 2),

е) Пра вил ник о про гра му, начи ну и усло ви ма пола га ња
рибо ло вач ког испи та, обра зац и начин изда ва ња увје ре ња о
поло же ном испи ту и облик, садр жај и начин вође ња Реги -
стра поло же них испи та (члан 34. став 5),

ж) Пра вил ник о обли ку, садр жа ју и обра сцу дозво ле
(члан 35. став 6),

з) Пра вил ник о начи ну оба вља ња спорт ског рибо ло ва,
врсти и коли чи ни рибо лов них ала та, опре ме и мама ца коју
рибо лов ци сми ју да кори сте (члан 37. став 5),

и) Пра вил ник о обли ку и садр жа ју еви ден ци је о уло ву
рибе у спорт ском рибо ло ву (члан 38. став 4),

ј) Пра вил ник о садр жа ју и начи ну вође ња Реги стра
при вред них дру шта ва и пред у зет ни ка који оба вља ју дје -
лат ност аква кул ту ре (члан 49. став 6),

к) Пра вил ник о про гра му, начи ну и усло ви ма пола га ња
испи та за оба вља ње посло ва аква кул ту ре, обра зац и начин
изда ва ња увје ре ња о поло же ном испи ту и облик, садр жај и
начин вође ња Реги стра лица оспо со бље них за оба вља ње
аква кул ту ре (члан 52. став 9),

л) Пра вил ник о обли ку и садр жа ју еви ден ци је о про -
извод њи и узго ју риба, мла ђи, опло ђе не икре и дру гих воде -
них орга ни за ма у аква кул ту ри (члан 53. став 2),

љ) Пра вил ник о начи ну оба вља ња рибо чу вар ске слу -
жбе (члан 56. став 6),

м) Пра вил ник о про гра му, начи ну и усло ви ма пола га ња
рибо чу вар ског испи та, обра зац и начин изда ва ња увје ре ња
о поло же ном испи ту и облик, садр жај и начин вође ња
Реги стра поло же них испи та (члан 57. став 5),

н) Пра вил ник о обра сцу рибо чу вар ске леги ти ма ци је и
изглед рибо чу вар ске знач ке (члан 58. став 5),

њ) Пра вил ник о лово ста ју, ала ти ма, опре ми и сред стви -
ма за рибо лов (члан 65. став 4),

о) Пра вил ник о виси ни накна де за ште ту при чи ње ну
рибљем фон ду (члан 74. став 4) и

п) Пра вил ник о садр жај и начи ну вође ња рибар ског
ката стра (члан 76. став 5).

Члан 86.
Сред њо роч ни про грам уна пре ђи ва ња рибар ства и

годи шњи план упра вља ња доне се ни по про пи си ма који су
важи ли до дана сту па ња на сна гу овог зако на при мје њи ва -
ће се до исте ка њихо вог пери о да важе ња.

Члан 87.
(1) Орга ни за ци је спорт ских рибо ло ва ца дужне су да

сво је посло ва ње ускла де са одред ба ма овог зако на у року
од годи ну дана од дана њего вог сту па ња на сна гу.

(2) Кори сник рибо лов не зоне или кон це си о нар, при -
вред но дру штво, одно сно пред у зет ник који оба вља ју дје -
лат ност при вред ног, спорт ског и при вред но-спорт ског
рибо ло ва и аква кул ту ре дужни су да сво је посло ва ње
ускла де са одред ба ма овог зако на у року од годи ну дана од
дана њего вог сту па ња на сна гу.

(3) Лица која су оба ве зна да поло же испит из чл. 18, 26,
34, 52. и 57. овог зако на дужна су да га поло же у року од
годи ну дана од дана сту па ња на сна гу овог зако на.

Члан 88.
До доно ше ња под за кон ских ака та из чла на 85. овог

зако на при мје њи ва ће се про пи си који су важи ли до дана
сту па ња на сна гу овог зако на, ако нису у супрот но сти са
одред ба ма овог зако на.

Члан 89.
Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи Закон

о рибар ству (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
4/02 и 58/09).

Члан 90.
Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1058/12 Пред сјед ник
10. јула 2012. годи не Народ не скуп шти не,
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.

1509

На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
28/94),  д о н о с и м

У К АЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДУВАНУ

Проглашавам Закон о дувану, који је Народна скупшти-
на Републике Српске усвојила на Двадесетој сједници,
одржаној 10. јула 2012. године, а Вијеће народа 18. јула
2012. године констатовало да усвојеним Законом о дувану
није угрожен витални национални интерес ни једног кон-
ститутивног народа у Републици Српској.

Број: 01-020-2398/12 Предсједник
19. јула 2012. године Републике,
Бања Лука Милорад Додик, с.р.

З А КО Н  

О ДУВА НУ

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.
Овим зако ном уре ђу ју се усло ви и начин про из вод ње и

обра де дува на и дуван ских про из во да, усло ви и начин про -
из вод ње, раз вр ста ва ња, оби ље жа ва ња мак си мал но дозво -
ље не коли чи не катра на, нико ти на и угљен-монок си да у
цига ре та ма, вође ња реги ста ра и евиденциja, као и дру га
пита ња од зна ча ја за дуван.

Члан 2.
(1) Одред бе овог зако на о про из вод њи сиро вог дува на

у листу не одно се се на дуван који на соп стве ном земљи -
шту, у науч не или екс пе ри мен тал не свр хе, про из во ди орга -
ни за ци ја која се бави науч ном дје лат но шћу у овој обла сти.

(2) Језич ки изра зи упо три је бље ни у овом зако ну за
озна ча ва ње мушког или жен ског рода под ра зу ми је ва ју оба
рода.

