Прилози техничкој спецификацији
Прилог 1 – Подаци из захтева за Дозволе
Прилог 2 – Подаци из захтева за Регистре
Прилог 3 – Подаци из образаца за Евиденције

Прилог 1
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНА
Број претходног решења Управе за дуван којим је издата дозвола
(попуњава се само у случају обнове дозволе)
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања идентификационог
документа
Врста захтева
☐ Издавање нове дозволе

☐ Обнављање постојеће дозволе

Подаци о обављању делатности
Привредни субјект се бави откупом дувана

☐ ДА
☐ НЕ

Подаци о упису у други регистар код Управе за дуван
(попунити поља само уколико је привредни субјект уписан и у друге регистре)

Назив другог регистра
Број решења о упису у други регистар
Датум уписа у други регистар

У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документа под редним бројем 1. и 2а) орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца захтева):
1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију;
2. Доказ да има најмање 5ha обрадивих површина:
2а) Извод из Републичког геодетског завода
2б) Купопродајни уговор
2в) Уговор o закупу земљишта
2г) Друго;
3. Записник пољопривредне инспекције о испуњености услова који се односе на поседовање техничких
могућности за пољопривредну обраду и припрему земљишта за сетву, бербу, сушење, сортирање,
паковање и друге неопходне радње до припреме дувана за обраду;
4. Уговор закључен са обрађивачима, односно извозницима;
5. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
6. Записник пољопривредне инспекције о испуњености услова у погледу обезбеђивања одговарајућег
простора за смештај дувана;
7. Акт о одређивању, односно ангажовању лица које руководи процесом производње дувана;
8. Доказ о уплати републичке административне таксе.

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и остале
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку одлучивања,
сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама о којима
се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити документа под
редним бројевима 1 и/или 2a) (у наставку навести редне бројеве докумената које ће подносилац
прибавити сам):

Како би орган прибавио податке по службеној дужности, достављам следеће информације (попуњава се
искључиво ако подносилац даје сагласност да орган изврши увид, прибави и обради личне и остале
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција):

Подаци о обрадивој површини*
Име и презиме власника обрадиве површине
Адреса и назив општине на којој се налази
обрадива површина
Број катастарске парцеле

* Попуњава се само у случају када је подносилац захтева власник обрадиве површине.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не поднесем
у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се решењем одбацити.

У

, данаф
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ПРОИЗВОДЊЕ ДУВАНА

Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о решењу којим је издата дозвола за обављање делатности
Број решења
Датум издавања решења
У прилогу захтева, достављам:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не поднесем
у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ОБРАДЕ ДУВАНА
Број претходног решења Управе за дуван којим је издата
дозвола (попуњава се само у случају обнове дозволе)
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања идентификационог
документа
Врста захтева
☐ Издавање нове дозволе

☐ Обнављање постојеће дозволе

Подаци о упису у други регистар код Управе за дуван
(попунити поља само уколико је привредни субјект уписан и у друге регистре)
Назив другог регистра
Број решења о упису у други регистар
Датум уписа у други регистар

У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред
наведеног документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности,
уз изјаву подносиоца захтева):

1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију;
2. Записник пољопривредне инспекције о испуњености услова да подносилац захтева има
сопствене просторије за откуп дувана, смештај откупљеног дувана, сређивање, обраду и
класификацију дувана; да има сопствену опрему за обраду дувана; да има сопствену
лабораторију или закључен уговор са акредитованом домаћом или страном
лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дувана;
3. Записник санитарне инспекције о испуњености услова да подносилац захтева има
сопствене просторије за откуп дувана, смештај откупљеног дувана, сређивање, обраду и
класификацију дувана; да има сопствену опрему за обраду дувана; да има сопствену
лабораторију или закључен уговор са акредитованом домаћом или страном
лабораторијом за анализу и утврђивање квалитета дувана;
4. Записник санитарне инспекције о испуњености услова уколико привредни субјект врши
превоз дувана сопственим превозним средством, то превозно средство мора бити видно
означено да се ради о превозу дувана и мора да испуњава прописане санитарнохигијенске услове, као и друге прописане услове;
5. Уговор закључен са прерађивачима дувана, односно произвођачима дуванских
производа, односно извозницима;
6. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
7. Доказ о уплати републичке административне таксе
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку
(одабрати један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.
У

, дана ф
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОБРАДЕ ДУВАНА
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о решењу којим је издата дозвола за обављање делатности
Број решења
Датум издавања решења
У прилогу захтева, достављам:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не поднесем
у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

ЗАХТЕВ ЗА
ДОБИЈАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ
ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ
ПРЕРАДЕ ДУВАНА

Република Србија
Министарство финансија
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/1, Београд
www.duvan.gov.rs

1. ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
НАЗИВ
УЛИЦА

БРОЈ

СЕДИШТЕ
ОПШТИНА

МАТИЧНИ
БРОЈ

МЕСТО

ПОШТАНСКИ БРОЈ

ПИБ

ТЕЛЕФОН
ФИКСНИ

ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ

E-ПОШТА

2. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈМБГ
(ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА)

БРОЈ ПАСОША ИЛИ ИЗБЕГЛИЧКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ДРЖАВА
ИЗДАВАЊА

(ЗА СТРАНЦЕ, ОДНОСНО ИЗБЕГЛА ЛИЦА)

3. ПОДАЦИ О УПИСУ У ДРУГИ РЕГИСТАР
(ако је привредни субјект уписан и у друге регистре код Управе за дуван)
НАЗИВ ДРУГОГ РЕГИСТРА

РЕДНИ
(РЕГИСТАРСКИ)
БРОЈ УПИСА

ДАТУМ УПИСА У
ДРУГИ РЕГИСТАР

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

(датум)

(потпис овлашћеног лица)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ
ПРОИЗВОДИМА
Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
(попуњава се само у случају обнове дозволе)
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања идентификационог
документа
Врста захтева
☐ Издавање нове дозволе

☐ Обнављање постојеће дозволе

Подаци о упису у други регистар код Управе за дуван
(попунити поља само уколико је привредни субјект уписан и у друге регистре)
Назив другог регистра
Број решења о упису у други регистар
Датум уписа у други регистар

У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документа под редним бројевима 1 и 2а),
орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева):

1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за
регистрацију;
2. Доказ о коришћењу одговарајућег простора који подносиоцу захтева омогућава
уредно складиштење најмање 30 тона цигарета и других дуванских производа:
a. Извод из листа непокретности
b. Уговор закупу/подзакупу
c. Купопродајни уговор
d. Друго
3. Записник тржишне инспекције да користи одговарајући простор који подносиоцу
захтева омогућава уредно складиштење најмање 30 тона цигарета и других
дуванских производа;
4. Записник санитарне инспекције да располаже превозним средствима за несметано
и редовно снабдевање трговаца на мало дуванским производима, која су видно
означена да се ради о превозу дуванских производа и која испуњавају прописане
санитарно-хигијенске услове;
5. Уговоре закључене са произвођачима дуванских производа, односно увозницима
дуванских производа, односно трговцима на велико дуванским производима;
6. Изјаву одговорног лица о неосуђиваности, као и одговорног лица у повезаном
лицу, као и одговорног лица у правном лицу чији је правни следбеник привредни
субјект;
7. Изјаву да привредни субјект, који подноси захтев, нема повезано лице или
правног претходника;
8. Доказ о уплати накнаде, само у случају обнављања дозволе;
9. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документа под редним бројевима 1 и/или 2а) (у наставку навести редне бројеве докумената које
ће подносилац прибавити сам):

