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20110360875
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 22 март 2011
година.
Бр. 07-1519/1
22 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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 и 31/10), во членот 2 зборот „никоцијана” се заменува со
зборот „nicotiana”, a во заградата по зборот „tabacum“ се додава буквата „ L“.
Член 2
Членот 3 се менува и гласи:
„Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. Тутунски производи се производите подготвени од тутун за пушење, џвакање и
шмркање;
2. Пури и цигарилоси се свитоци од тутун наменети за пушење со една обвивка или со
внатрешна и надворешна обвивка, кои се:
- направени исклучиво од природен тутун,
- со надворешна обвивка од природен тутун или
- со надворешна обвивка со боја на тутун и внатрешна обвивка, двете од
реконституиран тутун, ако најмалку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и
должина поголема од 1,75 мм, надворешната обвивка е завиткана спирално, а пурата има врв
заострен за 30 степени во однос на оската на пурата или
- со надворешна обвивка со боја на тутун и внатрешна обвивка, двете од
реконституиран тутун, ако нивната тежина по парче без филтер и додаток за во уста
изнесува 2,3 г или повеќе и ако најмалку 60% од парчињата тутун во нив имаат ширина и
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должина поголема од 1,75 мм, а ширината на обвивката во најмалку една третина од
должината на ролната изнесува 34 мм. Тежината по парче е просечната тежина на 1.000
парчиња без филтер и додаток за во уста;
3. Реконституиран или хомогенизиран тутун е фолија со дебелина на тутунски лист
изработена од тутунска прашина, тутунска ситневина и тутунски ребра поврзани со
соодветни скробни лепила;
4. Тутунски ребра - главна нерватура (жили) на тутунските лисја кои по соодветна
обработка влегуваат во состав на тутунските производи;
5. Цигари се:
- свитоци од тутун што може да се пушат, а што не се пури или цигарилоси,
- свитоци од тутун, кои со индустриски процес се вметнуваат во хартиени туби за
цигари и
- свитоци од тутун кои со индустриски процес се виткаат во хартија за цигари.
Еден свиток од тутун од типот во ставот 1 алинеи 1, 2 и 3 од овој член ќе биде сметан како
две цигари, при наплаќање акциза кога, несметајќи го филтерот или делот за во уста, е подолг
од 9 см, но не подолг од 18 см како три цигари кога, несметајќи го филтерот или делот за во
уста, е подолг од 18 см, но не подолг од 27 см итн.;
6. Тутун за пушење е:
- сецкан или на друг начин иситнет, ткаен (развлакнет) или во плочи пресуван тутун кој
може да се пуши без натамошна индустриска преработка, кога е наменет за пушење и
малопродажба, а не спаѓа во пури и цигарилоси според точката 2 на овој член или во
цигари според точката 3 на овој член,
- фино сецкан тутун за правење цигари кога 25% по маса од парчињата тутун имаат
ширина помала од 1 мм, како и 25% по маса од парчињата тутун со ширина поголема од 1 мм
и кој е наменет да се продаде за правење цигари и
- тутунот за пушење од алинејата 1 на оваа точка ќе се смета како и на друг начин
подготвен тутун за пушење, освен фино сецканиот тутун за виткање цигари од алинејата 2 на
оваа точка;
7. Тутун за орална употреба ги опфаќа сите тутунски производи, со исклучок на оние кои
се наменети за пушење или џвакање, направени целосно или делумно од тутун, во облик на
прашок или во форма на парчиња или во каква било комбинација на тие форми, особено оние
што се нудат во пакувани кеси или порозни кеси, или во форма слична на прехранбени
производи;
8. Катран е дехидриран суров кондензат од чадот, кој не содржи никотин;
9. Никотин е никотински алкалоид;
10. Јаглероден моноксид е токсичен гас кој е составен дел од чадот што се јавува при
пушењето;
11. Адитив на тутунскиот производ е секој материјал освен тутунот кој се додава на
тутунскиот приозвод со цел за подготовка, третман, преработка и пакување со намера да
се влијае на органолептичките, хемиските, физичките и микробиолошките карактеристики
на производот;
12. Пакување е единечна кутија или опаковка во која се продава тутунскиот производ, не
земајќи ја предвид проѕирната опаковка;
13. Суров тутун е тутун во листови, исушен, но сй уште необработен;
14. Јарма бала е пакувана единица од суров неферментиран тутун, спакуван во
обвивка од конопено или памучно платно;
15. Картонска кутија е паковна единица на суров
неферментиран тутун и/или
ферментиран тутун;
16. Дара е одбивање на дел од вкупната тежина на балата, односно тежината на
амбалажниот материјал (обвивка од конопено или памучно платно или картонска кутија);

2 од 20

www.pravdiko.com

Службен весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

17. Ферментиран тутун е полуфабрикат кој се добива под дејство на надворешни
(температура, релативна влага, аерација) и внатрешни (тутунски ферменти) фактори од
моментот на изумирање на клетката кај тутунскиот лист;
18. Тонга бала е пакувана единица од индустриски класи на неферментиран или
ферментиран тутун во лист, спакуван во обвивка од конопено или памучно платно или
картонска кутија;
19. Тутунско семе е орган за размножување и е наменето за производство на тутун по пат
на генеративно размножување;
20. Пелетирано (пилирано) тутунско семе е семе специјално обработено и обложено со
материја;
21. Производство на тутун е производство на тутунов расад, расадување, одгледување на
тутунски растенија на нива, откинување на лисјата од растенијата, сушење на
тутунските лисја и примарна (домашна) манипулација на суров тутун;
22. Откуп на тутун е процена и преземање на суровиот тутун во простории
предвидени во членот 21 од овој закон;
23. Сместување на откупениот тутун е сместување на откупениот тутун во простории
предвидени во членот 21 од овој закон;
24. Обработка на тутун е индустриска манипулација и ферментација
(сезонска,
вонсезонска, ридраинг и софтдраинг постапка) за добивање на ферментиран тутун;
25. Обработен тутун е тутун во форма на цели растенија или листови во природна
состојба или како сушени или ферментирани листови, цели или оджилени/стрипсирани
(оголени), потсечени или непотсечени, кршени или исечкани (вклучувајќи исечкани
