
На  основу  члана  23  Статута  Брчко  дистрикта  Босне  и  Херцеговине  («Службени 
гласник  Брчко дистрикта БиХ» бројеви 1/00,  4/00,  7/04,  20/05 и  24/05),  Скупштина Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине  на  20.  сједници одржаној  16. и 17. новембра 2005. године, 
у с в а ј а 

 

ЗАКОН 
О  Д У В А Н У

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

(1)  Овим законом уређују се: производња, откуп, обрада, прерада и промет сировог 
дувана у листу, те производња и промет дуванских производа.

(2) Под дуваном у смислу овог закона подразумијевају се листови култивисане биљне 
врсте из рода Nicotiana tabacum L. с типовима:

a) виргинија (Flue - Cured Virginia) сушена топлим ваздухом;
b) берлеј (Burley) сушен у хладу;
c) херцеговачки равњак сушен на сунцу.

Члан 2

Због привредне и  фискалне важности производње дувана и  дуванских производа, 
Влада Брчко дистрикта Босне и  Херцеговине ће мјерама развојне и економске политике 
подстицати домаћу производњу у оквиру прописа и аката који уређују подстицање домаће 
производње.

Члан 3

Одредбе овог закона о производњи сировог дувана у листу не односе се на научне 
организације које производе дуван у научне или огледне сврхе.

II. ПРОИЗВОДЊА, ОТКУП И ОБРАДА ДУВАНА

Члан 4

(1)  Производњом  дувана  у  смислу  овог  закона  сматра  се  производња  дуванског 
расада,  расађивање,  радови  на  дувану  у  пољу,  берба,  сушење  и  произвођачка 
манипулација сувог дувана.

(2)  Откупом дувана у смислу овог закона сматра се преузимање сировог дувана у 
листу од произвођача и процјена квалитета тог дувана.

(3)  Обрадом  (дорадом)  дувана  у  смислу  овог  закона  сматра  се  сређивање  и 
индустријска  ферментација  дувана,  те  друге  радње  у  технолошком  поступку  обраде  и 
паковања дувана.

Члан 5

Производњом  сировог  дувана  у  листу  могу  се  бавити  физичка  и  правна  лица  (у 
даљем тексту: произвођачи) која се баве откупом и обрадом (у даљем тексту: обрађивачи) и 
прерадом дувана (у даљем тексту: прерађивачи),  самостално или у међусобној сарадњи, 
под условима одређеним овим законом и прописима донесеним на основу њега. 
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Члан 6

(1) Физичка и правна лица могу се бавити производњом сировог дувана у листу само 
ако  су  претходно  закључила  са  обрађивачем  писани  уговор  о  производњи  и  испоруци 
сировог дувана у листу.

(2)  Уговор из става 1 овог члана мора се закључити најкасније до 31. маја године у 
којој се врши производња сировог дувана у листу.

Члан 7

Обрађивач  дувана  може  бити  правно  лице  које  је  регистровано  за  обављање 
дјелатности обраде дувана и које је уписано у Регистар обрађивача дувана код Одјељења 
за пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 8

(1) Обрађивачи који се баве и производњом сировог дувана у листу дужни су у оквиру 
своје организације да организују стручну службу која ће пружати стручну помоћ на заштити 
дувана  од  биљних  болести  и  штеточина  за  властиту  производњу,  као  и  за  производњу 
физичких и правних лица с којима имају закључене уговоре о производњи.

(2) У случају појаве биљних болести или штеточина, обрађивач је дужан без одлагања 
да организује заштиту дувана произвођачима из става 1 овог члана.

Члан 9

Градоначелник на предлог Одјељења за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
Владе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Одјељење) правилником прописује услове за 
производњу дувана.                                                                         

Члан 10

(1) Откупом и обрадом дувана могу се бавити обрађивачи који су регистровани и који 
испуњавају услове за обављање ове дјелатности: да располажу одговарајућим простором за 
смјештај, чување и обраду дувана, одговарајућом технолошком опремом, стручним кадром, 
као и да обезбиједе лабораторијске анализе дувана.

(2) Градоначелник на предлог Одјељења, правилником прописује услове које морају 
испуњавати обрађивачи за обављање дјелатности откупа и обраде дувана.

Члан 11

(1)  Обрађивачи су дужни да производњу сировог дувана у листу пријаве Одјељењу 
најкасније до 15.  јула године у којој је извршено расађивање дувана. 

(2) Пријава се подноси у писменој форми, а садржи имена и адресе уговорних страна, 
као и податке о броју расађених струка, површини земљишта и сортама засађеног дувана. 