Како би орган прибавио податке по службеној дужности, достављам следеће информације
(попуњава се искључиво ако подносилац даје сагласност да орган изврши увид, прибави и обради
личне и остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција):

Подаци о простору за складиштење
Име и презиме власника простора за
складиштење
Адреса простора за складиштење
Број катастарске парцеле и назив општине

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, данаф
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о решењу којим је издата дозвола за обављање делатности
Број решења
Датум издавања решења
У прилогу захтева, достављам:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛE ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
Број претходног решења Управе за дуван којим је издата
дозвола (попуњава се само у случају обнове дозволе)

Основни подаци о предузетнику
Име и презиме
ЈМБГ
Контакт телефон
Адреса
пребивалишта/боравишта
(улица и број)
Место и поштански број
Општина
Основни подаци о привредном субјекту
Пословно име / назив
Адреса седишта (улица и
број)
Место и поштански број
Општина
Матични број

ПИБ

Контакт телефон
Адреса електронске поште

Врста малопродајног објекта – заокружити врсту објекта

1. Продавница

2. Продавница - киоск

3. Самоуслуга

4. Мини-маркет

5. Кафић

6. Ресторан

7. Бар

8. Хотел
10. Остало (уписати врсту објекта):

9. Бензинска станица

Подаци о издвојеном месту пословања*
Назив издвојеног места
Адреса (улица и број)
Место и поштански број
Општина
*Попунити уколико се дозвола тражи за издвојено место пословања. Уколико је број
издвојених места пословања већи, уз захтев доставити списак издвојених места пословања
са следећим подацима: назив, адреса, место и поштански број, општина.
Подаци о хјумидорима*
Број постављених
хјумидора у
малопродајном објекту
Назив привредног
субјекта са којим је
закључен уговор о
купопродаји односно
закупу хјумидора
Датум закључења уговора
о купопродаји, односно
закупу хјумидора
*Попуњава привредни субјект који продају врши путем хјумидора (посебних витрина за
продају искључиво цигара и цигарилоса).
У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред
наведеног документа (документ под редним бројем 1. орган прибавља по службеној дужности,
уз изјаву подносиоца захтева):
1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију
2. Важећи предуговор/уговор о снабдевању дуванским производима са регистрованим
трговцем на велико дуванским производима
3. Изјава предузетника о неосуђиваности
4. Доказ о уплати републичке административне таксе
5. Доказ о уплати накнаде
6. Купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности

Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1 (одабрати један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и
решењем ће се одбацити.

У ________________, дана ______________

________________________
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГЕ ОБЛИКЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЗА
ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛE ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТРГОВИНЕ
НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Број претходног решења Управе за дуван којим је издата
дозвола (попуњава се само у случају обнове дозволе)
Основни подаци о привредном субјекту
Пословно име / назив
Адреса седишта (улица и број)
Место и поштански број
Општина
Матични број

ПИБ

Име и презиме одговорног
лица
Контакт телефон
Адреса електронске поште

Врста малопродајног објекта – заокружити врсту објекта
11.

Продавница

12.

Продавница - киоск

13.

Самоуслуга

14.

Мини-маркет

15.

Кафић

16.

Ресторан

18.

Хотел

17. Бар

19.

Бензинска станица

20. Остало (уписати врсту објекта):

Подаци о малопродајном објекту за који се подноси захтев*
Назив малопродајног
објекта
Адреса (улица и број)
Место и поштански број
Општина
*Уколико је број малопродајних објеката који се налазе ван седишта већи, уз захтев
доставити списак малопродајних објеката са следећим подацима: назив, адреса, место и
поштански број, општина.
Подаци о хјумидорима*
Број постављених хјумидора
у малопродајном објекту
Назив привредног субјекта
са којим је закључен уговор
о купопродаји односно
закупу хјумидора
Датум закључења уговора о
купопродаји, односно
закупу хјумидора
*Попуњава привредни субјект који продају врши путем хјумидора (посебних витрина за
продају искључиво цигара и цигарилоса).
У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред
наведеног документа (документ под редним бројем 1. орган прибавља по службеној дужности,
уз изјаву подносиоца захтева):
1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију
2. Важећи предуговор/уговор о снабдевању дуванским производима са регистрованим трговцем
на велико дуванским производима
3. Изјава одговорног лица о неосуђиваности
4. Доказ о уплати републичке административне таксе
5. Доказ о уплати накнаде
6. Одлука одговорног лица о називу и адреси малопродајног објекта у којем ће се обављати
делатност трговине на мало дуванским производима
7. Купопродајни уговор или уговор о закупу хјумидора
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити

документ под редним бројем 1 (одабрати један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем
ће се одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ТРГОВИНЕ НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о решењу којим је издата дозвола за обављање делатности
Број решења
Датум издавања решења
У прилогу захтева, достављам:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У
ЕВИДЕНЦИОНУ ЛИСТУ О ТРГОВЦИМА НА МАЛО ДУВАНСКИМ
ПРОИЗВОДИМА
Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола за

трговину на мало дуванским производима
Основни подаци о привредном субјекту
Пословно име / назив
Адреса седишта (улица и број)
Место и поштански број
Општина
Матични број

ПИБ

Име и презиме предузетника
Контакт телефон
Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
1. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. ТР у
СЗТР)
2. Промена назива привредног
субјекта

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

Врста промене података заокружити број*

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

3. Промена адресе седишта

4. Промена назива издвојеног
места
5. Промена адресе издвојеног
места
6. Наставак обављања
делатности у форми
привредног друштва
7. Промена личних података о
предузетнику (име, презиме,
пребивалиште)
8. Промена предузетника услед
смрти
9. Промена предузетника на
основу уговора о уступању и
расподели имовине за живота
10. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред
наведеног документа (документ под редним бројем 2. орган прибавља по службеној дужности,
уз изјаву подносиоца захтева):

1. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења о упису
промене у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима
2. Решење надлежног органа о регистрованој промени података
3. Изјава о неосуђиваности
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ

Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
Решење надлежног органа о регистрованој промени података (одабрати један од понуђених
одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и решењем
ће се одбацити.

У _________________, дана _____________.

______________________
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА И ДРУГЕ ОБЛИКЕ ОРГАНИЗОВАЊА ЗА ПРОМЕНУ
ПОДАТАКА УПИСАНИХ У ЕВИДЕНЦИОНУ ЛИСТУ О ТРГОВЦИМА НА МАЛО
ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола за
трговину на мало дуванским производима
Основни подаци о привредном субјекту
Пословно име / назив
Адреса седишта (улица и број)
Место и поштански број
Општина
Матични број

ПИБ

Име и презиме одговорног
лица
Контакт телефон
Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
1. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. ДОО у
АД)
2. Промена назива привредног
друштва или другог облика
организовања
3. Промена адресе седишта
4. Промена назива малопродајног
објекта

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

5. Промена адресе малопродајног
објекта
6. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред
наведеног документа (документ под редним бројем 2. орган прибавља по службеној дужности,
уз изјаву подносиоца захтева):
1. Доказ о уплати републичке административне таксе за издавање решења о упису промене
у Евиденциону листу о трговцима на мало дуванским производима
2. Решење надлежног органа о регистрованој промени података
3. Одлука одговорног лица о називу и адреси малопродајног објекта у којем ће се обављати
делатност трговине на мало дуванским производима
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1 (одабрати један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа, неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним и
решењем ће се одбацити.
У _________________, дана ______________

