
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот 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 ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената за-

штита, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 13 де-

кември 2005 година. 
 
          Бр. 07-4622/1                                 Претседател 
13 декември 2005 година           на Република Македонија, 
             Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
д-р Љупчо Јордановски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Законот за здравствената заштита (�Службен весник на Република Македонија� број 
38/91, 46/93, 55/95, 10/2004 и 84/2005), во членот 32 по ставот 1 се додаваат два нови става 
2 и 3, кои гласат:  

�Средства за остварување на загарантираните права и утврдените потреби и интереси од ста-
вот 1 на овој член се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија и од надоместокот што 
го плаќаат правните лица коишто произведуваат или увезуваат тутунски производи кои содр-
жат штетни материи по здравјето на населението. 
Надоместокот од ставот 2 на овој член е приход на Буџетот на Република Македонија и се 

уплаќа на соодветна уплатна сметка, во рамките на трезорската сметка.� 
Во ставот 2 кој станува став 4 зборовите: �со Републичкиот буџет� се заменуваат со 

зборовите: �согласно со ставот 2 од овој член�. 
Ставовите 4 и 5  стануваат ставови 5 и 6. 

 
Член 2 

По членот 32 се додаваат пет нови члена 32-а, 32-б, 32-в, 32-г и 32-д, кои гласат: 
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�Член 32-а 
Висината на надоместокот што се плаќа при производство и увоз на тутунски произво-

ди изнесува: 
- за една произведена или увезена цигара што содржи тутун 0,25 ден/парче, 
- за една произведена или увезена пура или цигарилос што содржи тутун 10 ден/парче, 
- за едно произведено или увезено пакување на тутун за џвакање 15,00 ден/пакување, 
- за едно произведено или увезено пакување на тутун за виткање 15,00 ден/пакување и 
- за едно произведено или увезено пакување на тутун за луле 15,00 ден/пакување. 
Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој член е правното лице кое 

произведува тутунски производи. 
Обврзник за плаќање на надоместокот од ставот 1 на овој член е правното лице кое увезува 

тутунски производи. 
Надоместокот од ставот 1 на овој член за обврзникот од ставот 2 на овој член го прес-

метува производителот кој е должен да го уплати надоместокот на соодветната уплатна 
сметка во рамките на трезорската сметка, во рок од 15 дена по истекот на секој календар-
ски месец во кој се пуштени тутунските производи во слободно правен промет. 
Надоместокот од ставот 1 на овој член за обврзникот од ставот 3 на овој член го прес-

метува и наплатува царинскиот орган при наплата на царинските давачки за увоз и го уп-
латува на соодветната уплатна сметка во рамките на трезорската сметка. 
Надоместокот за производство на тутунски производи не се плаќа, доколку количината 

на производите што се фактурира е извезена. 
Во случајот од ставот 6 на овој член производителот  што го фактурирал производот е 

должен кон фактурата да приложи извозна царинска декларација од извозникот, како до-
каз дека количината на производот на кој не е пресметан надоместокот е извезен од Ре-
публика Македонија. 
Во случај на извоз, на докажливо неупотребени или уништени под даночен надзор ту-

тунски производи, за кои е пропишан надоместок во ставот 1 на овој член  и  за кои прет-
ходно е платен надоместокот од ставот 1 на овој член, обврзникот има право на враќање 
на уплатениот надоместок за извезените, докажливо неупотребените или уништените под 
даночен надзор количини тутунски производи,  во согласност со прописот од членот 32-б 
став 2 на овој закон. 

 
Член 32-б 

Обврзникот за плаќање на надоместокот од членот 32-а на овој закон може до Управата за 
јавни приходи да поднесе барање за враќање на надоместокот од членот 32-а на овој закон, за 
количината што е извезена, докажливо неупотребена или уништена под даночен надзор. 
За  начинот и постапката и рокот за враќање на надоместокот од ставот 1 на овој член,  со-

одветно ќе се применуваат одредбите од прописите за даночната постапка.   
 

Член 32-в 
Начинот и постапката на утврдување, пресметување и уплатување ги пропишува 

министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од об-
ласта на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државна-
та управа надлежен за работите од областа на финансиите. 
Во постапката за утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот се приме-

нуваат одредбите од прописите за даночна постапка, доколку со овој закон поинаку не е 
определено. 
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Обврзникот за плаќање на надоместокот е должен навремено и правилно да го пресме-
тува и уплатува надоместокот, како и да води, одржува и чува уредна и точна евиденција 
за пресметаниот и уплатениот надоместок. 
Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за работите од об-

ласта на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 
управа надлежен за работите од областа на финансиите донесува поблиски прописи за на-
чинот и постапката за водење и чување на евиденцијата од ставот 3 на овој член. 
Надлежна за контрола на утврдувањето, пресметувањето и уплатата на надоместокот, 

ослободувањето од плаќањето на идниот надоместок, како и за почитување на роковите за 
уплатување на надоместоците е Управата за јавни приходи. 

 
Член 32-г 

Управата за јавни приходи е должна да води евиденција на обврзниците за плаќање на 
надоместоците од членот 32-а став 1 на овој закон. 
Министерот кој раководи со органот на државната управа, надлежен за работите од об-

ласта на здравството во согласност со министерот кој раководи со органот на државната 
управа, надлежен за работите од областа на финансиите ги пропишува содржината, начи-
нот на водење на евиденцијата на обврзниците, како и начинот на доставување на подато-
ците за водење на евиденцијата. 
Обврзникот за плаќање на надоместокот е должен, во рок од 15 дена од денот на настану-

вањето на обврската за плаќање на надоместокот, до Управата за јавни приходи да достави 
податоци заради негово евидентирање, во согласност со прописот од ставот 2 на овој член.  

 
Член 32-д 

За застареноста на  обврската за плаќање на надоместокот соодветно се применуваат 
одредбите од прописите за даночната постапка.� 

 
Член 3 

Во членовите 93 став 1, 200-ѕ став 2 и 200-и став 2 зборовите: �судскиот регистар� се заме-
нуваат со зборовите: �Централниот регистар на Република Македонија�.   

 
Член 4 

Во членот 155 став 2 зборовите: �регистарот кај надлежниот суд� се заменуваат со збо-
ровите: �Централниот регистар на Република Македонија�.   

 
Член 5 

По членот 191 се додава нов член 191-а, кој гласи: 
 

�Член 191-а 
Со парична казна од 200.000 до 300.000 денари ќе се казни за прекршок правното лице, 

ако не го пресмета или неточно го пресмета надоместокот, односно не го пресмета на на-
чин предвиден со овој закон или надоместокот не го уплати во пропишаните рокови сог-
ласно со членот 32-а од овој закон. 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 денари ќе се казни и одговорното лице во правно-

то лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.� 
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Член 6 
Во членовите 200-х и 200-ч зборовите: �кај надлежниот суд� се бришат. 

 
Член 7 

Одредбите на членовите 1, 2 и 5 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2006 година, а 
одредбите на членовите 3, 4 и 6 ќе се применуваат од 30 септември 2006 година.  

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен весник на Ре-
публика Македонија�. 

 