II - ПРО ИЗ ВОД ЊА, ОБРА ДА И ОТКУП ДУВА НА

Члан 3.
(1) Дуван чине листо ви кул ти ви са не биљ не врсте Nico -

ti a na taba cum L. са типо ви ма: вир џи ни ја (енгл. flue-cured)
суше на у спе ци јал ним сушни ца ма са кон тро ли са ном
атмос фе ром, бер леј (енгл. аir-cured) сушен амби јен тал ним
вазду хом у хла ду и хер це го вач ки рав њак (енгл. sun-cured)
сушен амби јен тал ним вазду хом на сун цу, као и дел голд и
мери ленд (енгл. flue-cured) суше ни у спе ци јал ним сушни -
ца ма са кон тро ли са ном атмос фе ром и при леп (енгл. sun-
cured) сушен амби јен тал ним вазду хом на сун цу, у свим
обли ци ма и сте пе ни ма биљ не про из вод ње и у свим фаза ма
обра де и пако ва ња, који не слу же крај њој потро шњи (нео -
бра ђе ни дуван).

(2) Сиро ви дуван је осу ше но и нефер мен ти са но, одно -
сно нео бра ђе но дуван ско лишће које се не може упо тре -
бља ва ти за про из вод њу дуван ских про из во да и чије је
суше ње извр ше но на један од сље де ћих начи на: у хла ду,
директ но на сун цу, под поли е ти лен ским плат ном и на
топлом вазду ху.

(3) Фер мен ти са ни дуван је дуван обра ђен тех но ло -
шким поступ ком и то сезон ском и ван се зон ском фер мен та -
ци јом и тер мич ком обра дом и који је кла си ран и упа ко ван.
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(4) Дуван ска сиро ви на је дора ђе ни дуван, лист или
стрипс, дуван ска фоли ја и екс пан ди ра ни нерв, који се
кори сте за про из вод њу дуван ских про из во да.

Члан 4.
(1) Про из вод ња дува на је про из вод ња раса да дува на,

гаје ње дува на на њиви, бер ба, низа ње, суше ње, сор ти ра ње
и пако ва ње дува на код про из во ђа ча дува на.

(2) Про из вод њу сиро вог дува на у листу може да оба -
вља при вред но дру штво, пољо при вредна задру га, пред у -
зет ник или физич ко лице (у даљем тек сту: про из во ђач
дува на) које испу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи са но у Реги стар послов них субје ка та, одно -
сно у реги стар за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти
или у реги стар пољо при вред них газдин ста ва и

б) да има закљу че не уго во ре са обра ђи ва чи ма дува на.
(3) Уго вор из ста ва 2. тач ка б) овог чла на оба ве зно

садр жи оба ве зу обра ђи ва ча да пла ти про из во ђа чу купов ну
ције ну, за коли чи ну која је одре ђе на уго во ром и ствар но
испо ру че на и оба ве зу про из во ђа ча да испо ру чи обра ђи ва -
чу сиро ви дуван који испу ња ва захтје ве у погле ду ква ли те -
та који су дефи ни са ни уго во ром.

(4) На захтјев про из во ђа ча дува на, мини стар пољо при -
вре де, шумар ства и водо при вре де (у даљем тек сту: мини -
стар) доно си рје ше ње којим се одо бра ва оба вља ње дје лат -
но сти про из вод ње дува на, а које под ли је же реви зи ји након
исте ка рока од пет годи на од дана њего вог доно ше ња.

(5) Мини стар доно си пра вил ник којим се про пи су ју
усло ви које тре ба да испу ња ва ју обра ди ве повр ши не,
мини мал но-тех нич ки усло ви и про стор за про из вод њу
дува на.

(6) Испу ње ност мини мал но-тех нич ких усло ва за оба -
вља ње дје лат но сти про из вод ње дува на из ста ва 5. овог
чла на, те зашти те на раду и зашти те и уна пре ђи ва ња
живот не сре ди не про вје ра ва Репу блич ка упра ва за инспек -
циј ске посло ве (у даљем тек сту: Инспек то рат) у поступ ку
редов ног инспек циј ског над зо ра.

Члан 5.
(1) Про из во ђач дува на који посје ду је рје ше ње из чла на

4. став 4. овог зако на може под ни је ти захтјев за реви зи ју
рје ше ња нај ка сни је 60 дана при је исте ка про пи са ног рока.

(2) Реви зи ја рје ше ња из ста ва 1. овог чла на врши се под
усло ви ма и на начин који је про пи сан за њего во доно ше ње.

Члан 6.
Рје ше ње којим се одо бра ва оба вља ње дје лат но сти про -

из вод ње дува на уки да се ако про из во ђач дува на:
а) пре ста не да испу ња ва усло ве про пи са не овим зако -

ном и под за кон ским акти ма доне се ним на осно ву њега и
б) у про пи са ном року не под не се захтјев за упис у

Реги стар про из во ђа ча дува на.

Члан 7.
(1) Откуп дува на је пре у зи ма ње сиро вог дува на у листу

од про из во ђа ча и про цје на ква ли те та тог дува на.
(2) Ква ли тет про из ве де ног сиро вог дува на у листу про -

цје њу је се при ли ком њего вог пре у зи ма ња, пре ма про пи са -
ним једин стве ним мје ри ли ма.

(3) Мини стар доно си пра вил ник о ква ли те ту сиро вог
дува на у листу и мје ри ли ма за про цје ну ква ли те та сиро вог
дува на у листу.

(4) Про цје на ква ли те та дува на која под ра зу ми је ва
одре ђи ва ње виси не при но са листа дува на, као и његов ква -
ли тет је јав ни чин и врши се у при су ству про из во ђа ча дува -
на.

(5) Про цје ну из ста ва 4. овог чла на врши обра ђи вач
дува на са којим је про из во ђач закљу чио уго вор о про из -
вод њи и отку пу сиро вог дува на у листу. 

Члан 8.
(1) Ако про из во ђач дува на није задо во љан про цје ном

ква ли те та дува на која је извр ше на од обра ђи ва ча дува на са

којим је закљу чио уго вор о про из вод њи и отку пу дува на,
може у року од 24 часа од оба вље не про цје не ква ли те та
под ни је ти захтјев за нову про цје ну ква ли те та дува на овла -
шће ној или акре ди то ва ној лабо ра то ри ји.