_______________________
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ УВОЗА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА,
ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА,ОДНОСНО ДУВАНСКИХ
ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
(попуњава се само у случају обнове дозволе)
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме
ЈМБГ
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа

Врста захтева
☐ Издавање нове дозволе

☐ Обнављање постојеће дозволе

Подаци о упису у други регистар код Управе за дуван
(попунити поља само уколико је привредни субјект уписан и у друге регистре)

Назив другог регистра
Број решења о упису у други регистар
Датум уписа у други регистар

Подаци о уговорној страни увозника дуванских производа
☐ Инострани добављач

☐ Инострани произвођач

☐ Овлашћени дистрибутер
иностраног произвођача

Подаци о иностраном добављачу
Назив иностраног добављача
Адреса седишта

Подаци о иностраном произвођачу дуванских производа
Назив иностраног
произвођача
Адреса седишта

Подаци о овлашћеном дистрибутеру иностраног произвођача
Назив овлашћеног
дистрибутера
Адреса седишта овлашћеног
дистрибутера
Назив иностраног
произвођача овлашћеног
дистрибутера
Адреса седишта иностраног
произвођача овлашћеног
дистрибутера

Подаци о власнику жига
Назив власника жига
Адреса седишта

У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документ под редним бројеm 1 орган
прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева):

1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију;
2. Уговор о куповини дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана са иностраним добављачем;
3. Уговор о куповини дуванских производа са иностраним произвођачем, који је власник жига,
као и овлашћење да увозник може да врши дистрибуцију дуванских производа на

тржиште Републике;
4. Уговор о куповини дуванских производа са иностраним произвођачем који није власник жига,
уз овлашћење власника жига да је инострани произвођач овлашћен за производњу дуванских
производа, као и овлашћење да увозник може да врши дистрибуцију дуванских

производа на тржиште Републике;
5. Уговор о куповини дуванских производа са овлашћеним дистрибутером иностраног
произвођача, уз овлашћење власника жига, да је инострани произвођач овлашћен за
производњу дуванских производа, као и да је дистрибутер иностраног произвођача овлашћен
за дистрибуцију дуванских производа, као и овлашћење да увозник може да врши
дистрибуцију дуванских производа на тржиште Републике;

6. Изјаву одговорног лица о неосуђиваности, као и одговорног лица у повезаном лицу,
као и одговорног лица у правном лицу чији је правни следбеник привредни субјект;
7. Изјаву да привредни субјект, који подноси захтев, нема повезано лице или правног
претходника;
8. Доказ о уплати накнаде, само у случају обнављања дозволе;
9. Доказ о уплати републичке административне таксе.
10.
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1.
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.
У

, данаф
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
УВОЗА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о решењу којим је издата дозвола за обављање делатности
Број решења
Датум издавања решења
У прилогу захтева, достављам:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ ИЗВОЗА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА,
ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ
ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
(попуњава се само у случају обнове дозволе)
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме
ЈМБГ
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа
Врста захтева
☐ Издавање нове дозволе

☐ Обнављање постојеће дозволе

Подаци о упису у други регистар код Управе за дуван
(попунити поља само уколико је привредни субјект уписан и у друге регистре)
Назив другог регистра

Број решења о упису у други регистар
Датум уписа у други регистар
У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документ под редним бројем 1 орган
прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева):

1. Решење о регистрацији привредног субјекта код надлежног органа за регистрацију;
2. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
3. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и остале
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у поступку
одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати један од
понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама о
којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити документ
под редним бројем 1.
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, данаф
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА ОДУЗИМАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
ИЗВОЗА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о решењу којим је издата дозвола за обављање делатности
Број решења
Датум издавања решења
У прилогу захтева, достављам:
1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Прилог 2
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs
ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНА
Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште
Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног
лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог
документа
У прилогу захтева, достављам следећу документацију– заокружити редни број испред
наведеног документа:
1, Уговори закључени са регистрованим обрађивачем дувана, односно извозником;
2. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање
органа, не поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев
неуредан, захтев ће се решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР
ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНА

Број решења Управе за дуван о упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
7. Промена назива привредног
субјекта
8. Промена седишта и адресе
9. Име, презиме и ЈМБГ, односно
број пасоша лица овлашћеног
за заступање привредног
субјекта
10. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. СТР у
ДОО или ДОО у АД)
11. Промена ПИБ-а (попуњава се
само у случају да је заокружена
промена под редним бројем 4.)

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

12. Промена матичног броја
(попуњава се само у случају да
је заокружена промена под
редним бројем 4.)
13. Промена података о
закљученим уговорима (датум,
назив уговорних страна,
предмет уговора, рок важности
уговора)
14. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документ под редним бројем 1, орган
прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева):

1.
2.
3.
4.

Решење о регистрацији привредног субјекта;
Закључени уговори/анекси уговора;
Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
Доказ о уплати републичке административне таксе.

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА

Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног
лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог
документа
У прилогу захтева, достављам следећу документацију– заокружити редни број испред наведеног
документа:

1. Уговори закључени са прерађивачима дувана, односно произвођачима дуванских
производа, односно извозницима;
2. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР
ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА

Број решења Управе за дуван o упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
15. Промена назива привредног
субјекта
16. Промена седишта и адресе
17. Име, презиме и ЈМБГ, односно
број пасоша лица овлашћеног
за заступање привредног
субјекта
18. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. СТР у
ДОО или ДОО у АД)
19. Промена ПИБ-а (попуњава се
само у случају да је заокружена
промена под редним бројем 4.)
20. Промена матичног броја
(попуњава се само у случају да
је заокружена промена под
редним бројем 4.)

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

21. Промена података о
закљученим уговорима (датум,
назив уговорних страна,
предмет уговора, рок важности
уговора)
22. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу пријаве, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца пријаве):

5.
6.
7.
8.

Решење о регистрацији привредног субјекта;
Закључени уговори/анекси уговора;
Изјава о неосуђиваности;
Доказ о уплати републичке административне таксе.

Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

Република Србија
Министарство финансија
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/1, Београд
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У
РЕГИСТАР ПРЕРАЂИВАЧА
ДУВАНА

1. ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
НАЗИВ
УЛИЦА

БРОЈ

СЕДИШТЕ
ОПШТИНА

МЕСТО

МАТИЧНИ
БРОЈ

ПОШТАНСКИ БРОЈ

ПИБ

ТЕЛЕФОН
ФИКСНИ

ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ

E-ПОШТА

2. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈМБГ
(ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА)

БРОЈ ПАСОША ИЛИ ИЗБЕГЛИЧКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ДРЖАВА
ИЗДАВАЊА

(ЗА СТРАНЦЕ, ОДНОСНО ИЗБЕГЛА ЛИЦА)

3. ПОДАЦИ О РЕШЕЊУ КОЈИМ ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ
БРОЈ
РЕШЕЊА

ДАТУМ ИЗДАВАЊА
РЕШЕЊА

РОК НА КОЈИ ЈЕ
ДОЗВОЛА ИЗДАТА

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

(датум)

(потпис овлашћеног лица)

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ
ПРОИЗВОДА

Број решења Владе којим је издата дозвола
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа
У прилогу захтева, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа:
1. Уговори закључени са обрађивачима дувана, односно произвођачима дувана који дуван
дају на услужну обраду код обрађивача дувана, који је уписан у Регистар обрађивача
дувана, односно прерађивачима дувана, односно увозницима, уписаним у одговарајуће
регистре;
2. Дозвола за производњу дуванских производа;
3. Доказ о уплати накнаде за упис у Регистар произвођача дуванских производа;
4. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР
ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван o упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
23. Промена назива привредног
субјекта
24. Промена седишта и адресе
25. Име, презиме и ЈМБГ, односно
број пасоша лица овлашћеног
за заступање привредног
субјекта
26. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. СТР у
ДОО или ДОО у АД)
27. Промена ПИБ-а (попуњава се
само у случају да је заокружена
промена под редним бројем 4.)
28. Промена матичног броја
(попуњава се само у случају да
је заокружена промена под
редним бројем 4.)