делови во различна форма, но не и готов тутун за пушење) и тутунски ребра, кои можат да
бидат третирани (сосирани или натопени) со течност со соодветен состав, главно со цел да се
спречи мувлосувањето и сушењето и да се зачува миризливоста;
26. Промет на ферментиран тутун е купопродажба, извоз и увоз на ферментиран
тутун;
27. Производство на тутунски производи е индустриска постапка за производство,
пакување на производите направени од тутун, кои се наменети за пушење, џвакање и
шмркање;
28. Промет на тутунски производи е извоз, увоз, продажба, како и секоја друга
активност за промет на тутунски производи;
29. Следливост е способност да се следи и проследи тутунот, адитивите или штетните
супстанции кои ги има или е очекувано да бидат вградени во тутунските производи прку сите
фази на производство, промет и дистрибуција;
30. Контрола на квалитет и безбедност на тутун и тутунски производи е контрола
извршена од страна на надлежните инспектори заради утврдување на присуството на
штетни материи и други загадувачи/контаминенти (физички, хемиски и биолошки) со цел
да се превенирааат ризиците од аспект на обезбедување квалитет и безбедност на истите;
31. Загадувач/контаминент е секоја состојба што ненаменски е присутна во тутунот и
тутунскиот производ како резултат на производство, сушење, преработка и пакување
вклучувајќи го и загадувањето од животната средина;
32. Примерок за анализа е примерок или количество од тутун и тутунски производи
даден за анализа и
33. Мостри тутун се репрезентативни примероци на тутун по типови и класи согласно со
мерилата за квалитативна и квантитативна процена на суровиот тутун во лист.“
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:
„За тутунски производи се сметаат:

Член 3
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а) пури и цигарилоси;
б) цигари и
в) тутун за пушење.“
Член 4
Во членот 5 по зборот „на“ се додаваат зборовите: „зелени делови од тутунското
растение, неферментиран тутун, ферментиран тутун и“, а зборот „оптек“ се заменува со
зборот „промет“.
Член 5
Во членот 6 зборот „физички“ се заменува со зборовите:
стопанства“.

„семејни земјоделски

Член 6

Членот 7 се менува и гласи:
„Производителот пред да склучи договор за производство и откуп е должен да го
пријави производството на тутун од производната година најдоцна до 31 март во
тековната година во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство каде што е седиштето или местото на живеење на производителот
независно од местото на извршување на земјоделската дејност.
Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на
носителот на земјоделското стопанство - производител на тутун му издава заверен
евидентен лист за пријавено производство со сите катастарски парцели на кои ќе
произведува тутун, по типови и количини на тутун и податоците за издадените евидентни
листови ги внесува во единствениот регистар на земјоделски стопанства.
Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
нема да го издаде евидентниот лист од ставот 2 на овој член доколку производителот не го
пријави производството на тутун согласно со ставот 1 од овој член.
Формата и содржината на евидентниот лист, начинот на пријавувањето од ставот 1 на овој
член, потребната документација, како и начинот на издавање на евидентниот лист ги
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 7
Членот 8 се менува и гласи:
„Производителите на тутун се должни да употребуваат сертифициран семенски
материјал (семенски материјал) од откупувачите на тутун, а обезбеден од регистриран
производител на тутунско семе, согласно со закон.
Откупувачот на тутун е должен да обезбеди тутунско семе од регистриран
производител на тутунско семе, според договорените површини, во количина најмалку од
90 г/ха за ориентален тутун, од 40 г/ха за полуориентален тутун и од 20 г/ха за
крупнолисни сорти на тутун, а за пелетрирано семе во количина најмалку 250 г/ха за
ориентален тутун, 90 г/ха за полуориентален тутун и 40 г/ха за крупнолисни сорти на
тутун.
Откупувачот е должен репроматеријалот (семенски материјал и производи за заштита на
растенија), да ги обезбеди без надоместок на тутунопроизводителите.“
Член 8
Во членот 9 став 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „во
печатена и електронска форма“.
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Член 9
Во членот 12 став 4 зборовите: „заверениот картон“ се заменуваат со зборовите:
„евидентен лист за пријавено производство“, а точката на крајот од реченицата се брише и се
додаваат зборовите: „и е должен да го врати на производителот“.
Во ставот 5 зборовите: „заверен картон“ се заменуваат со зборовите: „евидентен лист за
пријавено производство“.
По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
„Со производителот може да се склучи нов договор и по рокот од ставот 6 на овој член,
доколку откупувачот паднал во стечај или ликвидација или е избришан од регистарот на
откупувачи на тутун.“
Член 10
Во членот 13 алинеја 6 по зборовите: „надоместок за“ се додаваат зборовите:
„организирањето и“.
Член 11
Во членот 18 став 2 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „или
е избришан од регистарот на откупувачи на тутун“.
Член 12
Членот 20 се менува и гласи:
„Откуп и обработка на тутун можат да вршат трговски друштва (откупувачи) чија
приоритетна дејност е трговија на големо со суров тутун, кои се запишани во регистарот на
откупувачи на тутун што го води Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Откупувачите се должни во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство без одложување да ја пријават секоја промена на името, адресата,
седиштето или дејноста и да достават барање за промена со соодветни докази.
За промените од ставот 2 на овој член министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство донесува решение.
Пред откупот на тутунот од тековната реколта, а најдоцна до 1 ноември откупувачите се
должни до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и до
Државниот инспекторат за земјоделство да ги пријават локациите на сите откупни
пунктови во кои ќе се врши откуп на тутун заради вршење увид за исполнување на
условите согласно со овој закон.