(2) Тро шко ве про цје не ква ли те та дува на од овла шће не
или акре ди то ва не лабо ра то ри је сно си лице из ста ва 1. овог
чла на које је под ни је ло захтјев за про цје ну ква ли те та дува -
на.

(3) Лабо ра то ри ја из ста ва 1. овог чла на дужна је да про -
цје ну ква ли те та дува на извр ши у року од седам дана од
дана при је ма захтје ва.

(4) Мини стар доно си пра вил ник којим про пи су је
посту пак утвр ђи ва ња испу ње но сти усло ва за рад испит них
лабо ра то ри ја које врше ана ли зу сиро вог дува на у листу,
обра ђе ног дува на и дуван ских про из во да.

Члан 9.
(1) За про из вод њу раса да дува на може се упо три је би ти

само сје ме које је про из ве де но у скла ду са про пи си ма о сје -
ме ну који се при мје њу ју у Репу бли ци Срп ској (у даљем
тек сту: Репу бли ка) и доби је но од обра ђи ва ча дува на са
који ма је закљу чен уго вор.

(2) Забра ње но је ста вља ње у про мет реза ног или на
дру ги начин усит ње ног дува на (нео бра ђе ни дуван).

Члан 10.
(1) Обра да дува на је при пре ма (кла си ра ње, пако ва ње,

оби ље жа ва ње) и инду стриј ска фер мен та ци ја и дозри је ва -
ње дува на, као и дру ге рад ње у тех но ло шком поступ ку пре -
ра де и пако ва ња дува на.

(2) Обра ду дува на може да оба вља при вред но дру штво,
пољо при вред на задру га или пред у зет ник (у даљем тек сту:
обра ђи вач дува на) који испу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи сан у Реги стар послов них субје ка та, одно -
сно у реги стар за оба вља ње пред у зет нич ке дје лат но сти и

б) да има закљу че не уго во ре са про из во ђа чи ма дуван -
ских про из во да.

(3) На захтјев обра ђи ва ча дува на мини стар доно си рје -
ше ње којим се одо бра ва оба вља ње дје лат но сти обра де
дува на, а које под ли је же реви зи ји након исте ка рока од пет
годи на од дана њего вог доно ше ња.

(4) Обра ђи вач дува на дужан је да испу ња ва усло ве за
обра ду нај ма ње јед не сор те дува на.

(5) Ако обра ђи вач дува на не испу ња ва усло ве за обра -
ду више од јед не сор те дуванa, за сор те дува на за које не
испу ња ва усло ве, може да закљу чи уго вор о пру жа њу
услу ге обра де дува на са обра ђи ва чем дува на који испу ња -
ва те усло ве.

(6) Мини стар доно си пра вил ник о мини мал но-тех нич -
ким усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти обра де дува на.

(7) Испу ње ност мини мал но-тех нич ким усло ви ма за
оба вља ње дје лат но сти обра де дува на, кори шће ње одго ва -
ра ју ћег про сто ра за смје штај отку пље ног дува на, сре ђи ва -
ње, обра ду и кла си фи ка ци ју дува на, те кори шће ње про сто -
ра који испу ња ва усло ве у погле ду тех нич ке опре мље но -
сти, зашти те на раду и зашти те и уна пре ђи ва ња живот не
сре ди не про вје ра ва Инспек то рат у поступ ку редов ног
инспек циј ског над зо ра. 

Члан 11.
(1) Обра ђи вач дува на који посје ду је рје ше ње из чла на

10. став 3. овог зако на може под ни је ти захтјев за реви зи ју
рје ше ња нај ка сни је 60 дана при је исте ка про пи са ног рока.

(2) Реви зи ја рје ше ња из ста ва 1. овог чла на врши се под
усло ви ма и на начин који је про пи сан за њего во доно ше ње.

Члан 12.
Рје ше ње којим се одо бра ва оба вља ње дје лат но сти

обра де дува на уки да се ако обра ђи вач дува на:
а) пре ста не да испу ња ва усло ве про пи са не овим зако -

ном и 
б) не под не се захтјев за упис у Реги стар обра ђи ва ча

дува на.
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Члан 13.
(1) Обра ђи вач дува на дужан је да обез би је ди струч но

руко во ђе ње про це сом про из вод ње и обра де дува на.
(2) Про це сом про из вод ње и обра де дува на може да

руко во ди дипло ми ра ни инже њер пољо при вре де или
дипло ми ра ни инже њер тех но ло ги је, са нај ма ње дви је годи -
не рад ног иску ства у тра же ном сте пе ну обра зо ва ња.

(3) Про из во ђач и обра ђи вач дува на струч но руко во ђе -
ње про це сом про из вод ње могу обез би је ди ти и посред -
ством дру гог прав ног лица које је реги стро ва но за пру жа -
ње струч них услу га у пољо при вре ди и има запо сле но лице
које испу ња ва усло ве из ста ва 2. овог чла на.

Члан 14.
(1) Обра ђи вач дува на, поред дје лат но сти обра де дува -

на, може да оба вља и дје лат ност про ме та дува на, одно сно
обра ђе ног дува на, у скла ду са про пи сом који се уре ђу је
област про ме та робе.

(2) Обра ђи вач дува на дужан је да води еви ден ци ју у
вези са про из вод њом и обра дом дува на, одно сно обра ђе ног
дува на, а наро чи то о коли чи ни и ква ли те ту:

а) про из ве де ног дува на из соп стве не про из вод ње,
б) отку пље ног дува на и
в) про из ве де ног и обра ђе ног дува на по типо ви ма и кла -

са ма.
(3) Еви ден ци ју о про ме ту дува на, одно сно обра ђе ног

дува на обра ђи вач је дужан да води у скла ду са про пи сом
који се уре ђу је про мет робе.

