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ɉɪɢɥɨɝ

ȿȼɂȾȿɇɐɂȳɋɄɂ ɅɂɋɌ
1.
2.
3.
4.
5.

ɇɚɡɢɜ ɤɨɧɰɟɫɢɨɧɚɪɚ ɤɨʁɟɦ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟɧɨ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨ ɩɨʂɟ
Ȼɪɨʁ, ɞɚɬɭɦ ɢ ɧɚɡɢɜ ɨɪɝɚɧɚ ɤɨʁɢ ʁɟ ɢɡɞɚɨ ɪʁɟɲɟʃɟ
ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟɧɨ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨ ɩɨʂɟ
ȼɪɫɬɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɟ ɫɢɪɨɜɢɧɟ ɤɨʁɚ ɫɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɢɲɟ
ɇɚɡɢɜ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʂɚ
ɉɟɪɢɨɞ ɜɚɠɟʃɚ ɪʁɟɲɟʃɚ ɤɨʁɢɦ ʁɟ ɨɞɨɛɪɟɧɨ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨ ɩɨʂɟ
ɏ

6.

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɟ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɩɪɟɥɨɦɧɢɯ ɬɚɱɚɤɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʂɚ

7.

ɇɚɤɧɚɞɧɟ ɢɡɦʁɟɧɟ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɨɝ ɩɨʂɚ

Y

Ⱦɚɬɭɦ:
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На основу члана 4. став 5. Закона о дувану (“Службени
гласник Републике Српске”, број 72/12) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О МИНИМАЛНО-ТЕХНИЧКИМ, ПРОСТОРНИМ И
ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ДУВАНА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови које произвођач дувана мора испуњавати да би се бавио производњом
сировог дувана у листу, обавезе обрађивача дувана, пријаве производње и процјене приноса.
Члан 2.
(1) Уговор о производњи дувана, склопљен између произвођача дувана и обрађивача дувана, садржи сљедеће елементе:
а) податке о катастарској честици и површини пољопривредног земљишта на којој се сади дуван,
б) назив типа и сорте дувана који се сади,
в) начин на који уговорне стране осигуравају сјеме,
односно дувански расад,
г) обавезе у погледу примјене мјера за сузбијање биљних болести и штеточина на дувану, те примјене осталих
обавезних узгојних мјера,
д) цијену произведеног дувана по класама, коју обрађивач дувана плаћа произвођачу дувана,
ђ) обавезу произвођача дувана да у уговореном року
обрађивачу дувана са којим је склопљен уговор о производњи испоручи сав произведени дуван, те обавезу обрађивача
дувана да од њега преузме и плати му произведени дуван,