Откупувачот е должен да обезбеди соодветен документ од банка како доказ за
обезбедени финансиски средства за договорените количини на тутун од тековната реколта
најдоцна до почетокот на откуп на тутунот.
Откупувачот е должен да отвори откупни пунктови во населени места со договорено
производство повеќе од 200 тони тутун.
Откупувачот може да отвори откупни пунктови и во населени места каде што
договореното производство е помалку од 200 тони.
Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ги пропишува формата,
содржината и начинот на водење на регистарот на откупувачи на тутун.“
Член 13
Во членот 21 став 1 алинеја 2 по зборот „соодветна“ се додаваат зборовите: „и
баждарена“.
Алинејата 5 се менува и гласи:
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„- да има позитивни показатели за оцена на работењето во информацијата за
економско-финансиската состојба издадена од Централниот регистар на Република
Македонија,“.
Во алинејата 6 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и
намирени обврски согласно со членот 27 став 3 од овој закон“.
Член 14
Во членот 22 став 3 зборовите: „и бришење од“ се заменуваат со зборот „во“.
Член 15
По членот 22 се додава нов член 22-а, кој гласи:
„Член 22-а
Државниот инспекторат за земјоделство кај регистрираните откупувачи, најмалку
еднаш во годината врши увид на исполнувањето на условите од членот 21 став 1 на овој
закон, а записникот за извршениот увид го доставува до Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Врз основа на записникот од ставот 1 на овој член министерот за земјоделство,
шумарство и водостопанство со решение го брише запишаниот откупувач од Регистарот од
членот 21 на овој закон во следниве случаи:
- по писмено барање од органот на управување на запишаниот откупувач,
- при објавување на ликвидација или отворена стечајна постапка,
- доколку се утврди дека откупувачот дал неточни податоци при запишување во
регистарот,
- не ги отвора пријавените откупни пунктови и не врши откуп согласно со овој закон,
- не обезбедува сертифициран семенски материјал согласно со овој закон,
- не врши процена согласно со Правилникот за мерила за квалитативна и квантитативна
процена на суровиот тутун и
- кога ќе престане да исполнува најмалку еден од условите од членот 21 на овој закон.
Против решението од ставот 2 на овој член откупувачот на тутун може во рок од 15
дена од денот на приемот на истото да изјави жалба до Комисијата за решавање на
управни работи во втор степен од областа на земјоделството, шумарството,
водостопанството и ветеринарството на Владата на Република Македонија.
По конечноста на решението од ставот 2 на овој член, откупувачот се брише од
Регистарот.“
Член 16

Членот 23 се менува и гласи:
„Откупот на тутунот произведен во тековната година започнува во сите откупни
пунктови кои се пријавени најдоцна од 15 декември во тековната производна година и
завршува најдоцна до 15 март во наредната година. За затворањето на откупните пунктови
откупувачот доставува писмено известување до Државниот инспекторат за земјоделство.
Откупувачот со план за откуп ја утврдува динамиката на откуп на тутунот од тековната
реколта пред почетокот на откупот, по истиот треба да се придржува и е должен да ги
извести производителите со кои склучил договор за денот и времето на преземањето на
тутунот.
Планот за откуп од ставот 2 на овој член откупувачот го доставува до Државниот
инспекторат за земјоделство најдоцна три дена пред почетокот на откупот.“
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Член 17
Во членот 24 став 2 зборовите: „со правилник кој се објавува во „Службен весник на
Република Македонија“ се бришат.
Член 18
„примероци (мостри)“ се заменуваат со зборот

Во членот 25 став 1 зборовите:
„мостри“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Верифицираните мостри се подигаат во ист ден од страна на сите откупувачи на тутун по
претходно известување од комисијата.”
Ставот 3 станува став 4.
Член 19
По членот 26 се додава член 26-а, кој гласи:
„Член 26-а
Доколку проценителот на откупен пункт изврши погрешна процена на тутунот од
тековната реколта на 30 производители спротивно на мерилата од членот 24 на овој закон,
а тоа ќе биде потврдено од комисијата за повторна процена на тутунот од членот 29 на
овој закон, лиценцата ќе му биде одземена и ќе се забрани полагање во рок од три
години.“
Член 20
Во членот 27 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Највисоката асоцијација на тутунопроизводители
- Сојуз на здруженија на
тутунопроизводители е должна да обезбеди постојано присуство на претставник при
процената на тутунот.“
Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите: „Надоместокот за“ се додаваат зборовите:
„организирањето и“.
Во ставот 4 кој станува став 5 по зборот „трошоци“ се додаваат зборовите: „за
организирање и застапување на претставникот од здружението“.
Член 21
Членот 28 се менува и гласи:
„Проценувачот ги одредува типот и класата на тутунот според мострите од членот 25 на
овој закон, количината (бруто и нето тежина), одбитоците и спорниот тутун, ги
објавува јавно и ги забележува во книгата за процена што ја води откупувачот.
Производителот добива од откупувачот заверена дневна потврда за предадениот тутун во
која е наведена бруто и нето тежина, дара и одбитоци (песок и влага) и податоци за спорен
тутун по класа и килограми.
Формата, содржината и начинот на водење на книгата за процена ги пропишува
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 22
Членот 29 се менува и гласи:
„Производителот или претставникот на Сојузот на здруженијата на
тутунопроизводители може да даде приговор за процената во однос на квалитетот и
квантитетот на тутунот за откуп во моментот на предавањето на тутунот.
Откупувачот е должен тутунот кој е предмет на приговорот од ставот 1 на овој член да
го прими и да го евидентира во книгата за приговори и писмено истиот ден да го пријави
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до комисија за повторна процена формирана од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство за подрачјето каде што се откупува тутунот. Производителот
е должен спорниот тутун да го остави во откупниот пункт каде што е извршена процената.
Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од по еден претставник на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, откупувачот и
здружението на тутунопроизводители. Претставникот од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство е претседател на комисијата.
Членовите на комисијата мора да ги исполнуваат условите за проценувач од членот 26 на
овој закон. Откупувачот и Сојузот на здруженијата на тутунопроизводители се должни да
обезбедат претставници за работа на комисијата.
Комисијата од ставот 2 на овој член во рок од еден ден од денот на приемот на
приговорот врши повторна процена на оспорениот тутун и за својата работа води
записник.
Комисијата одлучува со мнозинство гласови и одлуката за процената на комисијата е
конечна и се заведува во книгата за приговори. Откупувачот и производителот не смеат да ја
попречуваат работата на комисијата.
Комисијата од ставот 2 на овој член за случаите од членот 26-а на овој закон доставува
предлог за одземање на лиценцата до министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство.
Формата, содржината и начинот на водење на книгата за приговори ги пропишува
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 23
Во членот 30 став 2 по зборот „водењето” се става запирка и се додава зборот
„доставувањето“.
Во ставот 3 зборовите: „подрачната единица на” се бришат.
Член 24
Во членот 31 став 1 зборовите: „картон за производство“ се заменуваат со зборовите:
„евидентен лист за пријавено производство“.
Член 25
Во членот 34 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„За промет, извоз и увоз на ферментираниот тутун се издава сертификат за квалитет
согласно со членот 57 став 1 на овој закон.“
Член 26
Во членот 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„За промет, извоз и увоз на тутунски производи се издава сертификат за квалитет и
безбедност согласно со членот 58 став 3 на овој закон.“
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Член 27

Членот 40 се менува и гласи:
„Тутунските производи и тутунот за пушење не смеат да содржат никакви забранети
адитиви, непознати супстанции, штетни материи и други загадувачи/контаминенти
(физички, хемиски и биолошки).
Адитивите дозволени да се користат во производство на тутунски производи и тутунот за
пушење, нивната точна цел на употреба и односните услови за хигиена ги пропишува
министерот за здравство во листа на дозволени адитиви.
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Листата на забранети адитиви ја пропишува министерот за здравство.
Производителите и увозниците на тутунските производи по барање на Министерството за
здравство се должни да достават на пропишан образец податоци за адитивите кои се
користат во изработката на тутунските производи и тутунот за пушење.
Формата и содржината на образецот од ставот 4 на овој член, начинот на неговото
доставување и користењето на податоците ги пропишува министерот за здравство.
Домашните и увезените цигари не смеат да содржат адитиви кои не се дозволени во
Република Македонија.
Нема да се поднесува барање за употреба на природните делови на суровиот тутун.
Начинот на мерење на штетни материи и други загадувачи/контаминенти (физички,
хемиски и биолошки), како и начинот и методите на земање примероци за утврдување на
штетните материи и други загадувачи/контаминенти (физички, хемиски и биолошки) во
тутунските производи ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и
водостопанство во соработка со министерот за здравство.“
Член 28
Во членот 43 став 1 точка 3 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Во точката 5 по зборот „катран“ сврзникот „и“ се заменува со запирка, а по зборот
„никотин“ се додаваат зборовите: „и јаглерод моноксид“.
Член 29
Во членовите 53 став 1, 54 став 5 и 55 ставови 1 и 3 зборовите: „Управата за јавни
приходи“ се заменуваат со зборовите: „Царинската управа“.
Член 30
Членот 57 се менува и гласи:
„Контрола на квалитетот на ферментираниот тутун при извоз и увоз врши Државниот
инспектор за земјоделство.
Анализа на земените примероци од страна на државниот инспектор за земјоделство за
контрола на квалитетот врши акредитирана лабораторија од областа на тутунот од страна
на Институтот за акредитација на Република Македонија која издава сертификат за
квалитет.
Трошоците за контрола на квалитетот и за анализа се на товар на правното лице од член 34
на овој закон.
По добивањето на резултатите, доколку барателот не е задоволен, во рок од 24 часа по
нивното примање може да поднесе приговор до акредитирана лабораторија од областа на
тутунот која ги вршела испитувањата. Лабораторијата е должна најдоцна во рок од три дена
да се изјасни по приговорот.
Начинот на вршење на контрола на квалитетот на тутунот, формата и содржината и начин
на издавање на сертификатот од ставот 2 на овој член, како и начинот и методите на земање
примероци за анализа на квалитет на тутунот ги пропишува министерот за
земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 31
Членот 58 се менува и гласи:
„Контрола на квалитетот и безбедноста на тутунските производи при извоз и увоз врши
државниот инспектор за земјоделство.
Содржината на катран, никотин и јаглероден моноксид во основниот чад на цигарата
треба да биде проверена и потврдена од акредитирана лабораторија согласно со прописите за
акредитација.
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Акредитираната лабораторија ќе ги утврди измерените податоци во споредба со
содржината на катран, никотин и јаглероден моноксид во тутунските производи наведени на
пакувањето на тутунските производи и издава сертификат за квалитетот и безбедност на
тутунските производи.
Утврдувањето на содржината на катран, никотин и јаглерод моноксид кај цигарите се
врши врз основа на меѓународно признати стандарди ISO 4387 за содржината на катран,
ISO 3400 или ISO 10315 за содржината на никотин и ISO 8454 за содржината на јаглерод
моноксид.
Адекватноста на содржината на катран, никотин и јагленород моноксид наведени на
пакувањето ќе се потврдат во согласност со стандардот ISO 8243.“
Член 32
По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:
„Член 58-а
Државниот инспекторат за земјоделство спроведува мониторинг кај домашниот
производител и увозникот на цигари. Мониторингот е задолжителен најмалку еднаш во
календарска година и со него се вршат мерење на состојките од членовите 40 и 41 на овој
закон.