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

29. Промена података о
закљученим уговорима (датум,
назив уговорних страна,
предмет уговора, рок важности
уговора)
30. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу пријаве, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца пријаве):

9. Решење о регистрацији привредног субјекта;
10. Закључени уговори/анекси уговора;
11. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
12. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА РАЗВРСТАВАЊЕ И УПИС У РЕГИСТАР О МАРКАМА
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Подносилац захтева

☐ Произвођач дуванских производа

☐ Увозник дуванских производа

Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме
ЈМБГ
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа

Подаци о упису у други регистар код Управе за дуван
Назив другог регистра
Број решења о упису у други регистар

Датум уписа у други регистар

Подаци о маркама дуванских производа за које се подноси захтев*
Врста дуванског производа
Назив робне марке
дуванског производа
*Уколико се истовремено подноси захтев за више робних марака, уз захтев се прилаже
посебан списак
Подаци о акту другог надлежног органа* о регистрацији робне марке (ако је донет)
Назив органа
Број акта
Датум доношења акта
*Завод за интелектуалну својину или други инострани или међународни надлежни орган.

Попуњава подносилац захтева – увозник
Уговорна страна
☐ Инострани произвођач

☐ Овлашћени дистрибутер иностраног
произвођача

Подаци о иностраном произвођачу дуванских производа
Назив иностраног
произвођача
Адреса седишта
Подаци о овлашћеном дистрибутеру иностраног произвођача
Назив овлашћеног
дистрибутера
Адреса седишта овлашћеног
дистрибутера
Назив иностраног
произвођача овлашћеног
дистрибутера
Адреса седишта иностраног
произвођача овлашћеног
дистрибутера
Подаци о власнику жига
Назив власника жига
Адреса седишта

Попуњава подносилац захтева – произвођач дуванских производа
Подаци о уговорној страни код уговора о лиценцној/подлиценцној
производњи дуванских производа
Назив иностраног носиоца
жига
Адреса седишта
У прилогу захтева, достављам следећу документацију (документ под редним бројем 1 орган
прибавља по службеној дужности, уз изјаву подносиоца захтева):

1. Решење о регистрацији привредног субјекта;
2. Акт другог надлежног органа о регистрацији робне марке дуванског производа, ако
је донет;
3. Уговор о куповини дуванских производа са иностраним произвођачем, који је власник жига,
као и овлашћење да увозник може да врши дистрибуцију дуванских производа на

тржиште Републике;
4. Уговор о куповини дуванских производа са иностраним произвођачем који није власник
жига, као и овлашћење да увозник може да врши дистрибуцију дуванских производа

на тржиште Републике;
5. Овлашћење власника жига да је инострани произвођач овлашћен за производњу дуванских
производа;
6. Уговор о куповини дуванских производа са овлашћеним дистрибутером иностраног
произвођача, са овлашћењем да увозник може да врши дистрибуцију дуванских
производа на тржиште Републике;

7. Овлашћење власника жига да је дистрибутер иностраног произвођача овлашћен за
дистрибуцију дуванских производа;
8. Уговор о лиценцној/подлиценцној производњи дуванских производа, закључен између
домаћег произвођача дуванских производа и иностраног носиоца жига, уколико се подноси
захтев за упис дуванских производа који ће се лиценцно производити на територији
Републике Србије;
9. Изглед паковања;
10. Превод текста наведеног на паковању дуванског производа;
11. Доказ о уплати републичке административне таксе за решење.

Изјава подносиоца захтева у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1.

☐ ДА
☐ НЕ
Како би орган прибавио податке по службеној дужности, достављам следеће информације
(попуњава се искључиво ако подносилац даје сагласност да орган изврши увид, прибави и обради
личне и остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција):

Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.

У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР O
МАРКАМА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван o упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
31. Назив робне марке дуванског
производа
32. Ближи опис изгледа и облика
паковања дуванског производа
33. Број и датум акта другог
надлежног органа (Завод за
интелектуалну својину или
други инострани или
међународни надлежни орган)
о регистрацији робне марке
(ако је донет)
34. Промена назива, седишта и
адресе произвођача, односно
увозника дуванских производа
35. Име, презиме и ЈМБГ
одговорног лица произвођача,
односно увозника дуванских
производа

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

36. Промена података о
закљученим уговорима и
овлашћењима (датум, назив
уговорних страна, предмет
уговора, рок важности уговора)
37. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.
У прилогу пријаве, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца пријаве):

12. Решење о регистрацији привредног субјекта;
13. Акт другог надлежног органа о регистрацији робне марке дуванског производа,
ако је донет;
14. Доказ да је увозник дуванских производа овлашћен од стране иностраног
произвођача дуванских производа, односно његовог овлашћеног дистрибутера, да
може да врши дистрибуцију дуванских производа под промењеним називом
односно изгледом паковања на територији Републике Србије;
15. Уговор о увозу дуванских производа са промењеним иностраним произвођачем
или његовим овлашћеним дистрибутером да може да врши дистрибуцију
дуванског производа на територији Републике Србије;
16. Промењени изглед паковања;
17. Превод текста наведеног на паковању дуванског производа;
18. Доказ о уплати републичке административне таксе за решење.
Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО
ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме одговорног лица
ЈМБГ одговорног лица
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа
У прилогу захтева, достављам следећу документацију:

1. Гаранција пословне банке са клаузулом „без приговора“;
2. Доказ о уплати накнаде за упис у Регистар трговаца на велико дуванским
производима;
3. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР
ТРГОВАЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА

Број решења Управе за дуван o упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
38. Промена назива привредног
субјекта
39. Промена седишта и адресе
40. Име, презиме и ЈМБГ, односно
број пасоша лица овлашћеног
за заступање привредног
субјекта
41. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. СТР у
ДОО или ДОО у АД)
42. Промена ПИБ-а (попуњава се
само у случају да је заокружена
промена под редним бројем 4.)
43. Промена матичног броја
(попуњава се само у случају да
је заокружена промена под
редним бројем 4.)

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

44. Промена података о
закљученим уговорима (датум,
назив уговорних страна,
предмет уговора, рок важности
уговора)
45. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу пријаве, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца пријаве):

13. Решење о регистрацији привредног субјекта;
14. Закључени уговори/анекси уговора;
15. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
16. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ
ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме
ЈМБГ
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа
У прилогу захтева, достављам следећу документацију:

1. Доказ о уплати републичке административне таксе;
2. Доказ о уплати накнаде.
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је захтев неуредан, захтев ће се
решењем одбацити.
У __________________ , дана _____________

___________________________
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР
УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван o упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
46. Промена назива привредног
субјекта
47. Промена седишта и адресе
48. Име, презиме и ЈМБГ, односно
број пасоша лица овлашћеног
за заступање привредног
субјекта
49. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. СТР у
ДОО или ДОО у АД)
50. Промена ПИБ-а (попуњава се
само у случају да је заокружена
промена под редним бројем 4.)
51. Промена матичног броја
(попуњава се само у случају да
је заокружена промена под
редним бројем 4.)