Члан 15.
(1) Ако обра ђи вач дува на пре во зи дуван соп стве ним

пре во зним сред ством, то пре во зно сред ство тре ба да испу -
ња ва сани тар но-хемиј ске усло ве про пи са не пра вил ни ком
из чла на 10. став 6. овог зако на.

(2) Пре во зна сред ства нами је ње на за пре воз дува на,
одно сно обра ђе ног дува на, могу се упо тре бља ва ти и за пре -
воз дру гих пред ме та опште упо тре бе, али не исто вре ме но.

III - ПРО ИЗ ВОД ЊА ДУВАН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 16.
Дуван ски про из во ди су сви про из во ди који су про из ве -

де ни од дува на и који по ква ли те ту задо во ља ва ју стан дар -
де про пи са не зако ном, а то су: цига ре и цига ри ло си, цига -
ре те, дуван за пуше ње и оста ли дуван ски про из во ди.

Члан 17.
Цига ре и цига ри ло си су: 
а) сви ци дува на који се могу пуши ти у датом ста њу и

који су у ције ло сти про из ве де ни од при род ног дува на,
б) сви ци дува на који се могу пуши ти у датом ста њу и

чији је спољ ни омо тач од при род ног дува на,
в) сви ци дува на од мје ша ви не ижи ље ног дува на са

спољ ним омо та чем у при род ној боји цига ре који пот пу но
покри ва про из вод, са фил те ром гдје је то пред ви ђе но, осим
у слу ча ју цига ра са врхом, гдје су и врх и омо тач од дуван -
ске фоли је, при чему тежи на по једи ни ци, без фил те ра или
мушти кле изно си нај ма ње 1,2 g и чији се омо тач зави ја
спи рал но, под оштрим углом од нај ма ње 30° у одно су на
узду жну осу цига ре и

г) сви ци дува на од мје ша ви не ижи ље ног дува на са
спољ ним омо та чем у при род ној боји цига ре који пот пу но
покри ва про из вод, са фил те ром гдје је то пред ви ђе но, осим
у слу ча ју цига ра са врхом, гдје су и врх и омо тач од дуван -
ске фоли је, при чему тежи на по једи ни ци, без фил те ра или
мушти кле изно си нај ма ње 2,3 g и чији обим нај ма ње јед не
тре ћи не њене дужи не није мањи од 34 mm.

Члан 18.
Цига ре те су:
а) сви ци дува на који се могу пуши ти у датом ста њу, а

који не спа да ју у цига ре и цига ри ло се из чла на 17. овог
зако на,

б) сви ци дува на који се на јед но ста ван, неин ду стриј ски
и инду стриј ски начин ста вља ју у папир не тубе за цига ре те,

в) сви ци дува на који се на јед но ста ван, неин ду стриј ски
начин уви ја ју у папир за цига ре те и

г) сви так под ра зу ми је ва дви је цига ре те чија је дужи на,
не рачу на ју ћи фил тер или мушти клу, пре ко 9 cm, али не
пре ла зи 18 cm, три цига ре те чија је дужи на, не рачу на ју ћи
фил тер или мушти клу пре ко 18 cm, али не пре ла зи 27 cm.

Члан 19.
Дуван за пуше ње је:
а) дуван који је резан или на дру ги начин усит њен,

иски дан или пре со ван у бло ко ве и који се може пуши ти без
даље инду стриј ске обра де и

б) дуван који је нами је њен за про да ју у трго ви ни на
мало, а који не спа да у про из во де из чл. 17. и 18. овог зако -
на и који се може пуши ти.

Члан 20.
Оста ли дуван ски про из во ди су:
а) дуван нами је њен за про да ју у трго ви на ма на мало,

који се може кори сти ти без даље инду стриј ске обра де и
који је спе ци јал но при пре мљен за жва ка ње и шмр ка ње,
али не и пуше ње,

б) про из во ди који се у ције ло сти или дје ли мич но састо -
је од суп стан ци које нису дуван, али који у погле ду дру гих
кри те ри ју ма одго ва ра ју про из во ди ма из чл. 17. или 19.
овог зако на и који се, у сми слу поре ских и дру гих зако на,
тре ти ра ју као цига ре те или дуван за пуше ње,

в) про из во ди који се дје ли мич но састо је од суп стан ци
које нису дуван, али који у погле ду дру гих кри те ри ју ма
одго ва ра ју про из во ди ма из чла на 18. овог зако на и који се,
у сми слу поре ских и дру гих зако на, тре ти ра ју као цига ре и
цига ри ло си ако испу ња ва ју један од сље де ћих усло ва: има -
ју омо тач од при род ног дува на, има ју омо тач и повој од
дуван ске фоли је, има ју омо тач од дуван ске фоли је и 

г) про из во ди који се дје ли мич но састо је од суп стан ци
које нису дуван, али у погле ду дру гих кри те ри ју ма одго ва -
ра ју про из во ди ма из тач ке а) овог чла на.

Члан 21.
(1) Про из вод ња дуван ских про из во да је инду стриј ски

посту пак у при пре ми, про из вод њи и пако ва њу про из во да
про из ве де них од дува на који су нами је ње ни пуше њу, жва -
ка њу, шмр ка њу и сиса њу.

(2) Дома ћи дуван ски про из во ди су дуван ски про из во ди
које је про из ве ло прав но лице упи са но у Реги стар про из во -
ђа ча дуван ских производa у скла ду са овим зако ном.

Члан 22.