Домашниот производител и увозник на цигари се должни да извршат мерење на
состојките од членовите 40 и 41 на овој закон во акредитирана лабораторија на сите
регистрирани марки цигари од секоја произведена, односно увезена партија пред пуштање
во промет.
Трошоците за мерење на состојките од членовите 40 и 41 на овој закон се на товар на
производителот, односно увозникот на цигари.
По добивањето на резултатите, доколку производителот односно увозникот не е
задоволен во рок од 24 часа по нивното примање може да поднесе приговор до
акредитирана лабораторија која ги вршела испитувањата која е должна најдоцна во рок од три
дена да се изјасни по приговорот.
Начинот на вршење на контрола на квалитетот и безбедност на мерењето на
состојките од членовите 40 и 41 на овој закон, формата, содржината и начинот на
издавање на сертификатот од членот 58 став 3 на овој закон, како и начинот и методите на
земање примероци за анализа на квалитетот на тутунските производи ги пропишува
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“
Член 33
Во членот 59 став 2 запирката се заменува со сврзникот „и“, а зборовите: „и инспектори за
храна“ се бришат.
Член 34
Членот 60 се менува и гласи:
„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение со кое ќе го забрани
прозводството, прометот на тутун, извозот, увозот и пуштањето во промет на тутунските
производи, ако:
1) утврди дека производителот на тутун врши производство без да склучи договор за
производство и откуп на тутун со откупувачот (член 6);
2) утврди дека производителот пред да склучи договор за производство и откуп не го
пријави производството на тутун од производната година во подрачната единица на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, според седиштето или
местото на живеење (член 7 став 1);
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3) производителот на тутун нема заверен евидентен лист за катастарските парцели од
подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на кои
ќе врши производство на тутун (член 7 став 2);
4) производителот на тутун не употребува семенски материјал од откупувачите на
тутун, а обезбеден од регистриран производител на тутунско семе, согласно со закон (член
8);
5) производителот и откупувачот при транспортот на тутунот ги немаат потребните
документи согласно со членот 31 на овој закон;
6) производителот, извозникот или увозникот стави во промет ферментиран тутун без
сертификат за квалитет (член 34 став 2);
7) производителот, извозникот или увозникот стави во промет тутунски производи без
сертификат за квалитет и безбедност (член 36 став 2);
8) во промет се ставени цигари што на пакувањето немаат податоци за содржината на
катран, никотин и јаглероден моноксид во смисла на членот 48 став 1 од овој закон (член
42);
9) производителот или увозникот не обезбеди мерење на состојките од членот 41 став 1
на овој закон на сите регистрирани марки цигари пред пуштање во промет (член 58-а став
2) и
10) во промет е ставен тутун за орална употреба.
Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за привремено одземање на
тутунот од ставот 1 точка 5 на овој член и задолжително го предаде на најблискиот
откупувач на тутун.
Откупувачот на тутунот од ставот 2 на овој член е должен да го преземе привремено
одземениот тутун на начин предвиден за редовен откуп на суров тутун во лист.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум
дена од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.“
Член 35
Членот 61 се менува и гласи:
„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за забрана на откуп и/или
обработка на тутун, производство и промет на ферментиран тутун во траење од шест
месеци, ако:
1) откупувачот не обезбеди сертифициран семенски материјал од регистриран
производител на тутунско семе (член 8);
2) откупувачот не е запишан во регистарот на откупувачи на тутун што го води
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 20 став 1) и
3) откупувачот не ги исполнува условите од членот 21 став 1 на овој закон.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.“
Член 36
Членот 62 се менува и гласи:
„ Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение со кое ќе нареди во
определен рок да се отстранат утврдените недостатоци, ако:
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1) откупувачот не ја пријави секоја промена на името, адресата, седиштето или дејноста
(член 20 став 2);
2) не започне со откуп на сите откупни пунктови во предвиден рок и не достави
писмено известување за затворањето на откупните пунктови до Државниот инспекторат за
земјоделство (член 23 став 1);
3) откупувачот не утврди динамика на откуп на тутунот од тековната реколта, односно не се
придржува кон истата (член 23 став 2);
4) откупувачот пред почетокот на откуп на тутун во просториите за откуп не истакне
мостри на тутунот по типови и класи (член 25 став 1);
5) oткупувачот процената на тутунот не ја врши со проценувач кој ги исполнува
условите од одредбите на членот 26 став 1 од овој закон;
6) проценувачот процената не ја врши во просторија наменета за откуп на тутун јавно, во
присуство на производителот и претставникот на здружението на тутунопроизводители кој има
лиценца (член 27);
7) откупувачот не води книга за процена на тутун (член 28) и
8) откупувачот на тутун не води посебна евиденција за откупените количини на тутун од
тековната реколта и истите не ги пријави во Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство, како и на барање на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство не достави податоци за тековните откупени количини на
тутун (член 30 ставови 1, 3 и 4).
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.“
Член 37
Членот 63 се менува и гласи:
„ Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение со кое ќе забрани:
1) вршење на дејност производство на тутунски производи во траење од 30 дена и
привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека производителот на
тутунски производи врши производство без да е запишан во регистарот на производители на
тутунски производи (член 35 став 1);
2) вршење на дејност производство на тутунски производи во траење од 30 дена и
привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека производителот на
тутунски производи врши производство без да ги исполнува условите од членот 35 став 2
на овој закон;
3) вршење на дејност извоз или увоз на тутунски производи во траење од 30 дена и
привремено да ги одземе тутунските призводи, доколку утврди дека извозникот или
увозникот на тутунски производи врши извоз или увоз без да е регистриран во регистарот за
производители, извозници и увозници на тутунски производи што го води
Министерството за економија (член 36 став 1);
4) вршење на дејност извоз или увоз на тутунски производи во траење од 30 дена и
привремено да ги одземе тутунските производи, доколку утврди дека извозникот или
увозникот на тутунски производи врши извоз или увоз без да ги исполнува условите од
членот 36 став 2 на овој закон;
5) вршење на производство, односно увоз во траење од
30 дена на тутунските
производи што не се запишани во регистарот на марки на тутунски производи и
привремено да ги одземе истите (член 38 став 5);
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6) во промет се ставени цигари спротивно на одредбите од членот 48 став 1 на овој
закон и
7) вршење продажба на одделни цигари и/или други тутунски производи надвор од
оригиналното пакување на производителот, во траење од 30 дена и привремено да ги
одземе истите доколку утврди дека продажбата се врши надвор од оригиналното пакување на
производителот, со исклучок на пурите (член 49).