(3) Орган из става 1 овог члана може прописати да пријава садржи и друге потребне 
податке.

Члан 12

(1) Произвођачи су дужни, ако се сами не баве обрадом дувана, да закључе писани 
уговор о испоруци сировог дувана у листу са обрађивачем.

(2) Уговор из става 1 овог члана закључује се најкасније до 31. маја године у којој се 
врши производња сировог дувана у листу.

(3) Уговор о испоруци дувана из става 1 овог члана мора садржавати:
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a) податке о катастарској честици и површини пољопривредног земљишта на којој ће се 
садити дуван;

b) назив типа и сорте дувана који ће се садити;
c) начин на који уговорне стране обезбјеђују сјеме, односно дувански пресад;
d) обавезе  у  погледу  примјене  мјера  за  сузбијање биљних  болести  и  штеточина  на 

дувану и давања репродукционих материјала;
e) цијену  произведеног  дувана  по  класама, коју  ће  обрађивач  дувана  платити 

произвођачу;
f) обавезу произвођача да ће у уговореном року обрађивачу дувана с којим је закључен 

уговор  о  производњи испоручити  сав  произведени  дуван,  те  обавезу  обрађивача 
дувана да ће од њега преузети и платити му произведени дуван;

g) изјаву  произвођача  дувана  да  за  исти  временски  период није  закључио  уговор  о 
производњи дувана с другим обрађивачем дувана за исту површину из тачке 1 овог 
става;

h) рок и мјесто предаје дувана.

(4) Уговор може садржавати и друге елементе које утврде уговорне стране, а који не 
могу бити у супротности са обавезним елементима из става 3 овог члана.

Члан 13

(1)  Произвођачи  сировог  дувана  у  листу  дужни  су  у  току  вегетације  да  омогуће 
процјену сировог дувана у листу обрађивачу с  којим су закључили уговор о производњи 
дувана, ради утврђивања количина које ће се преузети.

(2) Процјена из става 1 овог члана врши се на парцели на којој је извршено сађење 
дувана (дуваниште).

Члан 14

(1)  Процјена квалитета произведеног сировог дувана у листу врши се при његовом 
преузимању, према прописаним јединственим мјерилима.

(2)  Мјерила  за  процјену  дувана  у  листу  утврђује  правилником  градоначелник  на 
предлог Одјељења,  за средњорочни период у складу с прописаним стандардима квалитета 
сировог дувана у листу.

(3) Процјена дувана је јаван чин и спроводи се у присуству произвођача дувана.

Члан 15

(1) Процјену количине и квалитета сировог дувана у листу врши обрађивач с којим је 
закључен уговор о производњи и испоруци сировог дувана у листу. Радњу процјене врши 
процјењивач  који  има  одговарајућу  стручну  спрему,  дипл.  инж.  пољопривредног  или 
технолошког смјера, и радно искуство у производњи, откупу или обради дувана у трајању од 
најмање три године.

(2)  Уколико обрађивач не запошљава лице из  става 1 овог  члана,  процјену врши 
комисија из члана 17 овог закона.

(3)  О извршеној процјени количине и квалитета дувана обрађивач из става 1 овог 
члана издаје произвођачу дувана одвојене потврде.

(4) Потврде из става 3 овог члана служе као доказно средство само у случају када је 
произвођач сагласан с процјеном.

Члан 16

(1) Произвођач дувана који није задовољан са извршеном процјеном сировог дувана 
у листу у току вегетације ради утврђивања количине која ће се преузети, може у року од 
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осам  дана  од  дана  достављања  потврде  из  члана  15  овог  закона  поднијети  захтјев 
надлежном одјељењу  да се процјена количине дувана изврши комисијским путем.

(2) Произвођач дувана који није задовољан извршеном процјеном квалитета сировог 
дувана  у  листу  може  одмах  захтијевати  да  се  процјена  квалитета  дувана  изврши 
комисијским путем. До комисијске процјене овај дуван се чува одвојено.

Члан 17

(1) Састав и начин рада комисије из члана 16 овог закона одређује градоначелник на 
предлог Одјељења.

(2)  У  комисију  из  става  1  овог  члана именује се  најмање  по  један  представник 
произвођача дувана, обрађивача и одјељења.

Члан 18

(1) Физичка и правна лица која се баве производњом сировог дувана у листу дужна су 
сав произведени сирови дуван у листу да испоруче обрађивачу с којим су закључили уговор 
о производњи и испоруци сировог дувана у листу, а обрађивач је дужан  да  преузме сав 
дуван произведен на уговореној површини.