(1) Про из вод њу дуван ских про из во да може да оба вља
при вред но дру штво (у даљем тек сту: про из во ђач дуван -
ских про из во да) које испу ња ва сље де ће усло ве:

а) да је упи са но у Реги стар послов них субје ка та,

б) да посје ду је соп стве ну тех но ло шку опре му која му
омо гу ћа ва оба вља ње про из вод ње у свим фаза ма од при -
пре ме дува на (вла же ње, раз ли ста ва ње, реза ње, аро ма ти зо -
ва ње) до изра де дуван ских про из во да и њихо вог хиги јен -
ског пако ва ња или уго вор о послов но-тех нич кој сарад њи
са при вред ним дру штви ма које посје ду ју такву опре му,

в) да посје ду је соп стве ну одго ва ра ју ћу лабо ра то ри ју за
ана ли зу и утвр ђи ва ње ква ли те та дуван ских про из во да,
одно сно закљу чен уго вор са овла шће ном или акре ди то ва -
ном лабо ра то ри јом за ана ли зу и утвр ђи ва ње ква ли те та
дуван ских про из во да,

г) да рас по ла же одго ва ра ју ћим про сто ром који испу ња -
ва про пи са не усло ве за про из вод њу и смје штај дуван ских
про из во да и 
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д) да има запо сле не рад ни ке одго ва ра ју ће струч не
спре ме у про из вод њи и кон тро ли ква ли те та дуван ских
про из во да.

(2) Мини стар доно си пра вил ник о мини мал но-тех нич -
ким усло ви ма за оба вља ње дје лат но сти про из вод ње дуван -
ских про из во да.

(3) Испу ње ност мини мал но-тех нич ким усло ви ма за
оба вља ње дје лат но сти про из вод ње дуван ских про из во да,
те кори шће ње про сто ра који испу ња ва усло ве у погле ду
тех нич ке опре мље но сти, зашти те на раду и зашти те и уна -
пре ђи ва ња живот не сре ди не про вје ра ва Инспек то рат у
поступ ку редов ног инспек циј ског над зо ра.

Члан 23.
(1) Про из во ђач дуван ских про из во да дужан је да обе -

зби је ди струч но руко во ђе ње тех но ло шким поступ ком про -
из вод ње дуван ских про из во да.

(2) Струч но руко во ђе ње из ста ва 1. овог чла на може да
врши лице које има одго ва ра ју ћу струч ну спре му дипло ми -
ра ног инже ње ра хемиј ске тех но ло ги је или дипло ми ра ног
инже ње ра био тех но ло шко-пре храм бе ног смје ра, са нај ма -
ње дви је годи не рад ног иску ства у тра же ном сте пе ну обра -
зо ва ња.

Члан 24.
(1) За про из вод њу цига ре та упо тре бља ва се искљу чи во

дуван у листу (дје ли мич но или пот пу но одстра њен лисни
нерв), од којег се при пре ма дуван ска мје ша ви на, а која се
састо ји од дома ћих и уво зних типо ва дува на или на њима
засно ва них суро га та (дуван ска фоли ја и тех но ло шки обра -
ђе но ребро) коју одре ђу је про из во ђач.

(2) Цига ре те на тржи шту Репу бли ке раз вр ста ва ју се
пре ма ква ли те ту дуван ских мје ша ви на и њихо вим орга но -
леп тич ким свој стви ма при пуше њу, тех нич кој изра ди и
опре мље но сти цига ре та, те пре ма озна ци цига ре та.

(3) Пре ма ква ли те ту дуван ске мје ша ви не и орга но леп -
тич ким свој ста ви ма при пуше њу, раз ли ку ју се цига ре те
које се бази ра ју на мје ша ви ни раз ли чи тих обра ђе них типо -
ва дува на.

(4) С обзи ром на тех нич ку изра ду и опре мље ност,
цига ре те се раз вр ста ва ју:

а) пре ма омо ту пако ва ња: цига ре те у твр дом и меком
пако ва њу и

б) пре ма угра ђе но сти фил те ра: цига ре те са фил те ром и
цига ре те без фил те ра.

(5) Пре ма озна ци, цига ре те се раз вр ста ва ју зави сно од
мје ста про из вод ње и првог ста вља ња у про мет поје ди не
мар ке цига ре та.

Члан 25.
(1) У скла ду са карак те ри сти ка ма из чла на 24. овог

зако на, цига ре те се раз вр ста ва ју у три гру пе, и то:
а) гру па А - попу лар не цига ре те,
б) гру па Б - стан дард не цига ре те и 
в) гру па Ц - екс тра цига ре те.
(2) Гру пу А чине цига ре те, са фил те ром или без фил те -

ра, пако ва не у меко пако ва ње и које садр же нај ма ње 50%
дува на из дома ће про из вод ње (вир џи ни ја, бер леј, хер це го -
вач ки рав њак, дел голд, мери ленд или при леп), у чему је
нај ма ње 25% доњег бра ња или на њима засно ва них суро га -
та дома ћег пори је кла (дуван ска фоли ја и тех но ло шки обра -
ђе но ребро), а које су про из ве де не и први пут ста вље не у
про мет на тери то ри ју Репу бли ке.

(3) Гру пу Б чине цига ре те са фил те ром пако ва не у твр -
до пако ва ње и које садр же нај ма ње 50% дома ћих типо ва
дува на (вир џи ни ја, бер леј, хер це го вач ки рав њак, дел голд,
мери ленд или при леп), у чему је нај ма ње 15% доњих бра -
ња или на њима засно ва них суро га та дома ћег пори је кла
(дуван ска фоли ја и тех но ло шки обра ђе но ребро), а које су
про из ве де не и први пут ста вље не у про мет на тери то ри ју
Репу бли ке.

(4) Гру пу Ц чине све оста ле цига ре те које не испу ња ва -
ју усло ве за цига ре те из гру пе А и Б.

IV - РЕГИ СТРИ И ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ

Члан 26.
(1) Мини стар ство пољо при вре де, шумар ства и водо -

при вре де (у даљем тек сту: Мини стар ство) води:
а) Реги стар про из во ђа ча дува на,
б) Реги стар обра ђи ва ча дува на и
в) Реги стар про из во ђа ча дуван ских про из во да.
(2) У реги стре из ста ва 1. овог чла на упи су ју се сље де -

ћи пода ци: послов но име, одно сно назив субјек та упи са,
сје ди ште, дје лат ност, матич ни број, једин стве ни иден ти -
фи ка ци о ни број (ЈИБ) и дру ги пода ци од зна ча ја за посло -
ва ње субјек та упи са.