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од
министерот за економија.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.
За одземените тутунски производи во случаите од ставот 1 на овој член, државниот
пазарен инспектор е должен да издаде потврда.
Привремено одземените тутунски производи од ставот 1 на овој член задолжително се
предаваат на надлежниот суд.“
Член 38

Членот 64 се менува и гласи:
„ Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение со кое ќе нареди во определен рок да
се отстранат утврдените недостатоци, ако:
1) производителите, извозниците и увозниците на тутунски производи до
Министерството за економија не ја пријавиле промената на името, адресата, седиштето или
дејноста (член 38 став 4) и
2) производителите, извозниците и увозниците на тутунски производи не водат
евиденција за производството, извозот, увозот и залихите на тутунските производи (член
39 став 1).
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од
министерот за економија.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.“
Член 39
Членот 65 се менува и гласи:
„Државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за забрана за пуштање во
промет на тутунските производи и ќе определи рок за отстранување на утврдените
недостатоци, ако:
1) употребува забранети адитиви (додатоци) или употребува адитиви кои не се
одобрени од министерот за здравство во производството на тутунски производи (член 40);
2) податоците од членот 41 став 1 на овој закон не се втиснати на бочната страна на
пакувањето и не покриваат најмалку 10% од страната на која се втиснати, а ако се
употребува покрај македонскиот уште еден јазик најмалку 12% од страната на која се
втиснати (член 41 став 3);
3) на пакувањето на цигарите не се содржани информациите од членот 43 став 1 точки 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 7 на овој закон;
4) на пакувањето на цигарите не се напишани информациите на јазик како што е
определено во членот 43 став 2 на овој закон;
5) општото предупредување не покрива најмалку 30% вклучувајќи ја и рамката на
предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 40% вклучувајќи ја и
рамката на задната страна. Доколку информациите се пишуваат покрај на македонскиот
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уште на еден јазик општото предупредување мора да покрива најмалку 32% вклучувајќи ја и
рамката на предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 45% на задната
страна (член 43 ставови 3 и 4);
6) општото и дополнителното предупредување не се применува наизменично
(ротирачки) на начин што ќе гарантира редовна појава на сите предупредувања, т.е. да
овозможи секое предупредување да се појави подеднакво на произведените количини (член
43 став 5);
7) пакувањето на тутунските производи, чија најдобро видлива површина е поголема од
75 смІ не ги содржи предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон, кои не
покриваат најмалку површина од 22,5 смІ на предната и 22,5 смІ на задната стана на
пакувањето, а ако се употребува покрај македонскиот уште на еден јазик, најмалку
површина од 24 смІ на предната и 24 смІ на задната страна на пакувањето (член 44);
8) текстовите на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се
втиснати на начин определен во членот 45 став 1 на овој закон;
9) текстовите на податоците од членот 41 став 1 на овој закон и на преупредувањата од
членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се ставени во рамка или се ставени, при што
ширината на рамката е помала од 3 мм, а поголема од 4 мм (член 45 став 3);
10) текстовите на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се на
контролната (даночната) маркица која е залепена на пакувањето на тутунскиот производ
(член 45 став 4);
11) предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се втиснати на
налепница која може да се отстрани (член 45 став 5) и
12) на пакувањето на тутунските производи се впишуваат текстови, описи или други
знаци кои содржат ознаки, зборови или изрази што упатуваат или сугерираат на тоа дека тој
вид е помалку штетен од другите (на пример: low tar, light, mild, ultra light, односно малку
катран, лесен, благ, ултра лесен и други слични ознаки) ( член 46).
Доколку правното лице не постапи по решението и во дадениот рок не ги отстрани
утврдените недостатоци државниот инспектор за земјоделство ќе донесе решение за
забрана на вршење на дејноста производство на тутунски производи, во траење од 30 дена.
Со решението од ставот 1 на овој член државниот инспектор за земјоделство
привремено ќе ги одземе тутунските производи до донесувањето на одлука на надлежниот
суд.
Одземените тутунски производи се предаваат на надлежниот суд.
За одземените тутунски производи државниот инспектор за земјоделство издава
потврда.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од осум дена
од денот на приемот на решението до посебна комисија од три члена именувана од
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.“
Член 40
По членот 65 се додаваат два нови члена 65-а и 65-б, кои гласат:
“Член 65-а
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот при Државниот
инспекторат за земјоделство утврди дека за прв пат е сторена неправилност од членовите
68-а и 69-б на овој закон е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената
неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од 15
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дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или
субјектот каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.
Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на
едукацијата ги пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Едукацијата ја организира и спроведува инспекторот при Државниот инспекторат за
земјоделство во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на
инспекцискиот надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за еден или за повеќе субјекти.
Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се
јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната
едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената
неправилност.
Доколку инспекторот при Државниот инспекторат за земјоделство при спроведување
на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1
на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
Доколку инспекторот при Државниот инспекторат за земјоделство при спроведување
на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот
1 на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен
суд.
Државниот инспекторат за земјоделство води евиденција за спроведената едукација на
начин пропишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Член 65 -б
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
- Државниот
инспекторат за земјоделство за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги
објавува на веб страницата на Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство на унифициран квартален преглед."