(2)  Испорука, односно  преузимање дувана  врши  се  у  року  и  мјесту  одређеном у 
уговору о производњи и испоруци сировог дувана у листу.

Члан 19

Обрађивач који врши откуп дувана дужан је  да  одвојено води евиденцију за сваког 
произвођача  дувана  о  количинама и  сортама дувана  преузетог  у  смислу  члана  18  овог 
закона.

Члан 20

Обрађивач који врши откуп дужан  је  да у року од 15 дана од дана истека рока за 
испоруку  произведеног  сировог  дувана  у  листу  достави  одјељењу списак  произвођача 
дувана који нису испоручили уговорене количине дувана.

Члан 21

(1)  Обрађивачи су дужни да пријаве све количине уговореног и преузетог сировог 
дувана у листу  одјељењу.

(2)  Обрађивач  је  дужан да  произвођачима изда  потврду о  преузетим количинама 
сировог дувана у листу.

Члан 22

За производњу расада дувана може да се употријеби само сјеме које је произведено 
по  прописима  о  сјемену  који  се  примјењују  у   Босни  и  Херцеговини  и  добијено  од 
откупљивача дувана с којим је закључен уговор.

Члан 23

(1) Заштитну цијену дувана прописује градоначелник у текућој за наредну годину, на 
предлог Одјељења.

(2) Градоначелник може да уводи премију као подстицајну мјеру и остале подстицајне 
мјере за производњу дувана.
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Члан 24

Обрада сировог дувана у листу врши се по поступку и на начин који су прописани 
стандардима који се примјењују у Босни и Херцеговини.

Члан 25

(1)   У промет се може стављати само обрађени дуван.

(2) Обрађени дуван може да се прода само правним лицима која се баве прерадом и 
трговином дувана ради извоза.

(3) Прерадом дувана могу да се баве правна лица која испуњавају услове одређене 
чланом 29 овог закона.

Члан 26

Правна лица  која се баве обрадом дувана могу обрађени дуван да извозе у складу с 
прописима о спољнотрговинском пословању.

Члан 27

Физичка  и  правна  лица  не  смију  неовлашћено  држати,  користити,  куповати, 
продавати или на други начин неовлашћено вршити промет дувана у листу или резаног 
дувана.

III. ПРОИЗВОДЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Члан 28

Под производњом дуванских производа (цигарете, цигаре, цигарилоси, дуван за лулу, 
дуван за пушење, дуван за жвакање и др.) подразумијевају се радње и технолошки поступци 
којима се добијају финални дувански производи прерадом дувана у листу, а то су: припрема 
и  резање  дувана,  израда  цигарета,  паковање  у  одвојиву  и  неодвојиву  амбалажу  и 
складиштење до стављања у промет.

Члан 29

(1) Производњом дуванских производа могу се бавити правна лица регистрована за 
обављање дјелатности прераде дувана и производње дуванских производа код надлежног 
суда и која испуњавају одређене техничко-технолошке услове:

a) да располажу одговарајућим простором за смјештај дувана и готових производа;
b) да  располажу  одговарајућом  технолошком  опремом  у  складу  с  капацитетом 

производње;
c) да инсталисана технологија обезбјеђује све фазе производње од припреме и резања 

дувана до израде и паковања дуванских производа;
d) да  располажу  одговарајућом  лабораторијом  за  анализу  и  контролу  дуванских 

производа;
e) да запошљавају одговарајући стручни кадар.

(2) Градоначелник на предлог надлежног одјељења доноси правилник о минималним 
техничко-технолошким условима које морају испуњавати правна лица из става 1 овог члана.
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Члан 30

(1) Рјешење којим се утврђује да произвођач дуванских производа испуњава услове 
из члана 29 овог закона доноси шеф Одјељења за јавну безбједност, на основу налаза и 
мишљења комисије.

(2)  Комисију образује одлуком градоначелник, на предлог шефа Одјељења за јавну 
безбједност, а чине је два представника Одјељења за јавну безбједност и један представник 
Одјељења. 

(3)  Против  рјешења  из  става  1  овог  члана  није  дозвољена  жалба,  али  се  може 
покренути управни спор.

Члан 31

(1)  За производњу цигарета употребљава се искључиво дуван у листу, од којег се 
припрема дуванска мјешавина, а која се састоји од домаћих и увозних дувана или на њима 
заснованих  сурогата  (дуванска  фолија  и  технолошки  обрађено  ребро)  коју  одређује 
произвођач у складу с прописима о стандардизацији.