(3) Упис у реги стре из ста ва 1. овог чла на врши се на
осно ву захтје ва који про из во ђач дува на, обра ђи вач дува на,
одно сно про из во ђач дуван ских про из во да под но си Мини -
стар ству.

(4) Субје кат упи сан у један од реги ста ра из ста ва 1.
овог чла на дужан је да Мини стар ству при ја ви сва ку про -
мје ну пода та ка упи са них у реги стар нај ка сни је у року од
15 дана од дана наста ле про мје не.

Члан 27.
(1) Субје кат упи сан у један од реги ста ра из чла на 26.

овог зако на дужан је да води посеб ну еви ден ци ју у вези са
про из вод њом и обра дом дува на и да те подат ке чува нај ма -
ње пет годи на.

(2) Субје кат упи сан у један од реги ста ра из чла на 26.
овог зако на дужан је да на захтјев Мини стар ства доста вља
извје шта је о пода ци ма о који ма воде еви ден ци ју, у року
које Мини стар ство одре ди.

(3) Мини стар доно си пра вил ник о садр жа ју и начи ну
вође ња реги ста ра и еви ден ци ја у вези са про из вод њом и
обра дом дува на, обра ђе ног дува на и дуван ских про из во да
из чла на 26. став 1. овог зако на и ста ва 1. овог чла на.

V - ОЗНА ЧА ВА ЊЕ ДУВАН СКИХ ПРО ИЗ ВО ДА

Члан 28.
(1) Озна ча ва се сва ко груп но пако ва ње дуван ских про -

из во да из чла на 16. овог зако на, а озна ка садр жи подат ке
утвр ђе не овим зако ном и дру гим одго ва ра ју ћим про пи си ма
који ма се уре ђу ју усло ви у погле ду здрав стве не исправ но -
сти пред ме та опште упо тре бе који се могу ста вља ти у про -
мет, про пи си ма који уре ђу ју забра ну про да је дуван ских
про из во да лици ма мла ђим од 18 годи на и про пи си ма који
уре ђу ју забра ну рекла ми ра ња дуван ских про из во да.

(2) Озна ча ва ње дуван ских про из во да из чла на 16. овог
зако на врше про из во ђа чи дуван ских про из во да.

Члан 29.
(1) Цига ре те у про ме ту на тери то ри ји Репу бли ке не

могу да садр же више од:
а) 10 mg катра на по цига ре ти,
б) 1 mg нико ти на по цига ре ти и
в) 10 mg угљен-монок си да по цига ре ти.
(2) Пода ци о нивоу катра на, нико ти на и угљен-монок -

си да из ста ва 1. овог чла на оба ве зно се штам па ју на јед ној
од боч них стра на кути је цига ре та, одно сно груп ног пако ва -
ња цига ре та која се ста вља ју у про мет, тако да покри ва ју
нај ма ње 15% одго ва ра ју ће повр ши не пако ва ња цига ре та,
уокви ре но са свих стра на пуном црном лини јом, дебљи не
0,3 cm, која је укљу че на у про пи са ну повр ши ну.

Члан 30.
(1) Сва ко поје ди нач но и груп но пако ва ње дуван ских

про из во да у про ме ту у Репу бли ци, осим дува на за жва ка ње
и дру гих дуван ских про из во да који се не пуше, оба ве зно
има одштам па но опште и посеб но упо зо ре ње у скла ду са
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пра вил ни ком којим се уре ђу је озна ча ва ње пако ва ња дуван -
ских про из во да, који је донио мини стар над ле жан за
област здра вља.

(2) Мини стар ство ће, у сарад њи са Мини стар ством
здра вља и соци јал не зашти те, у окви ру сво јих редов них
актив но сти пред у зи ма ти нео п ход не рад ње ради поди за ња
сви је сти јав но сти о штет ним ути ца ји ма кон зу ми ра ња дува -
на и актив но сти чији је циљ да помог ну про из во ђа чи ма
дува на да се пре у смје ре на про из вод њу дру гих усје ва.

VI - НАД ЗОР

Члан 31.
Управ ни над зор над спро во ђе њем овог зако на и про пи -

са доне се них на осно ву њега врши Мини стар ство.

Члан 32.
Инспек циј ски над зор над пошто ва њем овог зако на и

про пи са доне се них за њего во спро во ђе ње врши Инспек то -
рат, посред ством над ле жних инспек то ра Инспек то ра та и
инспек то ра у саста ву једи ни ца локал не само у пра ве.

Члан 33.
У врше њу инспек циј ског над зо ра над ле жни инспек тор,

поред мје ра које може изре ћи у скла ду са општим овла -
шће њи ма про пи са ним зако ном којим се уре ђу је област
инспек ци ја, има пра во и дужност да:

а) забра ни про из вод њу и наре ди уни шта ва ње заса да
ако се кори сти сје ме дува на које није про из ве де но у скла -
ду са про пи си ма о сје ме ну,

б) забра ни про из вод њу, обра ду или про из вод њу дува на
или дуван ских про из во да ако се утвр ђе не непра вил но сти у
оба вља њу ових дје лат но сти не откло не у оста вље ном року,

в) забра ни оба вља ње дје лат но сти про из вод ње и обра де
дува на ако се она оба вља без рје ше ња којим се одо бра ва
оба вља ње такве дје лат но сти,

г) покре не посту пак за уки да ње рје ше ња за оба вља ње
дје лат но сти ако про из во ђач дува на или обра ђи вач дува на
пре ста не да испу ња ва усло ве про пи са не за њего во доно -
ше ње,

д) оду зме дуван и реза ни дуван који је про из ве ден или
ста вљен у про мет супрот но одред ба ма овог зако на,

ђ) нало жи уни шта ва ње раса да дува на, раса ђе ног дува -
на, дува на или дуван ских про из во да који је про из ве ден или
ста вљен у про мет супрот но одред ба ма овог зако на и

е) нало жи вође ње и доста вља ње еви ден ци је и извје -
шта ја на про пи сан начин.

