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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 28 став 7 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни 
производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА  И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА УПИС ВО 
РЕГИСТАРОТ НА ОТКУПУВАЧИ НА ТУТУН KAKO И ПОТРЕБНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на барањето за упис во 

Регистарот на откупувачи на тутун како и потребната придружна документација.

Член 2
Барањето за запишување во Регистарот на откупувачи на тутун се издава на хартија во 

бела боја во А-4 формат.
Формата и содржината на барањето од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е 

составен дел на овој правилник.

Член 3
Кон барањето за запишување во Регистарот на откупувачи на тутун се поднесува 

следната документација: 
1. Тековната состојба и потврда дека не е отворена постапка за ликвидација или 

стечајна постапка од Централен регистар на Република Северна Македонија;
2. Потврда од Агенцијата за вработување или образец М1/М2 за вработени лица во 

редовен работен однос на неопределено работно време;
3. Диплома за завршено високо образование од областа на растителната биотехнологија 

(поледелство, производство и преработка на тутун или преработка на земјоделски-
растителни производи) и сведителство за завршено средно образование од областа на 
растителната биотехнологија како и од областа на производство и обработка на тутун;

4. Документ за расположливи финансиски средства за најмалку половина од 
планираната количина на тутун за првата производна реколта во висина на просечната 
откупна цена по килограм од претходната реколта на ниво на државата и тоа:

- информација за економско финансиска состојба издадена од Централен регистар на 
Република Северна Македонија за работењето во претходната година или 

- банкарска гаранција за обезбедени средства за планираниот откуп на тутун;
5. Имотен лист или договор за закуп дека располага со просторија за откуп;
6. Имотен лист или договор за закуп од најмалку три години дека располага со 

простории наменети за сместување, чување и индустриска обработка на тутун, како и 
соодветени простории за сместување на обработениот тутун;

7. Документација дека располага со опрема за откуп  и индустриска обработка на тутун, 
во сопственост или закуп;

8. Записник од Државниот инспекторат за земјоделство за докажување на условот дека 
откупувачот располага со соодветни објекти и опрема согласно Правилникот поблиските 
услови кои треба да ги исполнува откупувачот на тутун за запишување во Регистарот на 
откупувачи на тутун и
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9. Бизнис план со податоци и пресметка за договорена површина и планирана количина 
за откуп на тутун во првата производна година, по типови и реони со образложение за 
исполнување на условите од точките 5, 6 и 7 на овој член, со изјава на одговорното лице 
во правното лице заверена на нотар дека ќе ги откупи количините на тутун што планира 
да ги договори.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

содржината и формата на образецот за поднесување барање за запишување во регистарот 
на откупувачи на тутун („Службен весник на Република Македонија“ бр.201/16).

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 29-6194/3 Министер за земјоделство,
31 јули 2019 година шумарство и водостопанство,

Скопје Трајан Димковски, с.р.
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