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

52. Промена података о
закљученим уговорима (датум,
назив уговорних страна,
предмет уговора, рок важности
уговора)
53. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу пријаве, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца пријаве):

17. Решење о регистрацији привредног субјекта;
18. Закључени уговори/анекси уговора;
19. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
20. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ЗАХТЕВ
ЗА УПИС У РЕГИСТАР ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ
ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван којим је издата дозвола
Основни подаци о подносиоцу захтева
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Подаци о одговорном лицу
Име и презиме
ЈМБГ
Број пасоша (за странце)
Држава издавања
идентификационог документа
У прилогу захтева, достављам следећу документацију:

1. Доказ о уплати републичке административне таксе.
У __________________ , дана _____________

___________________________
Потпис подносиоца захтева

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/I
011/30 21 801
info@duvan.gov.rs
www.duvan.gov.rs

ПРИЈАВА
О ПРОМЕНИ ПОДАТАКА УПИСАНИХ У РЕГИСТАР
ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА

Број решења Управе за дуван o упису у регистар
Основни подаци о подносиоцу пријаве
Пословно име / назив
Седиште
Контакт телефон
Име и презиме одговорног лица
Матични број

ПИБ

Адреса електронске поште

Врста промене података заокружити број*
54. Промена назива привредног
субјекта
55. Промена седишта и адресе
56. Име, презиме и ЈМБГ, односно
број пасоша лица овлашћеног
за заступање привредног
субјекта
57. Промена пословног имена
(правне форме – нпр. СТР у
ДОО или ДОО у АД)
58. Промена ПИБ-а (попуњава се
само у случају да је заокружена
промена под редним бројем 4.)
59. Промена матичног броја
(попуњава се само у случају да
је заокружена промена под
редним бројем 4.)

До сада уписани податак

Нови податак који се
уписује

60. Промена података о
закљученим уговорима (датум,
назив уговорних страна,
предмет уговора, рок важности
уговора)
61. Остало
*Уколико се тражи више од једне промене података, потребно је заокружити редни број
испред сваке тражене промене.

У прилогу пријаве, достављам следећу документацију – заокружити редни број испред наведеног
документа (документ под редним бројем 1, орган прибавља по службеној дужности, уз изјаву
подносиоца пријаве):

21. Решење о регистрацији привредног субјекта;
22. Закључени уговори/анекси уговора;
23. Изјава одговорног лица о неосуђиваности;
24. Доказ о уплати републичке административне таксе.
Изјава подносиоца пријаве у вези прибављања података по службеној дужности
Сагласан/на сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне и
остале податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, који су неопходни у
поступку одлучивања, сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном поступку (одабрати
један од понуђених одговора):
☐ ДА
☐ НЕ
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне и остале податке о чињеницама
о којима се води службена евиденција, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити
документ под редним бројем 1:
☐ ДА
☐ НЕ
Упознат/а сам да, уколико наведене податке и документа неопходна за одлучивање органа, не
поднесем у року од осам дана од дана пријема обавештења да је пријава неуредна, пријава ће се
решењем одбацити.
У

, дана
Потпис подносиоца пријаве

ЗАХТЕВ ЗА УПИС У РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА
КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПРОМЕТ
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА ПО
ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ

Република Србија
Министарство финансија
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/1, Београд
www.duvan.gov.rs

1. ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
НАЗИВ
УЛИЦА

БРОЈ

СЕДИШТЕ
ОПШТИНА

МАТИЧНИ
БРОЈ

МЕСТО

ПОШТАНСКИ БРОЈ

ПИБ

ТЕЛЕФОН
ФИКСНИ

ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ

E-ПОШТА

2. ПОДАЦИ О ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ЈМБГ
(ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА)

БРОЈ ПАСОША ИЛИ ИЗБЕГЛИЧКЕ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ

ДРЖАВА
ИЗДАВАЊА

(ЗА СТРАНЦЕ, ОДНОСНО ИЗБЕГЛА ЛИЦА)

3. ПОДАЦИ О УПИСУ У ДРУГИ РЕГИСТАР
(ако је привредни субјект уписан и у друге регистре код Управе за дуван)
НАЗИВ ДРУГОГ РЕГИСТРА

РЕДНИ
(РЕГИСТАРСКИ)
БРОЈ УПИСА

ДАТУМ УПИСА У
ДРУГИ РЕГИСТАР

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

(датум)

(потпис овлашћеног лица)

ПРИЈАВА

Република Србија
Министарство финансија
УПРАВА ЗА ДУВАН
Београдска 70/1, Београд
www.duvan.gov.rs

за добијање доказа о упису робне
марке дуванског производа у
Регистар о маркама дуванских
производа односно Евиденциону
листу о маркама дуванских
производа чији се промет обавља
по посебном поступку

1. ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ
НАЗИВ
УЛИЦА

БРОЈ

СЕДИШТЕ
ОПШТИНА

МАТИЧНИ
БРОЈ

МЕСТО

ПОШТАНСКИ БРОЈ

ПИБ

ТЕЛЕФОН
ФИКСНИ

ТЕЛЕФОН
МОБИЛНИ

E-ПОШТА

2. НАЗИВ И ВРСТА РОБНЕ МАРКЕ ДУВАНСКОГ ПРОИЗВОДА

1. НАЗИВ РОБНЕ МАРКЕ ДУВАНСКОГ
ПРОИЗВОДА
2. ВРСТА ДУВАНСКОГ ПРОИЗВОДА

* УКОЛИКО СЕ ИСТОВРЕМЕНО ПОДНОСИ ПРИЈАВА ЗА ВИШЕ РОБНИХ МАРАКА УЗ ПРИЈАВУ СЕ ПРИЛАЖЕ ПОСЕБАН

СПИСАК

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

(датум)

(потпис овлашћеног лица)

Прилог 3
Образац – ПИ-ПДП I
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
за период од 1. јануара до 30. јуна 20__. год.
Подаци о произвођачу дуванских производа
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о количини набављеног обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и типу
Р.б
р.

ПИБ
произвођача/обрађивача/прерађивача/увоз
ника

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа обрађеног/прерађеног
дувана)

Количина

1.
2.

2. Подаци о броју произведених паклица цигарета по називу робне марке цигарета
Р.бр.

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Количина у паклицама

1.
2.

3. Подаци о количини, односно броју произведених цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих
дуванских производа за сваку робну марку дуванског производа
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифра врсте дув.производа)

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

4. Подаци о броју продатих паклица цигарета за сваку робну марку цигарета, као и о малопродајним ценама
по којима су те цигарете продате
Р.бр.

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Количина у паклицама

Малопродајна цена

1.
2.

5. Подаци о количини, односно броју продатих цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских
производа за сваку робну марку дуванског производа, као о малопродајним ценама по којима су ти
дувански производи продати
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифра врсте дув.производа)

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

Малопродајна цена

1.
2.

6. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцем на велико дуванским
производима
Р.бр.
1.
2.

ПИБ трговаца на велико

Датум закључења уговора

7. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робних марки
Р.бр.