(2)  Цигарете на тржишту Брчко дистрикта БиХ разврставају се на увозне и домаће 
цигарете, а домаће цигарете се разврставају на лиценцне и домаће цигарете.

(3)  Увозне  цигарете  су  цигарете  које  су  произведене  ван  територије  Босне  и 
Херцеговине.  На  увозним  цигаретама  мора  бити  видно  истакнут  назив  увозника  и 
налијепљена пореска маркица Брчко дистрикта БиХ – Пореска управа.

(4)  Лиценцне  цигарете  су  цигарете  које  се  производе  у  Босни  и  Херцеговини  по 
лиценцном уговору, а у складу с члановима 29 и 30 овог закона.

(5)  Домаће  цигарете  су  цигарете  које  се  производе  у  домаћим  фабрикама,  које 
испуњавају услове из прописа о стандардизацији и које су уписане у регистар о маркама 
дуванских  производа.
Регистар о маркама дуванских производа води надлежни орган.

IV. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ЗАКОНА

Члан 32

(1)  Надзор над  спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу 
њега о производњи и обради сировог дувана у листу врши Одјељење.

(2)  Надзор над  спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу 
њега  о  промету  сировог  дувана  у  листу  и  обрађеног  дувана  врше  Одјељење  за  јавну 
безбједност и Пореска управа.

(3)  Надзор над  спровођењем одредаба овог закона и прописа донесених на основу 
њега  о  техничко-технолошким  условима  које  морају  испуњавати  произвођачи  дуванских 
производа врши Одјељење за јавну безбједност.

Члан 33

(1)  Пољопривредни  инспектор,  поред  овлашћења  која  има  по  прописима  о 
пољопривредној инспекцији, овлашћен је и да:

a) врши преглед земљишта на коме се производи или ће се производити расад дувана 
или дуван у листу;

b) врши преглед расада дувана и дувана у листу у току вегетације;
c) нареди произвођачу који  није  закључио уговор  о  производњи и испоруци  сировог 

дувана  у  листу,  односно  обрађивачу  који  није  поднио  надлежном  органу  управе 
пријаву о производњи дувана да у одређеном року изврше те радње.
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Члан 34

Ако произвођач дувана не закључи уговор о производњи и испоруци сировог дувана у 
листу  у  року  који  је  одређен  рјешењем  пољопривредног  инспектора,  пољопривредни 
инспектор ће уз захтјев за покретање прекршајног поступка наредити и уништавање расада, 
односно расађеног  дувана о  трошку произвођача ако и у  накнадно остављеном року  по 
подношењу пријаве не закључи уговор са обрађивачем.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35

(1) Новчаном казном од 2.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај  правно 
лице:

a) ако  се  бави  производњом  сировог  дувана  у  листу,  а  није  организовало  стручну 
службу која ће вршити заштиту дувана од биљних болести и штеточина (члан 8);

b) ако процјену сировог дувана у листу у току вегетације, ради утврђивања количине 
која ће се преузети,  не врши на парцели на којој је извршено сађење сировог дувана 
у листу (члан 13 став 2);

c) ако  при  преузимању  произведеног  сировог  дувана  у  листу  не  врши  процјену 
квалитета према прописаним мјерилима (члан 14 став 1);

d) ако не преузме сав дуван произведен на уговореној површини или ако то не учини у 
уговореном року или на уговореном мјесту (члан 18 став 1);

e) ако сав произведени сирови дуван у листу не испоручи организацији која се бави 
обрадом сировог дувана у листу (члан 18 став 1);

f) ако не врши обраду сировог дувана у листу по поступку и на начин који су прописани 
стандардима који се примјењују у Босни и Херцеговини (члан 24);

g) ако обрађени сирови дуван у листу прода супротно одредби члана 25 става 2 овог 
закона;

h) ако  неовлашћено  држи,  користи,  купује  или  на  други  начин  неовлашћено  врши 
промет дувана у листу или резаног дувана (члан 27).

(2)  За прекршај  из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 500,00 КМ до 2.000,00 КМ.

Члан 36

За прекршај из члана 35 става 1 тачке h), уз новчану казну, изрећи ће се и заштитна 
мјера одузимања дувана и других предмета који су употријебљени или су били намијењени 
за извршење прекршаја или су настали извршењем прекршаја.

