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ЕКОНОМИЈА

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

НОВИОТ ЗАКОН ЗА ТУТУН - ОЛЕСНУВАЊЕ ЗА ТУТУНАРИТЕ ИЛИ...

ЕКОНОМИЈА

Д

БЕЛИ ДЕНОВИ З 
МАКИ СО ЖОЛТО 

али новиот Закон за 
тутун и тутунски про-
изводи, кој од први 
март стапи на сила, ќе 

им го олесни животот на око-
лу 30-40.000 семејства - туту-
нопроизводители во држа-
вава? Република Македонија 
е најголем производител на 
тутун во регионот, со го диш-
но производство од 20.000 
до 30.000 тони, што говори 
де ка државава воопшто не 
треба да ја запостави оваа 
тра диционална дејност. Глав-
ни забелешки за Законот се 
дека не е дефиниран рокот 
за исплата на тутунарите, по-
четокот на откупот, неде фи-
нираната премија од 30 де-
нари, формирањето заш тит-
на цена... Не беа прифатени 
по веќе од 70 поднесени ам ан -
дмани. Новиот Закон тре ба 
да овозможи по три де на ри 
од кутија цигари да одат за 
тутунарите. 

Донесувањето на 
овој Закон има цел 
да ги уреди при мар-
ното тутунско про-
изводство, финан си-
рањето, откупот, об-
работката на ту ту-
нот, прометот на 
фер   ментираниот 
тутун, како и произ-
водството и проме-
тот на ту тун ските 
про изводи.

По три денари од 
кутија цигари би 
требало да одат за 
ту  тунарите.

ваат само десет милиони ев-
ра за земјоделие, меѓу што и 
за тутунот. Реагиравме во За-
конот да се дефинира кол ку 
пари конкретно е пред ви-
дено за тутунот, барем 50 
отсто од средствата. Со оглед 

"Сојузот на здружениjaтa 
на тутунопроизводителите 
на Македонија уште по одам-
на предложи да се поскапат 
цигарите, што дури сега се 
прифати во владините кру-
гови. Ние уште порано пред-
лагавме пет денари од ци га-
рите да се одделат за при-
марното тутунопроизвод-
ство. Идејата е добра со ог-
лед дека такви стимулации 
има и во другите земји про-
изводители на тутун. Но, за 
жал, од парите од цигарите 
ќе добијат и министерствата 
за здравство и за екологија, а 
она што останува е наменето 
за поттикнување на севкуп-
ното земјоделско производ-
ство, а не само за тутунот. 
Доколку вкупните средства, 
30-35 милиони евра годиш-
но, беа наменети за земјо дел-
ството тогаш ќе имаше пого-
леми резултати. Сега остану-

на севкупните проблеми во 
земјоделството постои опас-
ност за тутунот да не остане 
ништо", вели Томислав Пе-
трушевски, секретар на Соју-
зот на здружениjaтa на туту-
нопроизводителите на Ма-
кедонија.

Не е спорно дека Законот 
е за поздравување и прет-
ставува чекор напред. Добро 
е што со нешто се стартува. 
Инаку, досега ние сме един-
ствена земја во регионот ко-
ја произведува тутун а нема 
стимулации.
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А ЦРНИТЕ 
ТО ЗЛАТО?!

Според доброупатените, 
реколтата од 2004 година бе-
ше со ист квалитет како оваа 
од 2005 година. Просечната 
цена во 2004 година беше 
околу 132-133 денари, а прв 
пат во договорите за произ-
водство на тутун за реколтата 
од 2005 година цените беа 
зголемени за осум отсто. Про-
ценките беа дека со ова зго-
лемување за последната ре-
колта можеше да се постигне 
цена од 145-150 денари, она 
што го бараа и тутунарите. 

Претпријатијата проценија 
дека за претходната реколта 
проценувањето било пото-
лерантно во полза на ту ту-
нарите, додека оваа година 
беше построго, што пре диз-
вика револт бидејќи наместо 
очекуваната се дојде до про-
сечна цена од 120 денари. 