Член 41
Членот 66 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 15.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) врши производство на тутун без да склучи договор за производство и откуп со
откупувачот (член 6);
2) не употребува семенски материјал од откупувачите на тутун обезбеден од
регистриран производител на тутунско семе (член 8 став 1);
3) не обезбеди семенски материјал од регистриран производител на тутунско семе во
предвидените количини (член 8 став 2);
4) не е запишан во регистарот на откупувачи (член 20 став 1);
5) не обезбеди соодветен документ од банкарска институција за договорените количини на
тутун од тековната реколта (член 20 став 5);
6) не ги исполнува условите од членот 21 на овој закон;
7) не поднесе барање за запишување во регистарот на откупувачи на тутун што го води
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 22 став 1);
8) откупот не го врши според мерилата за квалитативна и квантитативна процена (член 24
став 1);
9) процената на тутунот ја врши проценувач кој нема лиценца (член 26 став 1);
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10) не обезбеди постојано присуство на претставник при процената на тутунот (член 27
ставови 2 и 3);
11) нема обезбедено книга согласно со овој закон и податоците не ги објавува јавно, не ги
забележува во книгата за процена и не издава на производителот заверена дневна
потврда за предадениот тутун во која е наведена бруто и нето количина, дара и други
одбитоци (песок и влага) (член 28 ставови 1 и 2);
12) не го прими, не го евидентира спорниот тутун во книгата за процена и книгата за
приговори и писмено истиот ден не го пријави до комисија за повторна процена (членови 28
став 1 и 29 став 2);
13) не обезбедува присуство на претставник во комисијата за повторна процена (член 29
став 4);
14) врши купување, прекупување, продажба и препродажба на суров тутун во лист или
режан тутун спротивно на одредбите од овој закон (член 32);
15) врши извоз на неферментиран суров тутун неманипулиран во индустриски класи и
непакуван во тонга бали или во картонски кутии (член 33);
16) врши промет, извоз и увоз на ферментиран тутун, без да е запишан во трговскиот
регистар или без сертификат за квалитет (член 34);
17) врши производство на тутунски производи, без да е запишан во трговскиот
регистар за вршење дејност производство на тутунски производи и без да е запишан во
регистар на производители, извозници и увозници на тутунски производи што го води
Министерството за економија (член 35 став 1);
18) не ги исполнува условите од членот 35 став 2 на овој закон;
19) врши промет, извоз или увоз на тутунски производи без да е запишан во регистарот
на производители, извозници и увозници на тутунски производи што го води
Министерството за економија или без сертификат за квалитет и безбедност (член 36);
20) не ги исполнува условите од членот 36 став 2 на овој закон;
21) не поднесе барање до Министерството за економија за запишување во регистарот на
марки на тутунски производи (член 38 став 5);
22) употребува адитиви (додатоци) спротивно на одредбите од членот 40 на овој закон;
23) пушта во промет цигари што на пакувањето не содржат податоци за содржината на
катран, никотин и јаглероден моноксид во милиграми по цигара (член 41);
24) врши продажба на одделни цигари и/или други тутунски производи надвор од
оригиналното пакување на производителот, со исклучок на пурите (член 49);
25) доколку не го пресмета или неточно го пресмета надоместокот, односно не го
пресмета на начин предвиден со овој закон или надоместокот не го уплати во
пропишаните рокови согласно со членот 52 од овој закон;
26) не ги спроведе неопходните тестирања на цигарите во акредитирана лабораторија
согласно со Законот за акредитација (член 58-а став 2) и
27) не ги даде на тестирање цигарите во акредитирана лабораторија согласно со
Законот за акредитација (член 58-а став 2).
Покрај глобата за прекршоци од ставот 1 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна
мерка одземање на предмети, растенија, средства и производи што се употребени за
извршување на прекршокот.
За прекршокот од ставот 1 на овој член, освен глоба, на правното лице ќе му се изрече и
прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до три години.
Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.
Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 точки 8, 9, 11 и 12 на овој член и на проценителот во откупниот
пункт.“
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Член 42

Членот 67 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) не го пријави, секоја производна година, до 30 мај договореното производство на тутун
за тековната реколта до подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство (член 9 став 1);
2) не го продаде целокупниот произведен тутун на откупувачот, односно не го откупи
целокупниот договорен тутун, под условите предвидени со договорот (член 10 став 1);
3) не побара мислење за договорот од највисоката асоцијација на
тутунопроизводителите (член 12 став 2);
4) склучи договор за количини на тутун за кои производителот има склучено договор со
друг откупувач (член 12 став 3);
5) склучува договор со производител кој нема заверен евидентен лист или во
евидентниот лист на производителот не го запише и завери со печат бројот на договорот и
договорената количина и не му го врати евидентниот лист на производителот (член 12
ставови 4 и 5);
6) склучува договор по истекот на рокот за склучување на договор (член 12 став 6);
7) не ги пријавува локациите на сите откупни пунктови во кои ќе врши откуп на тутун во
определениот рок (член 20 став 4);
8) не отвори откупни пунктови (член 20 став 6);
9) со откуп на тутун не започне во сите пријавени откупни пунктови најдоцна од 15
декември во тековната производна година и не заврши најдоцна до 15 март во наредната
година (член 23);
10) не го спроведува, не го достави планот за откуп или не ги извести производителите за
денот и времето на преземање на тутунот (член 23 став 2);
11) пред почетокот на откупот на тутунот во просториите за откуп не истакне мостри на
тутунот по типови и класи (член 25 став 1);
12) ја попречува работата на комисијата за повторна процена на тутунот (член 29 став
6);
13) не води евиденција за производството, увозот, извозот и залихите на тутунските
производи (член 39 став 1);
14) на пакувањето на цигарите не се содржани општите и дополнителните
предупредувања од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон;
15) општото предупредување не покрива најмалку 30% вклучувајќи ја и рамката на
предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 40% вклучувајќи ја и
рамката на задната страна. Доколку информациите се пишуваат покрај на македонскиот
уште на еден јазик општото предупредување мора да покрива најмалку 32% вклучувајќи ја и
рамката на предната страна, а дополнителното предупредување најмалку 45% на задната