Врста дуванског
производа (шифра
врсте дув.производа)

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Стање залиха
на дан 01.01.20__.

Стање залиха
на дан 30.06.20__.

1.
2.

Датум:_____________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________

Образац - ГИ-ПДП II
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
за период од 1. јануара до 31. децембра 20__. год.
Подаци о произвођачу дуванских производа
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о количини набављеног обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и типу
Р.бр.

ПИБ
произвођача/обрађивача/
прерађивача/увозника

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа
обрађеног/прерађеног
дувана)

Количина
Количина
01.01.-30.06.20__.

Количина
01.07-31.12.20__.

Укупно
01.01.-31.12.20__

1.
2.

2. Подаци о броју произведених паклица цигарета по називу робне марке цигарета
Р.бр.

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Количина у
паклицама
01.07-31.12.20__.

Количина у паклицама
01.01.-30.06.20__.

Укупно у паклицама
01.01.- 31.12.20__.

1.
2.

3. Подаци о количини, односно броју произведених цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских
производа за сваку робну марку дуванског производа
Р.бр.

Врста дуванског
проивода
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.0731.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

4. Подаци о броју продатих паклица цигарета за сваку робну марку цигарета, као и о малопродајним ценама по
којима су те цигарете продате
Р.бр.

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Количина у
паклицама
01.01.-30.06.20__.

Количина у
паклицама
01.07.-31.12.20__.

Укупно у
паклицама
01.01.31.12.20__.

Малопродајна цена
01.01.30.06.20__.

01.07.31.12.20__.

1.
2.

5. Подаци о количини, односно броју продатих цигара, цигарилоса, дувана за пушење и осталих дуванских производа
за сваку робну марку дуванског производа, као о малопродајним ценама по којима су ти дувански производи продати

Р.бр.

Врста
дуванског
производа
(шифрa врсте
дув.
производа)

Назив
робне
марке
(шифра
робне
марке)

Јединица
мере
(шифра
јед. мере)

Малопродајна цена
Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

01.01.30.06.20__.

01.07.31.12.20__.

1.
2.

6. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцем на велико дуванским
производима
Р.бр.
1.
2.

ПИБ трговца на велико

Датум закључења уговора

7. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робних марки
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица
мере
(шифра
јед. мере)

Стање залиха
на дан
01.01.20__.

Стање залиха
Стање залиха
Стање залиха
на дан
на дан
30.06.20__.
01.07.20__.

Стање залиха
на дан
31.12.20__.

1.
2.

Датум: _______________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________

Образац – ПИ-TВДП I
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
за период од 1. јануара до 30. јуна 20__. год.
Подаци о трговцу на велико дуванским производима
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о закљученим уговорима о куповини дуванских производа са произвођачима, односно
увозницима, односно трговцима на велико дуванским производима
Р.бр.

ПИБ
произвођача

Датум закључења
уговора

Датум закључења
уговора

ПИБ увозника

ПИБ трговца на
велико

Датум закључења
уговора

1.
2.

2. Подаци о количини купљених цигарета (у паклицама) и других дуванских производа, по врсти и
називу робне марке дуванског производа, од сваког произвођача, односно увозника, односно трговца на
велико дуванским производима
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифре врсте
дув.производа)

ПИБ произвођача/увозника/
трговца на велико

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Количина

1.
2.

3. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцима на мало, односно
трговцима на велико дуванским производима
Р.бр

ПИБ трговца на мало

Датум закључења уговора

ПИБ трговца на велико

Датум закључења уговора

1.
2.

4. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа трговцима на
мало дуванским производима, по врсти и називу робне марке дуванског производа
Р.бр

Врста дуванског производа
(шифре врсте дув.производа)

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

5. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа по врсти и називу
робне марке, по сваком трговцу на велико дуванским производима
Р.бр

ПИБ трговца на
велико

Врста дуванског производа
Назив робне марке
(шифре врсте дув.производа) (шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

6. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робне марке дуванског производа
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифре врсте
дув.производа)

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Стање залиха на дан
01.01.20__.

Стање залиха на
дан
30.06.20__.

1.
2.

7. Подаци о локацији сопствених објеката велепродаје и складишта, као и о превозним средствима за
обављање делатности трговине на велико дуванским производима
Р.бр.
1.
2.

Адреса објеката велепродаје и складишта

Датум:_____________

Врста и регистарски број превозног средства

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________

Образац – ГИ-TВДП II
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВЦА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
за период од 1. јануара до 31. децембра 20__. год.
Подаци о трговцу на велико дуванским производима
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о закљученим уговорима о куповини дуванских производа са произвођачима, односно
увозницима, односно трговцима на велико дуванским производима
Р.бр.

ПИБ
произвођача

Датум закључења
уговора

ПИБ увозника

Датум закључења
уговора

ПИБ трговца на
велико

Датум
закључења
уговора

1.
2.

2. Подаци о количини купљених цигарета (у паклицама) и других дуванских производа, по врсти и
називу робне марке дуванског производа, од сваког произвођача, односно увозника, односно трговца на
велико дуванским производима
Р.бр.

Врста
дуванског
производа
(шифрa врсте
дув.
производа)

ПИБ
произвођача/
увозника/трговца
на велико

Назив робне
марке
(шифра
робне марке)

Јединица
мере
(шифра
јед. мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

3. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцима на мало, односно
трговцима на велико дуванским производима
Р.бр

ПИБ трговца на мало

Датум закључења уговора

ПИБ трговца на велико

Датум закључења уговора

1.
2.

4. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа трговцима на
мало дуванским производима, по врсти и називу робне марке дуванског производа
Р.бр

Врста дуванског
производа
(шифре врсте
дув.производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

5. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа по врсти и
називу робне марке, по сваком трговцу на велико дуванским производима
Р.бр

ПИБ
трговца на
велико

Врста
дуванског
производа
(шифре врсте
дув.производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица
мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

6. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робне марке дуванског производа
Р.бр.

Врста
дуванског
производа
(шифрa врсте
дув.
производа)

Назив
робне
марке
(шифра
робне
марке)

Стање залиха
Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Стање залиха
на дан
01.01.20__.

Стање залиха
на дан
30.06.20__.

Стање залиха
на дан
01.07.20__.

Стање залиха
на дан
31.12.20__.

1.
2.

7. Подаци о локацији сопствених објеката велепродаје и складишта, као и о превозним средствима
за обављање делатности трговине на велико дуванским производима
Р.бр
1.
2.

Адреса објеката велепродаје и складишта

Датум:________________

Врста и регистарски број превозног средства

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________

Образац – ПИ-ТМДП I
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВAЦА НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
за период од 1. јануара до 30. јуна 20__. год.
Подаци о трговцу на мало дуванским производима
Број дозволе

Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о закљученим предуговорима/уговорима о куповини дуванских производа са трговцима на
велико дуванским производима
Р.бр.
1.
2.

ПИБ трговца на велико

Датум закључења предуговора/уговора

2. Подаци о количини купљених дуванских производа по врсти и називу робне марке, по сваком
трговцу на велико
Р.бр.

ПИБ трговца на
велико

Врста дуванског проивода
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

3. Подаци о количини продатих дуванских производа по врсти и називу робне марке
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

4. Подаци о стању залиха дуванских производа по врсти и називу робне марке
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Стање залиха на дан
01.01.20__.

Стање залиха на
дан
30.06.20__.

1.
2.

