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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

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

У К А З
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 11 јули
2008 година.

Бр. 07-2850/1
11 јули 2008 година

Скопје

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, 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), во членот 7 став 1 зборовите: “до 1 март” се заменуваат со
зборовите: ”до 25 март”.

Член 2
Во членот 8 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Откупувачот  на  тутун  е  должен  да  обезбеди  семенски  материјал  од  регистриран

производител на тутунско семе.”
Ставот 2 станува став 3.

Член 3
Во членот 9 став 1 зборовите: “до 30 јуни” се заменуваат со зборовите: “до 30 мај”.

Член 4
Во членот 12 став 6 зборовите: “до 31 мај” се заменуваат со зборовите: “до 10 април”.

Член 5
Во членот 13 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
“-    надоместок    за    застапувањето    на    претставникот    од    здружението    на

тутунопроизводители при откупот;”.
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Член 6
Членот 23 се менува и гласи:
“Откупот  на  тутунот  произведен  во  тековната  година  започнува  најдоцна  од 15

декември во тековната производна година и завршува најдоцна до 15 март во наредната
година.”

Член 7
Во членот 25 став 2 зборовите: “до 30 ноември” се заменуваат со зборовите: “до 15

ноември”.
Член 8

Во членот 26 став 4 алинеја 2 по зборот “тутун” се додава сврзникот “или”. По
алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
“- со несоодветно високо, вишо или средно образование и да е производител на тутун

непрекинато најмалку последните пет години.”

Член 9
Во членот 27 став 2   зборот “кое” се заменува со зборот “кој”.
Ставот 3 се менува и гласи:
“Надоместокот    за    застапувањето    на    претставникот    од    здружението    на

тутунопроизводители при откупот на тутунот е на товар на производителот, го засметува
откупувачот при исплатата на откупениот тутун и го уплатува на сметката на највисоката
асоцијација на тутунопроизводители.”

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
“Висината на надоместокот од ставот 3 на овој член во зависност од фактичките реални

трошоци ја определува највисоката асоцијација на тутунопроизводители пред почетокот на
откупот  на  тутунот,  по  претходна  согласност  од  Министерството  за  земјоделство,
шумарство и водостопанство.”

Член 10
Во членот 43 став 1 точка 7 по потточката б) се додава нова потточка в), која гласи:
“в) дополнително предупредување со слика (на задната страна) од која е јасно видливо

штетното дејство на пушењето преку која е отпечатена една од пораките од потточката б) на
овој став.“

Член 11
Во членот 45 ставот 2 се менува и гласи:
“Големината  на  буквите  за  секое  предупредување  на  пакувањата  на  тутунските

производи и сликите треба да биде определена на тој начин, што во најголема можна мера ќе
ја покрива површината на просторот, кој е пропишан во членот 43 ставови 3 и 4 и во членот
44 од овој закон за таквите предупредувања.“

Во ставот  4 зборовите:  “Текстовите на предупредувањата“ се заменуваат со зборот:
“Предупредувањата“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:
“Сликите   од штетното дејство на тутунот од членот 43 став 1 точка 7 потточка в) на овој

закон   ќе ги пропише министерот за здравство.“

Член 12
Во членот 57 ставот 2 се менува и гласи:
“За  цигарите  кои  се  во  промет  во  Република  Македонија,  производителите  и

увозниците се должни од секоја производна партија да обезбедат мерење на состојките од
членот 41 став 1 на овој закон со цел за контрола на истите согласно со регистрациониот лист
од регистарот на марки. “

2 од 5

www.pravdiko.com



Службен весник на РМ, бр. 88 од 16.07.2008 година

Во ставот 4   зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена”.
Во ставот 5   зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена”.

Член 13
Во членот 58 ставот 3 се менува и гласи:
“Утврдувањето на содржината на катран, никотин и јаглерод моноксид кај цигарите се

врши  врз  основа  на  меѓународно  признати  и  национални  стандарди:  ISO 4387  за
содржината на катран, ISO  3400 и ISO  10315 за содржината на никотин и ISO  8454 за
содржината на јаглероден моноксид. “

Ставовите 4 и 5 се бришат.

Член 14
Во членот 61 став 2 точка 1 на крајот сврзникот “и” се заменува со точка и запирка.
Во точката 2 на крајот точката се заменува со сврзникот “и” и се додава нова точка 3, која

гласи:
“3)  откупувачот  не обезбеди  сертифициран  семенски  материјал  од  регистриран

производител на тутунско семе (член 8 став 2).”