Откупот треба да заврши 
на 31 март, а согласно новиот 
Закон треба да очекуваме и 
подобри времиња за ту ту-
нопроизводителите во др-
жавава. 

Господине Петрушевски, кои се главните новини во За ко-
нот за тутун и тутунски производи, кој неодамна беше ус-
воен?

ПЕТРУШЕВСКИ: Прв пат е донесен еден комплетен За-
кон, кој ќе ја регулира севкупната материја во тутунското 
сто панство, почнувајќи од договарањето, откупот, обра бот-
ката, преработката и пласманот на тутунот. Ние досега имав-
ме Закон само за производство и откуп на тутун. Ова е сега 
ком плетен закон, кој ја регулира целата проблематика. И на-
таму останува фактот дека тоа треба да биде договорено и 
орга низирано производство. За секое производство треба 
да има склучено договор со откупното претпријатие, а произ-
водителот може да избира со кого ќе склучи договор, кој ну-
ди подобри услови. Надминато е она што беше порано, дека 
откупното претпријатие може да склучува договори само во 
својот регион, а производителот може да избира. Не се пред-
видува производство на тутун без склучен договор, а произ-
водителот мора да има обезбедено семе исклучително од 
овластен производител. Целиот циклус е регулиран со оглед 
дека се предвидени и казнени одредби за непочитувачите и 
активно вклучување на инспекцијата во спроведувањето на 
Законот. Сметаме дека со ваков начин на договарање ќе се 
надминат досегашните проблеми, на пример, кога еден про-
изводител за едно исто производство склучува договори со 
повеќе откупувачи, што влеваше несигурност. Најголемите 
реагирања беа околу терминот за почетокот на откупот, за 
што и ние инсистиравме. Секогаш се залагавме да се утврди 
датумот на почнување на откупот, но ова не се прифати, до-
дека е утврдено завршувањето на откупот кое мора да биде 
на 31 март. Што се однесува до забелешките во однос на 
проценката на тутунот ќе напомнам дека откупот се врши 
согласно мерилата за проценка на квалитетот и квантитетот 
на тутунот, тоа се подзаконски акти, кои ги издава мини с-
терот. Со тие мерила се предвидени 6 класи, а има плус 3 до-

полнителни. Овој систем функционира во последниве 20 
години. Ние како Здружение согласно претходниот Закон 
имавме свој проценител кој учествуваше во проценката, но 
сега тоа го немаме. 

   
Има ли иднина за "жолтото злато" во државава, со оглед 

на фактот дека сме најголеми производители во регионот 
според бројот на жители?

ПЕТРУШЕВСКИ: Најголем проблем претставува функцио-
нирањето на Тутунскиот комбинат Прилеп, кој на времето 
бе ше еден од најголемите откупувачи, кој го диктираше тем-
пото, линијата на проценка на тутунот, за последниве години 
ситуацијата драстично да се смени. Годинава се почувствува 
дека Комбинатот навреме не обезбеди пари и благовремено 
не почна со откупот. За време на преговорите со премиерот 
предложив Тутунскиот комбинат Прилеп да го направиме 
државно претпријатие, со што би се надминале проблемите 
и би се држела рамнотежа со странските от ку пни прет прија-
тија. Всушност, ова е веќе видена работа, на пример,  Турција 
има државен монопол. Но, веројатно ваква та идеја не се 
вклопува со глобалните економски планови, иако премиерот 
рече дека тоа теоретски е можно.

Околу 30.000-40.000 семејства во државава произ ве ду-
ваат тутун, а Македонија е најголем производител на тутун 
во ре гио нот, со годишно производство од 20.000-30.000 тони 
и учес тву ваме со 3 отсто во светското производство на аро-
матични типови тутун, или 0,3 отсто од вкупното светско про-
изводство. Со влегувањето на странците во овој бизнис се 
редуцираа македонските откупни претпријатија на 7-8, а 
некогаш ги има ше 23. Многу е битно доколку еден ден ста-
неме членка на ЕУ, да се посочи со која квота на производство 
на тутун на ста пуваме. Но, со стимулациите од 30 денари и со 
просечна це на од околу 130 денари сметам дека ќе има ин-
терес да се про изведува тутун. 

