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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  

 

Врз основа на членот 75  ставови 1  и 2  од Уставот на Република Македонија, 

претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 

Македонија издаваат 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И  

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ  

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун и тутунски 

производи,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 

февруари 2016 година. 

 

Бр.08-1254/1 

23 февруари 2016 година 

Скопје 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН И  
 ТУТУНСКИ ПРОИЗВОДИ  

 

Член 1  

Во  Законот  за  тутун  и  тутунски  производи („Службен  весник  на  Република 

Македонија“ број 24/2006, 88/2008, 31/10, 36/11, 53/11, 93/13, 99/13, 164/13, 151/14, 

193/2015 и 213/2015) во членот 20 став 2 зборовите: „соодветни докази“ се заменуваат со 

зборовите: „доказ од Централен Регистар за настанатата промена.“  
По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:  

„Овластеното  службено  лице  од  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и 

водостопанствово кое ја води постапката за упис во регистарот на откупувачи на тутун е 

должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член по 

службена должност да го прибави доказот од Централниот регистар на Република 

Македонија и да достави барање до Државниот инспекторат за земјоделство да изврши увид 

во новонастанатата промена.  

Овластеното службено лице од Централниот регистар на Република Македонија е  
должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 3 на овој член да го  
достави бараниот доказ до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.  

Инспекторот од Државниот инспекторат за земјоделство е должен во рок од 15 дена од 

денот на приемот на барањето од ставот 4 на овој член да изврши увид и да достави 

записник до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  
Ставот 3 кој станува став 6 се менува и гласи:  

„Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во рок од 30 дена од  

денот на приемот на барањето од став 2 на овој член донесува решение за упис на  

промените во регистарот на откупувачи, односно решение за одбивање на барањето.“  
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По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:  

„Против решението на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 

одбивање на барањето од ставот 6 на овој член, барателот има право на жалба во рок од 15 

дена од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во 

управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“.  
Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 8, 9, 10, 11 и 12.  

Член 2  

Во членот 21 став 1 алинејата 5 се менува и гласи:  

„-има позитивни показатели за оценка на бонитет за последните две години.“. Во 

ставот 2 зборовите: „и потребната документација“ се бришат.  

Член 3  

Членот 22 се менува и гласи:  

„Правното лице за упис во регистарот на откупувачи на тутун треба да поднесе барање до  
Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и  водостопанство  со  следнава 
документација:  

-  имотен  лист  или  договор  за  закуп  дека  располага  со  просториите  за  откуп, 

сместување, чување и индустриска обработка на тутун, како и соодветен простор за 

сместување на обработениот тутун,  

-  доказ дека располага со опрема за откуп и индустриска обработка на тутун,  

- тековна состојба од Централен регистар на Република Македонија за вршење  

приоритетна дејност трговија на големо со суров тутун,  

- образец М1/М2 за вработени лица од Агенцијата за вработување како доказ дека има 

вработено најмалку едно лице со високо образование и најмалку едно лице со средно 

образование,  

- доказ дека има вработено најмалку едно лице со високо образование и најмалку едно  

лице со средно образование од областа на технологијата за производство и обработка на  

тутун,  

- потврда издадена од Централен регистар на Република Македонија дека не е отворена 

постапка за ликвидација или стечајна постапка и  
- информација за економско финансиска состојба издадена од Централен регистар на  

Република Македонија за работењето во претходната година или банкарска гаранција за 

обезбедени средства за планираниот откуп на тутун.  

Овластеното  службено  лице  од  Министерството  за  земјоделство,  шумарство  и 

водостопанство кое ја води постапката за упис во регистарот на откупувачи на тутун е 

должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 1 на овој член по 

службена должност да ги прибави документите од ставот 1 алинеи 3 и 6 на овој член од 

надлежниот јавен орган, а кои се потребни за докажување на исполнетоста на условите од 

членот 21 на овој закон и да достави барање до Државниот инспекторат за земјоделство да 

изврши увид на исполнетоста на условите од членот 21 на овој закон.  

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани документите од 

ставот 2 на овој член е должно да ги достави бараните документи во рок од три дена од денот 

на приемот на барањето, а инспекторот од Државниот инспекторат за земјоделство е должен во 

рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член да изврши увид и 

записникот за извршениот увид да го достави до Министерство за земјоделство, 

шумарство и водостопанство.  