страна (член 43 ставови 3 и 4);
16) општото и дополнителното предупредување не се применува наизменично
(ротирачки) на начин што ќе гарантира редовна појава на сите предупредувања, т.е. да
овозможи секое предупредување да се појави подеднакво на произведените количини (член
43 став 5);
17) пакувањето на тутунските производи, чија најдобро видлива површина е поголема од 75
смІ не ги содржи предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон, кои не
покриваат најмалку површина од 22,5 смІ на предната и 22,5 2 смІ на задната страна на
пакувањето, а ако се употребува покрај македонскиот уште еден јазик, најамлку површина од 24
смІ на предната и 24 смІ на задната страна на пакувањето (член 44);
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18) текстот на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се
втиснати на начин определен во членот 45 став 1 на овој закон;
19) големината на буквите на секое предупредување на одделно пакување е во
спротивност со прописот на Министерството за здравство (член 45 став 2);
20) текстот на податоците од членот 41 став 1 на овој закон и предупредувањата од
членот 43 став 1 точка 7 на овој закон не се ставени во рамка, при што ширината на
рамката е помала од 3 мм, поголема од 4 мм (член 45 став 3);
21) текстовите на предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се на
контролната (даночната) маркица која е залепена на пакувањето на тутунскиот производ
(член 45 став 4);
22) предупредувањата од членот 43 став 1 точка 7 на овој закон се втиснати на
налепница, која може да се отстрани (член 45 став 5);
23) на пакувањето на тутунските производи се впишуваат текстови, описи или други
знаци кои содржат ознаки, зборови или изрази што упатуваат или сугерираат на тоа дека тој
вид е помалку штетен од другите (на пример: low tar, light, mild, ultra light, односно малку
катран, лесен, благ, ултра лесен и други слични ознаки) (член 46);
24) става во промет тутун за орална употреба (член 47) и
25) најмалку еднаш годишно не обезбеди мерење на состојките од членот 41 на овој закон
(член 57 став 2).
Покрај глобата за прекршоци од ставот 1 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна
мерка одземање на предмети, растенија, средства и производи и друго што се употребени за
извршување на прекршокот.
За прекршокот од ставот 1 на овој член, освен глоба, на правното лице ќе му се изрече и
прекршочна санкција забрана за вршење дејност во траење од една до пет години,
сметајќи од денот на правосилноста на одлуката.
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 43
Членот 68 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) не го пријави или даде лажни податоци за производството на тутун до подрачната
единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (член 7 став 1);
2) раскинувањето на договорот откупувачот не го пријави во подрачната единица на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за подрачјето на
производството (член 18 став 3);
3) не води или на пропишан начин не ја води евиденцијата за откупените количини на
тутун од тековната реколта (член 30 став 1);
4) не води посебна евиденција за откупените и обработените количини на тутун, не ги
пријавува и не доставува податоци во Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство до крајот на април во наредната година (член 30 став 3);
5) откупувачот при транспорт на откупените количини на тутун не ги носи потребните
документи од членот 31 став 2 на овој закон и
6) не ја пријави секоја промена на името, адресата, седиштето или дејноста (член 38
став 4).
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.
Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 6 на овој член
ќе се изрече и посебна прекршочна санкција одземање на тутунот.“
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Член 44
По членот 68 се додава нов член 68-а, кој гласи:
„Член 68-а
Глоба во износ од 800 до 1.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) склучи договор кој не ги содржи одредбите од членот 13 на овој закон и
2) преносот на договорот не го пријави во подрачната единица на Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство одговорна за подрачјето на производството
(член 16 став 3).
Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“
Член 45

Членот 69 се менува и гласи:
„ Глоба во износ од 600 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичкото лице, ако:
1) не го пријави или даде лажни податоци за производството на тутун до подрачната
единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоцна до 31 март
во тековната година (член 7 став 1);
2) не го продаде произведениот тутун на откупувачот со кој склучил писмен договор за
производство и откуп на тутун под условите предвидени со договорот (член 10 став 1);
3) произведува тутун без склучен договор за производство и откуп на тутун со
откупувачот на тутун и склучува договор за една производна година и за исто
производство со повеќе откупувачи (член 11);
4) врши транспорт на тутун без потребните документи од членот 31 став 1 на овој закон
и
5) врши купување, прекупување, продажба и препродажба на суров тутун во лист или
режан тутун спротивно на одредбите од овој закон (член 32).
Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се
изрече и посебна прекршочна санкција одземање на тутунот.“
Член 46
Членот 69-а се менува и гласи:
„Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичкото лице, ако:
1) нема лиценца за процена на тутунот (член 26 став 1).
Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 на овој член ќе се
изрече и посебна прекршочна санкција одземање на тутунот.“
Член 47
По членот 69-а се додаваат два нови члена 69-б и 69-в, кои гласат:
„Член 69-б
Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичкото лице, ако:
1) не го остава спорниот тутун во откупниот пункт (член 29 став 2) и
2) ја попречува работата на комисијата за повторна процена (член 29 став 6).
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Член 69-в
Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон води надлежниот суд.
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени со овој
закон, Државниот инспекторат за земјоделство води постапка за порамнување согласно со
Законот за Државниот инспекторат за земјоделство.“
Член 48
Подзаконските акти за постапката за едукација ќе се донесат во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
До денот на влегувањето во сила на подзаконските прописи од овој закон ќе се
применуваат постојните прописи.
Член 49
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за тутун и тутунски производи.
Член 50
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република
Македонија“, а одредбите од членовите 5, 6, 9 ставови 1 и 2, 24, 34 став 1 точка 3 и 42 став 1
точка 5 ќе се применуваат од 1 јануари 2012 година.
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