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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Врз основа на член 50 став 9 од Законот за тутун, производи од тутун и сродни 

производи (*) („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19 и 27/20), 
министерот за економија во согласност со министерот за информатичко општество и 
администрација донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА  И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА 
ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ИЗВОЗНИЦИ И УВОЗНИЦИ НА 

ПРОИЗВОДИ ОД ТУТУН И СРОДНИ ПРОИЗВОДИ, КАКО И ПОТРЕБНИТЕ 
ДОКАЗИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за запишување 

во Регистарот на извозници и увозници на производи од тутун и сродни производи, како 
и потребните докази и документација.  

Член 2
 Барањето за запишување во Регистарот на извозници и увозници на производи од 

тутун и сродни производи сe поднесува на образец  во А-4 формат, на хартија во бела 
боја.  

Формата и содржината на образецот на барањето од ставот 1 на овој член, се дадени 
во Прилог, кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3
 Потребните докази и документација за запишување во Регистарот на извозници и 

увозници  на производи од тутун и сродни производи се:
- Тековна состојба  од Централниот регистар на Република Северна Македонија, со 

приоритетна дејност трговија на големо со производи од тутун или производство на 
тутунски производи;

- Доказ за сопственост или договор за закуп на магацински простор, со соодветна 
опрема за складирање;

- М1/М2 образец за вработено најмалку едно лице со високо образование и најмалку 
една година работно искуство во трговијата со тутунски и сродни производи и 

- Диплома за завршено високо образование за лицето од алинејата 3 од овој член.

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

за формата и содржината на образецот за поднесување барање за запишување во 
Регистарот на производители, извозници и увозници на тутунски производи (“Службен 
весник на Република Македонија" бр.31/07).

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

весник на Република Северна Македонија“.

Министер за информатичко
Министер за економија општество и администрација
 Крешник Бектеши, с.р.                            Jетон Шаќири, с.р.
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