е) изјаву произвођача дувана да за исти период није
склопио уговор о производњи дувана са другим обрађивачем дувана за исту површину из тачке а) овог члана,
ж) рок и мјесто предаје дувана и
з) 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 дуван.
Члан 3.
(1) Произвођач дувана у листу дужан је да изврши упис
у Регистар произвођача дувана 15 дана након потписивања
уговора из члана 2. став 1. овог правилника.
(2) Упис у Регистар произвођача дувана у листу треба
обнављати сваке године, на основу новог уговора.
(3) Начин уписа у Регистар произвођача 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 уговорима о производњи дувана води и произвођач дувана и
обрађивач дувана.
(2) У евиденцији о склопљеним уговорима, произвођач
дувана и обрађивач дувана мора имати сталан преглед
склопљених уговора, засађене површине и број уговорених струка дувана.
Члан 5.
(1) Да би одређени произвођач дувана склопио уговор
о производњи и испоруци дувана са обрађивачем дувана,
мора имати земљиште за производњу дувана у приватном
власништву или га користити по неком другом правном
основу (уговор о даровању, уговор о закупу, уговор о концесији, уговор о уступању земљишта на коришћење итд.).
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(2) Земљиште које произвођач дувана користи за
производњу мора бити евидентирано у Регистру пољопривредних газдинстава.
Члан 6.
(1) Обрађивач 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) Обрађивач дувана може обезбиједити само оно
дуванско сјеме које је произведено у складу с прописима о
сјемену који се примјењују у Републици Српској.
Члан 7.
Произвођачи дувана могу, за своје потребе, уз стручни
надзор обрађивача дувана са којим су закључили уговор о
производњи, производити дувански расад и/или купити
расад од обрађивача дувана.
Члан 8.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде може одобрити производњу типова дувана различитих од наведених у члану 3. став 1. Закона, ако се утврди
оправдана потреба за производњом одређеног дуванског
производа.
Члан 9.
(1) Обрађивач дувана дужан је да обезбиједи стручно
руковођење процесом производње и обраде дувана у складу са чланом 13. Закона.
(2) Произвођач дувана дужан је да обрађивачу дувана у
току вегетације омогући стручну помоћ при испуњавању
уговорених обавеза у погледу контроле и здравља биља.
Члан 10.
Произвођач дувана дужан је да у току узгоја дувана
спроводи сва упутства која добија од обрађивача дувана,
почев од оних која се тичу производње расада, припреме
земљишта, гнојења, уништавања корова, заштите биљних
болести и штеточина, па до оних која се тичу сушења и
паковања дувана по инсерцијама.
Члан 11.
(1) Произвођач дувана дужан је да, прије него што га
преда, осушени дуван чува на погодан начин и у одговарајућим просторијама, те да га сортира и пакује према упутствима која добија од обрађивача дувана.
(2) Произвођач дувана дужан је да сав произведени и
осушени дуван преда обрађивачу дувана у уговорено
вријеме и на уговореном мјесту.
Члан 12.
(1) Обрађивач дувана дужан је да приликом склапања
уговора са произвођачем дувана у сваком уговору наведе
цијену по класама дувана за откуп у текућој години.
(2) Обрађивач дувана дужан је да откупљује дуван од
произвођача дувана у складу са прописаним јединственим
мјерилима члана 7. Закона.
Члан 13.
Обрађивач дувана дужан је да од произвођача дувана
са којим је склопио уговор откупи сав дуван који је произвео, и то најкасније:
а) дуван типа вирџинија до 15. новембра текуће године,
б) дуван типа берлеј до 31. јануара наредне године и
в) дуван типа херцеговачки равњак до 31. јануара
наредне године.
Члан 14.
Обрађивач 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.
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Члан 15.
Обрађивач дувана дужан је да, приликом откупа сировог дувана у листу, врши процјену произвођачу дувана, на
начин како је то предвиђено Законом и другим прописима.
Члан 16.
Обрађивач дувана, континуирано, током цијелог процеса производње, преко својих стручних служби и уз обавезно присуство произвођача дувана, евидентира датум
контроле и чињенично стање на парцели.
Члан 17.
(1) Произвођачи дувана у листу дужни су да у току
вегетације омогуће процјену сировог дувана у листу обрађивачу дувана са којим су закључили уговор о производњи
дувана, ради утврђивања количина које ће бити преузете.
(2) Обрађивач дувана, уз присуство и сагласност произвођача дувана, у току вегетације, а најкасније до 30. септембра текуће године, врши процјену приноса сировог
дувана у листу који се очекује.
(3) О спроведеној процедури, у складу са ставом 2.
овог члана, обрађивач дувана обавезно издаје потврду о
процјени приноса сировог дувана у листу произвођачу
дувана.
Члан 18.
Произвођачи дувана и обрађивачи дувана дужни су да
ускладе своје пословање са одредбама овог правилника у
року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог правилника.
Члан 19.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-4869/13
30. априла 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 7. став 3. Закона о дувану (“Службени
гласник Републике Српске”, број 72/12) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О КВАЛИТЕТУ СИРОВОГ ДУВАНА У ЛИСТУ И
МЈЕРИЛИМА ЗА ПРОЦЈЕНУ КВАЛИТЕТА СИРОВОГ
ДУВАНА У ЛИСТУ

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјерила за квалитативну и квантитативну процјену сировог дувана у листу.
Члан 2.
Мјерила за квалитативну и квантитативну процјену
сировог дувана у листу односе се на врсте:
а) вирџинија (flue-cured),
б) берлеј (air-cured) и
в) херцеговачки равњак (sun-cured).
Члан 3.
(1) Појмови који се користе у овом правилнику имају
сљедеће значење:
а) брање (инсерција) је група листова који потичу са
одређеног мјеста дуванског струка, а листови једне инсерције представљају хомоген материјал у односу на квалитативна својства,
б) величина (дужина) је један од водећих показатеља за
процјену сировог дувана по класама и за поједине типове
и класе сировог дувана у листу је различита,