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение за упис 

во регистарот на откупувачи на тутун, односно решение за одбивање на барање за упис во 

рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.  
 
 
 

2 од 4  



 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 39 од 29.2.2016 година  

 

Против решението на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за 

одбивање на барањето од став 4 на овој член барателот има право на жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка 

и постапка од работен однос во втор степен.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот за 

земјоделство, шумарство и водостопанство.“.  

 

Член 4  

Во членот 22-а став 2 зборот „министерот“ се заменува со зборовите: „Министерството за 

земјоделство, шумарство и водостопанство“.  

Во ставот 3  зборовите: „Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од  

областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и ветеринарството на Владата  

на  Република  Македонија“  се  заменуваат  со  зборовите: „Државната  комисија  за  

одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.“  

 

Член 5  

Членот 37 се менува и гласи:  

„Производителот,  извозникот  и  увозникот  на  тутунски  производи  се  должни  на 

пропишан образец да поднесат барање до Министерството за економија за запишување во 

регистарот на производители, извозници и увозници на тутунски производи.  

Овластеното службено лице од Министерството за економија кое ја води постапката за 

упис во регистарот на производители, извозници и увозници на тутунски производи е 

должно во рок од три дена од денот на приемот на барањето од ставот 1 на овој член по 

службена должност да ги прибави доказите и документите за исполнетост на условите од 

членовите 35 став 2 алинеја 4 и 36 став 3 алинеја 3 од овој закон од надлежниот јавен 

орган и да достави барање до Државниот пазарен инспекторат да изврши увид за 

исполнетост на овие услови.  

Овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите и 

документите од ставот 2 на овој член е должно да ги достави во рок од три дена од денот на 

приемот на барањето, а инспекторот од Државниот пазарен инспекторат е должен во рок од 

15 дена од денот на приемот на барањето од ставот 2 на овој член да изврши увид и записникот 

за извршениот увид да го достави до Министерство за економија.  

Министерството  за  економија  донесува  решение  за  упис  во  регистарот  на 

производители, извозници и увозници на тутунски производи, односно решение за 

одбивање на барање за упис во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.  

Против решението на Министерството за економија за одбивање на барањето за упис од 

ставот 4 на овој член барателот има право на жалба во рок од 15 дена од денот на 

приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 

постапка од работен однос во втор степен.  

Формата и содржината на барањето од ставот 1 на овој член како и потребните докази и 

документација за утврдување на исполнетоста на условите од членовите 35 и 36 од овој 

закон  ги  пропишува  министерот  за  економија  во  согласност  со  министерот  за 

информатичко општество и администрација.“.  

 

Член  6  

По членот 67-а се додава нов член 67-б, кој гласи:  
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„Член 67-б  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од Министерството за земјоделство, шумарство и 

водостопанство, односно од Министерството за економија, ако:  

- не ги прибави доказите, односно документите по службена должност во рок од три дена 
од денот на приемот на барањето спротивно на членовите 20 став 3, 22 став 2 и 37 став 2  од 
овој закон и  

- не одлучи по барањето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето спротивно на 

членовите 20 став 6, 22 став 4 и 37 став 4 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече   за 

прекршок на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани 
доказите, односно документите ако не ги достави бараните докази и документи во рок од три 

дена спротивно на членовите 20 став 4, 22 став 3 и 37 став 3 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок на инспекторот ако не изврши увид и не достави записник во рок од 15 дена од  
денот на приемот на барањето спротривно на членовите 20 став 5, 22 став 3 и 37 став 3 од  

овој закон.“.  

 

Член 7  

Во членот 69-в став 1  зборовите: „предвидени со овој закон“ се заменуваат со 

зборовите: „утврдени во членовите 66, 67, 67-а, 68, 68-а, 69, 69-а и 69-б од овој закон.“ 

По ставот 11 се додава нов став 12, кој гласи: 

„За прекршоците утврдени во членот 67-б од овој закон, прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.“.  
Ставот 12 станува став 13.  

Член 8  

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 

влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 9  

Започнатите постапки до денот на започнувањето со примената на овој закон ќе се 

завршат согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 10  

Одредбите од членовите 1, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој закон ќе започнат да се применуваат со  
започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка согласно со членот  

141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“  

број 124/15).  

 

Член 11  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“.  
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