Члан 34.
(1) Тро шко ве за доно ше ње рје ше ња из чла на 4. став 4.

и чла на 10. став 3. овог зако на и упи са у реги стре из чла на
26. став 1. овог зако на сно си под но си лац захтје ва.

(2) Тро шко ви из ста ва 1. овог чла на утвр ђу ју се у скла -
ду са про пи сом којим се уре ђу је напла та адми ни стра тив -
них так са.

VII - КАЗНЕ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 35.
(1) Нов ча ном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај при вред но дру штво или пред у зет ник,
ако:

а) сав про из ве де ни сиро ви дуван у листу не испо ру чи
на пре ра ду у скла ду са уго во ром закљу че ним са обра ђи ва -
чем дува на (члан 4. став 2. тач ка б),

б) оба вља про из вод њу сиро вог дува на у листу, а не
посје ду је рје ше ње којим се одо бра ва оба вља ње дје ла тно -
сти про из вод ње дува на (члан 4. став 4),

в) при пре у зи ма њу про из ве де ног сиро вог дува на у
листу не врши про цје ну ква ли те та пре ма про пи са ним мје -
ри ли ма (члан 7. став 2),

г) за про из вод њу раса да од дува на кори сти сје ме које
није про из ве де но у скла ду са про пи си ма о сје ме ну или ако

про из во ђа чи ма дува на усту пи сје ме које не одго ва ра нор -
ма ма ква ли те та (члан 9. став 1),

д) ста ви у про мет реза ни или на дру ги начин усит њен
дуван (члан 9. став 2),

ђ) отку пи сиро ви дуван у листу од про из во ђа ча дува на
са који ма нема скло пљен уго вор (члан 10. став 2. тач ка б),

е) не испу ња ва усло ве за обра ду нај ма ње јед не сор те
дува на (члан 10. став 4),

ж) оба вља откуп дува на, а не испу ња ва усло ве за оба -
вља ње дје лат но сти обра де дува на (члан 10. став 7),

з) не обез би је ди струч но руко во ђе ње про це сом про из -
вод ње и обра де дува на (члан 13),

и) пре во зи дуван у вози лу које није озна че но на про пи -
сан начин и не испу ња ва сани тар но-хемиј ске усло ве (члан
15),

ј) не под не се захтјев за упис у Реги стар про из во ђа ча,
одно сно обра ђи ва ча дува на (члан 26. став 3),

к) у про пи са ном року не при ја ви сва ку про мје ну пода -
та ка упи са них у Реги стар про из во ђа ча, одно сно обра ђи ва -
ча дува на (члан 26. став 4) и

л) не води еви ден ци ју и у про пи са ном року не доста ви
извје штај, одно сно тра же не подат ке (члан 27. ст. 1. и 2).

(2) За рад ње из ста ва 1. овог чла на казни ће се за пре кр -
шај и одго вор но лице у прав ном лицу нов ча ном казном од
500 КМ до 2.500 КМ.

(3) За рад ње из ста ва 1. т. а), б), г), д), ј), к) и л) овог
чла на казни ће се за пре кр шај и физич ко лице, нов ча ном
казном 200 КМ до 1.000 КМ.

Члан 36.
(1) Нов ча ном казном од 9.000 КМ до 45.000 КМ казни -

ће се за пре кр шај при вред но дру штво или дру го прав но
лице, ако:

а) не испу ња ва усло ве за про из вод њу дуван ских про -
изво да (члан 22),

б) не обез би је ди струч но руко во ђе ње про це сом про -
извод ње дуван ских про из во да (члан 23),

в) у про из вод њи цига ре та не упо тре бља ва дуван у
листу и не раз вр ста ва их пре ма ква ли те ту дуван ских мје -
ша ви на (члан 24)

г) не раз вр ста ва, не паку је цига ре те и нема ју одре ђе не
карак те ри сти ке у про пи са ном постот ку (члан 25),

д) у про пи са ном року не под не се захтјев за упис у
Реги стар про из во ђа ча дуван ских про из во да (члан 26. став
1. тач ка в),

ђ) у про пи са ном року не при ја ви сва ку про мје ну пода -
та ка упи са них у Реги стар про из во ђа ча дуван ских про из во -
да (члан 26. став 4),

е) не води еви ден ци ју и у про пи са ном року не доста ви
извје штај, одно сно тра же не подат ке (члан 27. ст. 1. и 2) и 

ж) не озна ча ва сва ко груп но пако ва ње дуван ских про -
из во да, а озна ка не садр жи про пи са не подат ке (члан 28), 

з) цига ре те садр же више од про пи са ног нивоа штет них
мате ри ја и пода ци о томе нису одштам па ни на омо ту цига -
ре та (члан 29) и 

и) сва ко груп но и поје ди нач но пако ва ње дуван ских
про из во да нема одштам па но опште и посеб но упо зо ре ње
(члан 30).

(2) За рад ње из ста ва 1. овог чла на казни ће се за пре кр -
шај и одго вор но лице у прав ном лицу нов ча ном казном од
1.000 КМ до 5.000 КМ.

