ОБАВЕШТЕЊЕ
ТРГОВЦИМА НА МАЛО ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАХТЕВ ЗА
ДОБИЈАЊЕ/ОБНАВЉАЊЕ ДОЗВОЛЕ
Управа за дуван обавештава привредне субјекте који подносе захтев за добијање дозволе за
трговину на мало дуванским производима да су, у складу са чл. 45. и 47. Закона о дувану („Сл. гласник
РС”, бр. 101/05 и 90/07), дужни да поднесу следећу документацију, односно доказе:
1. Захтев - који можете добити у Управи за дуван, код трговаца на велико дуванским производима или
га одштампати са нашег сајта www.mfin.gov.rs (линк: Управа за дуван).
Подносилац треба да попуни захтев свим траженим подацима. Такође, потребно је приложити
фотокопију личне карте одговорног лица (предузетника, односно директора), копију ПИБ–а (порески
идентификациони број).
2. Важећи предуговор/уговор о снабдевању дуванским производима са трговцем на велико дуванским
производима који је уписан у Регистар трговаца на велико (све закључене предуговоре/уговоре), са
датумом, потписима и печатима уговорних страна.
3. Извод из регистра у коме је привредни субјект регистрован (фотокопија решења о регистрацији
привредног субјекта код Агенције за привредне регистре или другог надлежног органа).
За просторије које се користе ван седишта привредног субјекта (осим предузетника) потребно је
доставити одлуку одговорног лица са потписом и печатом.
4. Доказ о плаћеној накнади у висини од 9.951,56 динара (износ усклађен са стопом раста цена на
мало) по објекту у коме се врши продаја дуванских производа. Накнада се уплаћује на рачун буџета
Републике налогом за пренос:
«рачун повериоца-примаоца» 840-742291843-62
«број модела» 97
«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца*
«сврха уплате» накнада за давање дозволе за обављање делатности трговине на мало дуванским
производима
«поверилац-прималац» буџет Републике.
5. Доказ о плаћеној републичкој административној такси у висини од 170,00 динара за решење о
испуњености услова за обављање трговине на мало дуванским производима по објекту у коме се врши
продаја дуванских производа. Такса се уплаћује на рачун буџета Републике налогом за пренос:
«рачун повериоца-примаоца» 840-742221843-57
«број модела» 97
«позив на број (одобрење)» контролни број са шифром општине према седишту уплатиоца*
«сврха плаћања» републичке административне таксе-тарифни број 149. тачка 4
«поверилац-прималац» буџет Републике.
* Напомена: шифру општине можете наћи у Правилнику о условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распореда средстава са тих рачуна („Сл. гласник РС”, бр. 20/07,..50/08) или у Пореској
управи своје општине.
6. Потврда МУП-а о неосуђиваности (не старија од 30 дана пре дана подношења захтева), уколико је
одговорно лице (предузетник, директор) у могућности да је прибави или попуњена изјава о
неосуђиваности која се може добити у Управи за дуван, код регистрованог трговца на велико дуванским
производима или одштампати са нашег сајта.
Попуњен захтев са пратећом документацијом можете предати путем поште или лично (од 9 до 12
часова) на адресу: Управа за дуван, Ресавска бр. 24, 11000 Београд.
Информације на тел: 011/3249-603, 3249-605, 3021-801, говорни аутомат: 011/3249-602, 3249-604, 3021-808
Напомена: За трговину на мало дуванским производима путем хјумидора прoписани су додатни услови –
чл. 45. и 49. Закона о дувану и Правилник о условима за постављање хјумидора у угоститељским и
малопродајним објектима („Сл. гласник РС”, бр. 116/05).

