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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, ПРОИЗВОДИ ОД  ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за тутун, производи од 
тутун и сродни производи,

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 
30 јануари 2020 година.

 
Бр. 08-980/1 Претседател на Република

30 јануари 2020 година Северна Македонија,
Скопје Стево Пендаровски, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТУТУН, 
ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1
Во Законот за тутун, производи од тутун и сродни производи (*) („Службен весник на 

Република Северна Македонија“ број 98/19), во член 26 во ставот 3 зборовите: „Република 
Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Во ставот 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Република Северна Македонија“.

Во ставот 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 
„Република Северна Македонија“.

Член 2
Во член 28 став 1 во алинејата 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во алинејата 7 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.

Член 3
Во член 36 во ставот 10 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.
Во ставот 23 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.
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Член 4
Во член 40 во ставот 8 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.

Член 5
Во член 43 во ставот 1 бројот: „50“ се заменува со бројот: „49“.
Во ставот 2 по зборот: „закон“ се додаваат зборовите: „и/или запишано во Регистарот 

на производители на производи од тутун и сродни производи што го води 
Министерството за економија согласно со членот 49 од овој закон.“.

Член 6
Во член 46 во ставот 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.

Член 7
Во член 48 во ставот 1 по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „и за висината на 

трошоците министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува решение, 
по предлог на овластената институција.“.

Ставот 2 се менува и гласи:
„Трошоците за спроведување на обуката од член 47 ставот 2 од овој закон кандидатот 

ги уплатува на сметката на сопствени приходи на овластената институција од ставот 5 на 
овој член, а трошоците за полагањето на испитот за добивање на лиценца ги уплатува на 
сметката на сопствени приходи на Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство.“.

Член 8
Во член 49 став 2 во алинејата 4 зборовите: „(земјоделски инженер-технолог)“ се 

заменуваат со зборовите: „од кои едно лице е земјоделски инженер и едно лице е инженер 
технолог“.

По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 1 на овој член ги 

пропишува министерот за економија во согласност со министерот за информатичко 
општество и администрација.“.

Член 9
Во член 50 во ставот 1 по зборовите: „трговија на големо со производи од тутун“ се 

додаваат зборовите: „или производство на тутунски производи“.
По ставот 9 се додава нов став 10, кој гласи:
„Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот 1 на овој член ги 

пропишува министерот за економија во согласност со министерот за информатичко 
општество и администрација.“.

Член 10
Во член 51 во ставот 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.
Во ставот 4 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.
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Член 11
По членот 52 се додаваат два нови члена 52-а и 52-б, кои гласат:

„Член 52-а
Министерството за економија врз основа на записник од Државниот пазарен 

инспекторат  со решение го брише запишаниот производител на производи од тутун и 
сродни производи од Регистарот од член 49 ставот 1 од овој закон во следниве случаи:

- по писмено барање од органот на управување на запишаниот производител,
- при отворање на стечајна постапка или постапка за ликвидација,
- доколку се утврди дека производителот дал неточни податоци при запишување во 

Регистарот,
- не ја врши дејноста во период без прекин, подолг од шест месеци,
- кога ќе престане да исполнува најмалку еден од условите од член 49 ставот 2 од овој 

закон.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
По правосилноста на решението од ставот 2 на овој член производителот на производи 

од тутун и сродни производи се брише од Регистарот на производители на производи од 
тутун и сродни производи. 

Член 52-б
Министерството за економија врз основа на записник од Државниот пазарен 

инспекторат со решение го брише запишаниот извозник и/или увозник на производи од 
тутун и сродни производи од Регистарот од член 50 ставот 1 од овој закон во следниве 
случаи:

- по писмено барање од органот на управување на запишаниот извозник и/или увозник,
- при отворање на стечајна постапка или постапка за ликвидација,
- доколку се утврди дека извозникот и/или увозникот дал неточни податоци при 

запишување во Регистарот,
- не ја врши дејноста во период без прекин, подолг од шест месеци,
- кога ќе престане да исполнува најмалку еден од условите од член 50 ставот (2) од овој 

закон.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на добивањето до Државната комисија за одлучување во управна постапка и 
постапка од работен однос во втор степен.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.
По правосилноста на решението од ставот 2 на овој член извозникот и/или увозникот 

на производи од тутун и сродни производи се брише од Регистарот на извозници и 
увозници на производи од тутун и сродни производи.“.

Член 12
Во член 53 став 3  во точката а) зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.
Ставот 7 се менува и гласи:
„Формата на известувањето од овој член, начинот на неговото доставување и следење, 

како и видот на сертификати согласно со член 54 ставови 1 и 2 од овој закон, ги 
пропишува министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.“.
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Член 13
Во член 54 ставот 1 се менува и гласи:
„Производителите и увозниците на електронските уреди за користење на 

несогорливите производи од тутун заедно со известувањето од членот 53 од овој закон 
треба да достават сертификати за безбедност на електронскиот уред, напојувањето, 
батериите и полначите за батерии.“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Доколку електронскиот уред за користење на несогорливиот производ од тутун 

користи и дополнителни контејнери за никотин и други додатоци за течности, треба да се 
достави и сертификат за исполнување на стандардите за пакувања за сигурност на деца.“.

Ставовите 2, 3 и 4  стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 14
Членот 79 се менува и гласи:
 „Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, 

шумарство и водостопанство донесува Стратегија за производство на тутун за период од 
седум години со  акционен план.

Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за земјоделство, 
шумарство и водостопанство донесува мерки и подмерки  согласно со годишните 
програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Целите на Стратегијата за производство на тутун за период од седум години се:
- државна помош на земјоделските стопанства кои се занимаваат со тутунско 

производство,
- поддршка на доходот на земјоделските стопанства, 
- рамномерен и одржлив развој во тутунопроизводните региони и
- поддршка за формирање на организации на производители.
Акциониот план особено содржи краткорочни и среднорочни насоки за развој и 

финансиски средства за спроведување на Стратегијата од ставот 1 на овој член.“.

Член 15
Во член 95 став 1 во точката 3) зборот „сертификат“ се заменува со зборот 

„сертификати“, а зборовите: „став 1“ се  заменуваат со зборовите: „ставови 1 и 2“.
Во точката 4) зборовите: „став 3“ се  заменуваат со зборовите: „став 4“. 
Во точката 5) зборовите: „став 4“ се  заменуваат со зборовите: „став 5“.
 

Член 16
Во член 96 во ставот 1 зборовите: „членовите 101 и 104“ се заменуваат со зборовите: 

„членовите 101, 103 и 105“.

Член 17
Во член 99 став 1 во точка 31) зборовите: „сертификат (член 54 став 1 од овој закон)“ се 

заменуваат со зборовите: „сертификати (член 54 ставови 1 и 2 од овој закон)“. 

Член 18
Во членот 116 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.

Член 19
 Во членот 117 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: 

„Република Северна Македонија“.
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Член 20
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија“.