VIII - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 37.
(1) Мини стар у року од годи ну дана од дана сту па ња на

сна гу овог зако на доно си:
а) Пра вил ник о мини мал но-тех нич ким, про стор ним и

дру гим усло ви ма за про из вод њу дува на (члан 4. став 5),
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б) Пра вил ник о ква ли те ту сиро вог дува на у листу и
мје ри ли ма за про цје ну ква ли те та сиро вог дува на у листу
(члан 7. став 3),

в) Пра вил ник о испу ње но сти усло ва за рад испит них
лабо ра то ри ја које врше ана ли зу сиро вог дува на у листу,
обра ђе ног дува на и дуван ских про из во да (члан 8. став 4),

г) Пра вил ник о мини мал но-тех нич ким усло ви ма за
оба вља ње дје лат но сти обра де дува на (члан 10. став 6),

д) Пра вил ник о мини мал но-тех нич ким усло ви ма за
оба вља ње дје лат но сти про из вод ње дуван ских про из во да
(члан 22. став 2) и

ђ) Пра вил ник о садр жа ју и начи ну вође ња реги ста ра и
еви ден ци ја у вези са про из вод њом и обра дом дува на и
дуван ских про из во да (члан 26. став 1. и члан 27. став 1).

(2) До доно ше ња под за кон ских ака та из ста ва 1. овог
чла на при мје њи ва ће се про пи си који су важи ли на дан сту -
па ња на сна гу овог зако на, ако нису у супрот но сти са овим
зако ном.

Члан 38.
Поступ ци запо че ти при је сту па ња на сна гу овог зако на

завр ши ће се по одред ба ма Зако на о дува ну (“Слу жбе ни
гла сник Репу бли ке Срп ске”, број 4/97).

Члан 39.
Физич ка лица, пред у зет ни ци и прав на лица која оба -

вља ју про из вод њу и пре ра ду дува на и про из вод њу дуван -
ских про из во да дужни су да сво је посло ва ње ускла де са
одред ба ма овог зако на у року од годи ну дана од дана њего -
вог сту па ња на сна гу.

Члан 40.
Сту па њем на сна гу овог зако на пре ста је да важи Закон

о дува ну (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, број
4/97).

Члан 41.
Овај закон сту па на сна гу осмог дана од дана обја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1056/12 Предсједник
10. јула 2012. годи не Народ не скуп шти не
Бања Лука Мр Игор Радо ји чић, с.р.
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На основу члана 70. став 1. т. 2. и 6. Устава Републике
Српске, чл. 182. и 186. Пословника Народне скупштине
Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 31/11) и чл. 7. и 15. Закона о задуживању, дугу и
гаранцијама Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 30/07 и 29/10), Народна скупштина
Републике Српске, на Двадесетој сједници, одржаној 17.
јула 2012. године донијела је  с љ е д е ћ у

ОД Л У К У

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРЕМА СВЈЕТСКОЈ БАНЦИ - МЕЂУНАРОДНОЈ БАНЦИ

ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (World Bank - Inter na ti o nal Bank for

Recon struc tion and Deve lop ment - WB IBRD) ЗА ДОДАТНО

ФИНАНСИРАЊЕ ПО ПРОЈЕКТУ УНАПРЕЂИВАЊА

ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА

МАЛА И СРЕДЊА ПРЕДУЗЕЋА (No 81670-BA)

I
Прихвата се задужење Републике Српске према Свјет-

ској банци - Међународној банци за обнову и развој (World
Bank - Inter na ti o nal Bank for Recon struc tion and Deve lop -
ment - WB IBRD) за додатно финансирање по Пројекту
унапређивања доступности финансијских средстава за
мала и средња предузећа (у даљем тексту: Пројекат) у
износу од EUR 36.040.000, што је 40% од укупно одобре-
ног кредита за БиХ, који износи EUR 90.100.000.

II
Циљ Пројекта је побољшање приступа финансијским

средствима за мала и средња предузећа у Републици Срп-
ској.

III
Кредитна средства из тачке I ове одлуке намијењена су

за финансирање малих и средњих предузећа која доприно-
се расту регионалне економије и извоза у области: про-
изводње, производње хране, прераде пољопривредних
производа или сродним услугама.

Кредитна средства из тачке I ове одлуке ће се одобра-
вати за финансирање: 

- инвестиција,
- оправки или модернизације и 
- постепеног повећања обртног капитала.
Кредитна средства из тачке I ове одлуке могу се кори-

стити и за:
- опрему,
- сировине, 
- оправку објеката и
- мању изградњу. 

IV
Кредит се Републици Српској одобрава под сљедећим

условима:
- рок отплате: двадесет пет (25) година,
- период одгоде плаћања: десет (10) година урачунат у

рок отплате,
- камата: шестомјесечни LIBOR за EUR, увећана за

варијабилни распон,
- приступна такса: 0,25% износа кредита, једнократно,
- плаћање главнице и камате врши се полугодишње, и

то: 15. јануара и 15. јула сваке године,
- отплата главнице почиње 15. јануара 2022. године, а

завршава се 15. јула 2036. године и
- валута плаћања: евро.

V
Кредитна средстава из тачке I ове одлуке преносе се

Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (у
даљем тексту: ИРБ РС) под условима наведеним у тачки IV
ове одлуке. 

Министарство финансија закључиће са ИРБ РС Спора-
зум о реализацији Пројекта, којим ће се дефинисати усло-
ви, начин и обезбјеђење враћања средстава која се ИРБ РС
преносе на кредитном основу, као и услови под којима ће
ИРБ РС одобравати кредитна средства одабраним комер-
цијалним банкама.

VI
ИРБ РС ће путем одабраних комерцијалних банака, а

према утврђеним критеријумима квалификованости, пла-
сирати крајњим корисницима кредитна средства из тачке I
ове одлуке за намјене дефинисане у тачки III ове одлуке.

Задужује се ИРБ РС да са сваком одабраном комерци-
јалном банком закључи супсидијарни споразум о финанси-
рању по Пројекту.

Задужује се ИРБ РС да за рефинансирање сваког под-
зајма који се одобри крајњем кориснику закључи посебан
споразум о подзајму са одговарајућом комерцијалном бан-
ком.

VII
Пројекат ће реализовати ИРБ РС.

VIII
Овлашћује се министар финансија за потписивање:
- Пројектног споразума по Пројекту између WB IBRD

и Републике Српске,
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