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JTI је лидер у производњи дувана у Србији   
 
• 39% укупно засађених површина под дуваном у Србији је уговорио JTI у 2013. години 
 
JTI је у 2012. години извезао дувана и дув. производа у вредности од 35,5 милиона USD   
 
Примена најбољих пољопривредних пракси, увођење и примена нових сорти 
 

Производња дувана у Србији и учешће JTI-а у њој 



ЦРНО ТРЖИШТЕ  
И ЊЕГОВЕ ПОСЛЕДИЦЕ ПО ПРОИЗВОДЊУ 

ДУВАНА У СРБИЈИ 
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Тренд нелегалне трговине резаним дуваном није специфичност Србије: 
 
• Кипар, Грчка, Португал, Мађарска, Пољска (~120 милиона ЕУР губитка буџетских прихода 

у 2012), Бугарска 
• Aлбанија, БиХ (~30 милиона ЕУР губитка буџетских прихода у 2013), Хрватска, Словенија 
 
У Србији 1 kg нелегалног дувана = ~70 паклица = ~ РСД 8500 неплаћених пореза  

 
Нелегално тржиште резаног дувана конзервативно процењено на 3 милијарде цигарета (150 
милиона  паклица)  
 
Процена Привредне коморе Србије: свака пета цигарета је нелегална → 4 милијарде цигарета 
(200 милиона паклица)* 
 
На бази конзервативне процене штета за буџет ~ ЕУР 165 милиона у 2013 

 
На бази података ПКС штета је око 220 милиона ЕУР 
 
(*) На бази процене тржишта на 20 милијарди цигарета у 2012 

Карактеристике и последице црног тржишта резаним дуваном 



Нелегална трговина резаним дуваном угрожава читав ланац снабдевања 
 
Искушење за УЗГАЈИВАЧЕ → и до 3x веће цене за снабдевање нелегалног тржишта 
 
                                              → без икакве контроле квалитета или процеса производње 
 
 
Драматичан пад производње у ФАБРИКАМА ствара притисак  на легална радна места 
 

 
МАЛОПРОДАЈА → преко 20.000 лиценцираних малопродаваца, ~ 60.000 запослених 
 
1kg нелегалног резаног дувана = ~70 паклица = мин. РСД 10.500 мањи промет у малопродаји 
 
Укупан промет у малопродаји умањен за ~ 22,5 милијарде РСД као директан резултат нелегалне 
трговине дуванским производима 

Како црно тржиште угрожава производњу дувана у Србији? 



Нелегани резани дуван који се продаје на тржишту Србије је: 
 
• Непознатог порекла (није предмет пољопривредних стандарда који се односе на 

хемикалије) 
• Непознате процедуре сушења, складиштења и превоза 
• Непознатих нивоа катрана, никотина и угљен-моноксида 

 
Истраживање квалитета заплењених узорака спроведено од стране Полљопривредног факултета у 
Београду: 
 
• Узорци су прибављени од Тржишне инспекције у званичном поступку 
• “Већи део узорака представља у суштини неправилно сушен дуван…купци пуше буђави 

дуван управо због процеса неправилног сушења дувана” 
 
Узорци су садржали: 
 
• 300% више угљен-моноксида               
• 200% више катрана                                          од МАКСИМУМА прописаног законом  
• 30% више никотина 

Какав је квалитет нелегалног резаног дувана у Србији?   



У ДОМЕНУ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ  
 
• Повећање активности пољопривредне инспекције на терену у смислу контролисања 

целокупног процеса производње дувана 
 

• Поновно увођење субвенција по kg дувана како би се подржао останак произвођача у 
леганим токовима 
• Инвестиран износ од 1 ЕУР штити 75 ЕУР буџетских прихода  
 

У ДОМЕНУ ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ  
 
• Престанак сарадње са фармерима за које се утврди да су укључени у нелегалну трговину 

 
• Строга контрола сопствених фабрика и ланаца снабдевања 

 
• Размена информација у вези са нелегалном трговином 
 

Mере пољопривредне политике неопходне за сузбијање 
црног тржишта 



Хвала на пажњи 