Датум:________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________

Образац – ГИ -ТМДП II
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ТРГОВAЦА НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА
за период од 1. јануара до 31. децембра 20__. год.
Подаци о трговцу на мало дуванским производима
Број дозволе

Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о закљученим предуговорима/уговорима о куповини дувaнских производа са трговцима на
велико
дуванским производима
Р.
бр.
1.
2.

Датум закључења предуговора/уговора

ПИБ трговца на велико

2. Подаци о количини купљених дуванских производа по врсти и називу робне марке, по сваком
трговцу на велико
Р.бр.

ПИБ
трговца на
велико

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра
робне марке)

Јединица
мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

3. Подаци о количини продатих дуванских производа по врсти и називу робне марке
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица
мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

4. Подаци о стању залиха дуванских производа по врсти и називу робне марке
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра
робне марке)

Јединица
мере
(шифра
јед. мере)

Стање залиха
Стање залиха
на дан
01.01.20__.

Стање залиха
на дан
30.06.20__.

Стање залиха
на дан
01.07.20__.

Стање залиха
на дан
31.12.20__.

1.
2.

Датум:________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________

Образац – ПИ-УДП I
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ
ДУВАНА,
ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
за период од 1. јануара до 30. јуна 20__. год.
Подаци о увознику дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о количини увезеног дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и
типу
Р.бр.

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа дувана/обрађеног/прерађеног дувана)

Количина

1.
2.

2. Подаци о количини увезених цигарета (у паклицама) и других дуванских производа по врсти и називу
робне марке дуванског производа, као и о малопродајним ценама тих производа
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

Малопродајна цена

1.
2.

3. Подаци о закљученим уговорима о продаји дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног
дувана са обрађивачем дувана, односно прерађивачем дувана, односно произвођачем дуванских
производа
Р.бр.

ПИБ
обрађивача
дувана

Датум
закључења
уговора

ПИБ
прерађивача
дувана

Датум
закључења
уговора

ПИБ произвођача
дуванских
производа

Датум закључења
уговора

1.
2.

4. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцем на велико дуванским
производима
Р.бр.
1.
2.

ПИБ трговаца на велико

Датум закључења уговора

5.Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа трговцима на
велико дуванским производима, по називу робне марке цигарета и по врсти и називу робних марки
других дуванских производа
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

6. Подаци о количини продатог дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и
типу, обрађивачу дувана, односно прерађивачу дувана, односно произвођачу дуванских производа
Р.бр.

ПИБ обрађивача/прерађивача дувана/
произвођача дуванских производа

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа дувана/обрађеног/прерађеног
дувана)

Количина

1.
2.

7. Подаци о залихама дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и типу
Р.бр.

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа дувана,/обрађеног/прерађеног
дувана)

Стање залиха
на дан 01.01. 20__.

Стање залиха
на дан 30.06.20__.

1.
2.

8. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робне марке
Р.бр.

1.
2.

Врста дуванског производа
(шифра врсте дув. производа)

Назив робне марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Стање залиха на
дан 01.01.20__.

Стање залиха
на дан
30.06.20__.

9. Подаци о локацији сопствених складишта, ако их има
Р.бр.
1.
2.

Датум:_____________

Складиште и адреса сопственог складишта

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
__________________________________

Образац - ГИ-УДП II
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА,
ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
за период од 1. јануара до 31. децембра 20__.год.
Подаци о увознику дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о количини увезеног дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и
типу
Р.бр.

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа дувана/обрађеног/прерађеног
дувана)

Количина
Количина
01.07-31.12.20__.

Количина
01.01.-30.06.20__.

Укупно
01.01.-31.12.20__

1.
2.

2. Подаци о количини увезених цигарета (у паклицама) и других дуванских производа по врсти и називу

робне марке дуванског производа, као и о малопродајним ценама тих производа
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра
робне марке)

Јединица
мере
(шифра
јединица
мере)

Малопродајна цена
Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

01.01.30.06.20__.

01.07.31.12.20__.

1.
2.

3. Подаци о закљученим уговорима о продаји дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног

дувана са обрађивачем дувана, односно прерађивачем дувана, односно произвођачем дуванских
производа
Р.бр.

Датум
закључења
уговора

ПИБ обрађивача
дувана

ПИБ
прерађивача
дувана

Датум
закључења
уговора

ПИБ произвођача
дуванских
производа

Датум
закључења
уговора

1.
2.

4. Подаци о закљученим уговорима о продаји дуванских производа са трговцем на велико дуванским производима
Р.бр.
1.
2.

ПИБ трговаца на велико

Датум закључења уговора

5. Подаци о количини продатих цигарета (у паклицама) и других дуванских производа трговцима на

велико дуванским производима, по називу робне марке цигарета и по врсти и називу робних марки
других дуванских производа
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.
6. Подаци о количини продатог дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и

типу, обрађивачу дувана, односно прерађивачу дувана, односно произвођачу дуванских производа
Р.бр.

ПИБ
обрађивача/прерађивача
дувана/произвођача
дуванских производа

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа
дувана/обрађеног/прерађеног
дувана)

Количина
01.01.30.06.20__.

Количина
01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.
7. Подаци о залихама дувана, обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти и типу
Р.бр.

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа дувана,/обрађеног/
прерађеног дувана)

Стање залиха
на дан
01.01.20__.

Стање залиха
Стање залиха
Стање залиха
на дан
на дан
30.06.20__.
01.07.20__.

Стање залиха
на дан
31.12.20__.

1.
2.
8. Подаци о залихама дуванских производа по врсти и називу робне марке
Р.бр.

1.

Врста дуванског
производа
(шифра врсте
дув. производа)

Назив робне
марке
(шифра роб.
марке)

Јединица
мере
(шифра
јед. мере)

Стање залиха
на дан
01.01.20__.

Стање залиха
Стање залиха
Стање залиха
на дан
на дан
30.06.20__.
01.07.20__.

Стање залиха
на дан
01.12.20__.

2.
9. Подаци о локацији сопствених складишта, ако их има
Р.бр.
Склaдиште и адреса сопственог скалдишта
1.
2.
Датум:_____________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
_______________________________

Образац – ПИ-ИДП I
ПОЛУГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ
ДУВАНА, ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
за период од 1. јануара до 30. јуна 20__. год.
Подаци о извознику дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о количини извезеног дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти
и типу
Р.бр.

Врста и тип дувана
(шифра врсте и типа дувана/обрађеног/прерађеног дувана)

Количина

1.
2.

2. Подаци о количини извезених цигарета (у паклицама) по називу робне марке и других дуванских
производа по врсти и називу робних марки
Р.бр.

Врста дуванског производа
(шифрa врсте дув. производа)

Назив робне марке
(шифра робне марке)

Јединица мере
(шифра јед. мере)

Количина

1.
2.

Датум:_____________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
______________________________

Образац – ГИ-ИДП II

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ИЗВОЗНИКА ДУВАНА, ОБРАЂЕНОГ ДУВАНА, ПРЕРАЂЕНОГ ДУВАНА,
ОДНОСНО ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
за период од 1. јануара до 31. децембра 20__. год.
Подаци о извозннку дувана, обрађеног дувана, прерађеног дувана, односно дуванских производа
Назив

Седиште

Адреса

ПИБ

Матични број

1. Подаци о количини извезеног дувана, односно обрађеног дувана, односно прерађеног дувана по врсти
и типу
Врста и тип дувана
Количина
Р.бр.

(шифра врсте и типа дувана/обрађеног/прерађеног
дувана)

01.01.-30.06.20__.