Член 15
Во членот 62 став 1 точката 4 се менува и гласи:
“4) 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 16
Во членот 63 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 зборовите: “90 до 180 дена” се заменуваат со

зборовите: “30 дена”.
Точката 7 се менува и гласи:
“7) на домашниот производител пуштање во промет на цигари за кои не се спроведени

тестирања од секоја производна партија во овластена лабораторија;”.
Во точката 8 зборот “соодветна” се заменува со зборот “овластена. “

Член 17
Во членот 65 став 1 точката 11 се брише.
Точката 16 се менува и гласи:
“16) производителот или увозникот од секоја производна партија не обезбеди мерење на

состојките од членот 41 на овој закон (член 57 став 2);”.
По точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19, кои гласат:
“18) не го усогласил своето работење со одредбите на членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој

закон   во утврдениот рок   (член 70 став 2) и
19) не ги повлече од промет тутунски производи што не се прилагодени и не содржат

информации во согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон по истекот на рокот
од членот 70 став 3 на овој закон.“

Во ставот 2 зборовите: “90 до 180 дена” се заменуваат со зборовите: “30 дена”.

Член 18
Во насловот на Делот XII зборот “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите:

“ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”.
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Член 19
Во членот 66 став 1 зборовите: “Со парична казна од 100.000 до 300.000 денари ќе се

казни за прекршок правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од
3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, ако:”.

По точката 19 се додаваат две нови точки 20 и 21, кои гласат:
“20) не го усогласил своето работење со одредбите на членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој

закон   во утврдениот рок   (член 70 став 2) и
21) не ги повлече од промет тутунските производи што не се прилагодени и не содржат

информации во согласност со членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон по истекот на рокот
од членот 70 став 3 на овој закон.“

Ставовите 2, 3 и 4 се менуваат и гласат:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 4, 6, 7 и 8 на овој

член ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање на тутунот, а за точките 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 20 и 21 на овој член, ќе се изрече посебна прекршочна мерка одземање
на цигари, односно на тутунски производи.

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14  и  15 на овој член ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење
одделна дејност во траење од една до три години.

Глоба во износ од 1.200 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 20
Во членот 67 став 1 зборовите: “Со парична казна од 80.000 до 240.000 денари ќе се

казни за прекршок правното лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од
3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, ако:”.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:
“4) Со откуп на тутун не започне најдоцна од 15 декември во тековната производна

година и не заврши најдоцна до 15 март во наредната година.”
Точките 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17 и 18.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за прекршок од ставот 1 точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14 и 15 на овој член ќе се изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење
одделна дејност во траење од една до три години и посебна прекршочна мерка одземање на
тутунските производи.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точка 17 на овој член ќе се

изрече и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот за орална употреба.”
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок   од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.”

Член 21
Во членот 68 став 1 зборовите: “Со парична казна од 50.000 до 150.000 денари ќе се

казни за прекршок правното лице ако:” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од
1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното
лице, ако:”.

Во ставот 1 точка 2 зборовите: “до 30 јуни” се заменуваат со зборовите: “до 30 мај”.
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Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:
“Глоба во износ од 800 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за

прекршок   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 9 на овој член

ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот.”

Член 22
Во членот 69 став 1 зборовите: “Со парична казна од 20.000 до 50.000 денари ќе се

казни за прекршок физичкото лице ако” се заменуваат со зборовите: “Глоба во износ од 600
до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице,
ако:”.

Во ставот 1 точка 1 зборовите: “до 1 март” се заменуваат со зборовите: “до 25 март”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејствијата од ставот 1 точки 3, 6 и 7 на овој член

ќе се изрече и посебна прекршочна мерка одземање на тутунот.”

Член 23
По членот 69 се додава нов член 69-а, кој гласи:

“Член 69-a
Прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон води надлежниот суд.
Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоци предвидени со овој

закон, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство води постапка за
порамнување и посредување согласно со Законот за прекршоците.“

Член 24
Во членот 70 став 2 зборовите: “две години“ се заменуваат со зборовите: “шест месеца

“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Тутунските производи што не се прилагодени и не содржат информации во согласност со

членовите 41, 43, 44, 45 и 46 од овој закон, а кои се пуштени во промет пред истекот на рокот
од ставот 2 на овој член можат да останат во промет уште три месеца по истекот на рокот од
ставот 2 на овој член.“

Член 25
Подзаконскиот акт од членот 11 на овој закон ќе се донесе во рок од една година од денот

на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26
Одредбата од членот 10 на овој закон ќе се применува по истекот на 18 месеци од денот на

влегувањето во сила на овој закон.
Тутунските производи што не се прилагодени и не содржат информации во согласност со

членот 10 од овој закон, а кои се пуштени во промет пред истекот на рокот од ставот 1 на овој
член можат да останат во промет уште три месеца по истекот на рокот од ставот 1 на овој член.

Член 27
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија.”
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