Члан 37

(1) Новчаном казном од 5.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно 
лице:

a) ако производи сирови дуван у листу у сарадњи с физичким или правним лицима, а 
нема закључен писани уговор о производњи и испоруци сировог дувана у листу или 
ако тај уговор не садржи све прописане елементе (члан 6);

b) ако  органу  управе  надлежном  за  пољопривреду  не  пријави  у  писаној  форми 
производњу сировог дувана у листу у прописаном року или ако пријава не садржи све 
прописане податке (члан 11);

c) ако не закључи писани уговор о испоруци сировог дувана у листу са обрађивачем 
дувана или то не учини у прописаном року (члан 12);

d) ако не омогући обрађивачу с  којим је  закључио уговор о  производњи и испоруци 
сировог  дувана у  листу  процјењивање дувана у  току  вегетације  ради утврђивања 
количина које ће се преузети (члан 13 став 1);
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e) ако не изда одвојене потврде о извршеној процјени количине и квалитета сировог 
дувана у листу (члан 15 став 3);

f) ако не води евиденцију о количинама и сортама дувана преузетог у смислу члана 18 
овог закона за сваког произвођача дувана одвојено (члан 19);

g) ако у прописаном року не достави органу управе надлежном за пољопривреду списак 
произвођача дувана који нису испоручили уговорене количине сировог дувана у листу 
(члан 20);

h) ако органу управе надлежном за пољопривреду не пријави све количине уговореног и 
преузетог сировог дувана у листу (члан 21).

(2)  За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 1.000,00 КМ до 2.000,00 КМ.

Члан 38

(1)  Новчаном  казном  од  500,00  КМ  до  1.000,00  КМ  казниће  се  за  прекршај 
предузетник:

a) ако произведе сирови дуван у листу без претходно закљученог писаног уговора о 
производњи и испоруци сировог дувана у листу у прописаном року или ако тај уговор 
не садржи све прописане елементе (члан 6);

b) ако за  једну парцелу закључи уговор о производњи и испоруци сировог  дувана у 
листу са два или више обрађивача (члан 12 став 1);

c) ако не омогући обрађивачу с  којим је  закључио уговор о  производњи и испоруци 
сировог дувана у листу процјену дувана у току вегетације ради утврђивања количина 
које ће се преузети (члан 13);

d) ако  сав  произведени  сирови  дуван  у  листу  не  испоручи  обрађивачу  с  којим  је 
закључио уговор о производњи и испоруци сировог дувана у листу или ако то не 
учини у уговореном року или на уговореном мјесту (члан 18);

e) ако неовлашћено држи, користи,  купује,  продаје  или на други начин неовлашћено 
врши промет дувана у листу или резаног дувана (члан 27).

Члан 39

За прекршај из члана 37 става 1 тачке а) и члана 38 става 1 тачака а), д), и е) овог 
закона,  уз  новчану  казну,  изрећи  ће  се  и  заштитна  мјера  одузимања  дувана  и  других 
предмета који су употријебљени или су били намијењени за извршење прекршаја или су 
настали извршењем прекршаја.

Члан 40

(1) Новчаном казном од 7.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај правно 
лице:

a) ако започне производњу дуванских производа без претходно добијеног рјешења о 
испуњењу прописаних техничко-технолошких услова (члан 30);

b) ако започне да производи цигарете у супротности с чланом 31 овог закона.

           За прекршај из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 1.500,00 КМ до 2.000,00 КМ.

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 41

Градоначелник ће донијети прописе из чланова 9, 10, 14 и 29 овог закона у року од 
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
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Члан 42

Физичка и правна лица која се баве дјелатностима обраде, прераде и промета дувана 
и производње дуванских производа дужна су своје пословање да ускладе са одредбама овог 
закона најкасније у року од дванаест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 43

(1)  Даном  ступања  на  снагу  овог  закона  престаје  примјена,  на  територији  Брчко 
дистрикта БиХ, Закона о дувану («Службени гласник Републике Српске» број  4/97) и Закона 
о дувану («Службене новине Ф БиХ» број  45/02).

(2) Подзаконски акти донесени на основу закона из става 1 овог члана остају на снази 
до доношења прописа из члана 41 овог закона.

Члан 44

Овај  закон  ступа  на  снагу  осмог  (8)  дана  од  дана  објављивања  у  "Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ".

Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

          БРЧКО ДИСТРИКТ BRČKO DISTRIKT
     БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ BOSNE I HERCEGOVINE
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA

Број: 0-02-022-325/05
Брчко, 17. новембар  2005. године
                                      

              ПРЕДСЈЕДНИК
                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

                              Проф. др Милан Томић 
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