01.07.-31.12.20__.

Укупно
01.01.-31.12.20__.

1.
2.

2. Подаци о количини извезених цигарета (у паклицама) по називу робне марке и других дуванских
производа по врсти и називу робних марки
Р.бр.

Врста дуванског
производа
(шифрa врсте дув.
производа)

Назив робне
марке
(шифра робне
марке)

Јединица
мере
(шифра јед.
мере)

Количина
01.01.30.06.20__.

01.07.31.12.20__.

Укупно
01.01.31.12.20__.

1.
2.

Датум:_____________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
________________________________

Образац број 1.

Евиденција о укупној производњи дувана

Пословно име:
Седиште (адреса):
Телефон:
Матични број:
Број из Регистра произвођача дувана:
Извештајни период
Евиденција о укупној производњи дувана по типовима дувана:
Тип дувана
Ред.бр.

Вирџинија

Евиденција:
Површина
(ha)

1.

2.

3.

4.

Укупно
планирана
производња
дувана
Укупна
сопствена и
уговорена
производња
дувана
Укупно
заснована
производња
дувана-расађен
дуван
Укупно
заснована
производња
дувана-однегован
дуван

Број
биљака
(ком/ha)

Берлеј
Очекивани
принос
(kg)

Површина
(ha)

Број
биљака
(ком/ha)

Оријентал
Очекивани
принос
(kg)

Површина
(ha)

Број
биљака
(ком/ha)

Полуоријентал
Очекивани
принос
(kg)

Површина
(ha)

Број
биљака
(ком/ha)

Очекивани
принос
(kg)

Образац број 2.
Евиденција о употребљеном семену за производњу дувана

Евиденција:

Тип дувана

Вирџинија

Пореклo и количинa
семена намењеног за
сетву

Берлеј

Оријентал

Полуоријентал

Сорта

Категорија

Количина
(gr)

Подаци о пореклу семена
Произвођач

Дорађивач

Увозник

Дистрибутер

Образац број 3.
Евиденција о производњи дувана по свакој парцели и по сваком уговору

Евиденци
ја:
Сопствен
а
производ
ња
Уговорен
а
производ
ња

Ред.б
р.
1.
2.
3.
укуп
но
1.
2.
3.
укуп
но
Свега

Број
угово
ра

Физичко
лицепроизвођ
ач

Број
катаста
р.
парцел
е

К.
О.

Мест
о
звано

Пот
ес

Тип
дува
на

Сорта

Површи
на (hа)

Број
биља
ка
(ком)

Количи
на
дувана
(kg)

Расађен дуван
Очекива
Број
на
биља
Површи
количин
ка
на (hа)
а дувана
(ком)
(kg)

Однегован дуван
Очекива
Број
на
биља
Површи
количин
ка
на (hа)
а дувана
(ком)
(kg)

Образац број 4.
Евиденција о произведеним и откупљеним количинама дувана

Ред.
бр.

1.

2.

3.

Евиденц
ија:

Количин
а
произвед
еног
сопствен
ог дувана
(kg)
Количин
а
откупљен
ог дувана
од
физички
х лицапроизвoђ
ача
дувана
(kg)
Укупна
количина
произвед
еног
дувана
(1+2)

Ред.
бр.

Број
уговора
или број
кат.
парцеле

Привредни
субјект

Број
катастар.
парцеле

Сопствено

Тип дувана

I

1.

-

2.

-

3.

УКУПНО
Број
уговора

1.
2.
3.
УКУПНО

СВЕГА

Вирџинија

Физичко
лицепроизвођач

II

III

IV

Берлеј
V

I

II

III

Оријентал
IV

V

I

II

III

IV

Полуоријентал
V

I

II

III

IV

V

4.

5.

6.

Укупна
количина
дувана
дата на
услужну
обраду
(kg)

Укупна
количина
продатог
дувана
(kg)

Укупна
количина
продатог
услужно
обрађено
г дувана
(kg)

Број
уговора

Обрађивач

1.
2.
3.
УКУПНО
Број
уговора

Купац

1.
2.
3.
УКУПНО
Број
уговора
1.
2.
3.
УКУПНО

Купац

Образац број 5.
Евиденција физичких лица
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме
физичког лица произвођача дувана

Број
уговора

Место, улица и
број

ЈМБГ

Број
личне
карте

Број регистованог
пољ. газдинства

Образац број 6.
Подаци о обради дувана

Пословно име:
Седиште (адреса):
Телефон:
Матични број:
Број из Регистра обрађивача дувана:
Извештајни период:

Подаци о количини
обрађеног дувана:

Ред.
бр.

Евиденција:

1.

Дуван из
сопствене
производње
(kg)

2.

Купљен
дуван од
других
произвођача
(kg)

Ред.
бр.

_

Број
угово
ра

Прив
редни
субје
кт

_

_

_

_

_

_

1.
2.
3.
УК
УП
НО
1.

3.

Преузет
дуван на
услужну
обраду (kg )

2.
3.
УК
УП
НО

Тип дувана
Вирџинија
I

II

III

Берлеј
IV

V

I

II

III

Оријентал
IV

V

I

II

III

Полуоријентал
IV

V

I

II

III

IV

V

4.

Oбрађен дуван
(сопствени+купље
н) kg

Ред.б
р.

Број
уговора

Привре
дни
субјект

_

_

_

_

_

УКУ
ПНО

_

_

Род

-

-

Род

-

-

Род

-

-

УКУ
ПНО

_

_

_

_

1.
5.

Услужно обрађен
дуван (kg)

2.
3.
УКУ
ПНО
1.

6.

7.

Продат обрађен
дуван (kg)

Сопствено
обрађен дуван на
залихама (kg)

2.
3.

Род
8.

Услужно обрађен
дуван на залихама
(kg)

Род
Род
УКУ
ПНО

Вирџинија
Лис
т

Ребро

Ситњавина

Берлеј
Лис
т

Ребро

Ситњавина

Оријентал
Лис
т

Ребро

Ситњавина

Полуоријентал
Лис
т

Ребро

Ситњавина

Праш
ина

Образац број 7.
Подаци о преради дувана
Пословно име :
Седиште (адреса):
Телефон:
Матични број:
Број из Регистра прерађивача
дувана:
Извештајни период:

Подаци о количини прерађеног
дувана:
Ред. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Евиденција:

Број
уговора

Привредни
субјект

Количина
(kg)

Врста
производа*)

Набављен обрађен
дуван
Сопствен обрађен
дуван
Произведен прерађен
дуван
Испоручен прерађен
дуван
Обрађен дуван на
залихама
Прерађен дуван на
залихама

Напомена:*) За обрађени дуван навести тип дувана, као и отпатке од дувана, а за прерађени дуван навести врсте прерађеног
дувана.

Напомена

Подаци по
којим
чл.Закона су
кажњавани

Да ли је
покренут
поступак
пред
Подаци
о
надлежним
рекршајним,к
органом/
ривичним
судом
пријавама

Начин
поступања са
заплењеним
дуванским
производима

Превозно
средство

Рута

Улаз/Излаз/
ДК

Земља
порекла
дувана
Место
откривања

Акцизне
маркице

Просечна
цена

Процењена
вредност у
RSD

Јединица
мере

Количина

Број заплена/
акција

Место
заплене

Назив робне
марке

Врста дувана
и дуванског
производа

Надлежни
орган

Период
заплене

Евиденција о нелегалном промету