ТОМИСЛАВ ПЕТРУШЕВСКИ, СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИJAТA НА
ТУТУНО ПРОИЗ ВО ДИТЕЛИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
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Собранието на Република Маке до нија на 
четвртото продолжение на де ведесет и 
деветтата седница, одржана на 14 јуни 2005 
година, го разгледа и го усвои Пред логот за 
донесување Закон за тутун и ту тунски про-
изводи и за клу чи Владата на Република Ма-
кедонија да изготви и на Собранието да му 
до стави предлог на за кон за тутун и ту ту н-
ски производи, и при тоа да ги има предвид 
предлозите и ми слењата со држани во из-
вештаите на ра ботните тела и од расправата 
на сед ни ца та на Со бранието на РМ.

Законодавно-правната комисија да де за-
бе лешки по поедини членови, кои во целост 
се прифатени и внесени во оваа фаза на 
изработка на Законот.

Комисијата за земјоделство, шу мар ство и 
водостопанство даде забелешки по Пред-
логот за донесување Закон, кои во голем дел 
се прифатени и се внесени во членовите 7, 
10, 13, 14, и од 50 до 57 од предложениот 
текст на Законот. 

По однос на забелешката дека во чл ен 1 
треба да се додадат зборовите "ор гани зи-
рано производство", се оцени дека тоа е 
обезбедено преку начинот на корис те ње на 
семето, евиденцијата на повр ши ната, произ-
водството, типот на тутун, производителите, 
како и од ред бата со која производителите на ту тун се обврзани 
да склучат договор за про изводство и откуп на тутун со отку пу-
вачите.

Забелешката со која се бара отку пу вачот да обезбеди фи-
нансиски средства за набавка на семе и заштита на ра са дот од 
болести, како услов за добивање на решение за упис во ре гис-
тарот на отку пувачи, оценето е дека оваа обврска тре ба да ја 
регулираат странките во до говорот.

По однос на формирање посебен фо нд за развој на при ма р-
ното произ вод ство на тутун во државата, се оценува де ка ова би 
значело зголемување на ад министрирање и бу џет ски тро шоци, 
по ради што е пристапено кон поефи касно ре шение преку до-
несување про грами со користење на по стоечката ад мини стра-
ција. 

За користењето домашен фермен ти ран тутун во соод ве тен 
процент при производството на цигари, се оцени де ка не треба 
да се регулира со овој За кон, бидејќи преку пазарните потреби и 
механизми про из водителите на цигари ги наоѓаат своите ин-
тереси.

Согласно расправата на седницата на Собранието на Ре-
публика Македонија во ниту една дискусија на пратениците не 
изостанаа укажувањата дека тутунот е стратешка култура, дека 
државата треба да го стимулира тутунското произ вод ство, дека 
треба да се воведе ред во откупот на тутунот, како и дека др-
жавата треба да гради фискална политика за ци га рите и развојна 
политика за тутунот како трудоинтензивна индустриска култура 
со чие одгледување се занимаваат око лу 160.000 производители 
и треба да се разгледува од еко номски, трговски, фискален, со-
цијален и демографски ас пект. Неговото зна че ње се поткрепува 
со следните показа тели:

- Учество на тутунската индустрија во вкупното ин дус триско 
производство - 3,9 отсто;

- Вработени во тутунската индустрија - 3.474 (4,1 отсто од 
вкупно вработените во индустријата);

- Инсталирани капацитети за про из водство и преработка на 
тутун - 53.000 тони;

- Со производство на суров тутун во лист - 160.000 про из-
водители (40.000 до маќинства) или со 18,6 проценти учес  тво во 
вкупната работна сила во Ма кедонија (вкупна работна сила во 
2003 година 861.000);

- Производство на суров тутун се одвива во 5 производни 
реони и из не сува околу 24.000 тони, на површина од околу 
18.000 ха (десетгодишен просек);

- Сортиментот се состои од ориен та лен ситнолисен аро ма ти-

чен тутун (со учес тво од 90 отсто од вкупното 
про из вод ство), кој се бара на странските па-
зари;

- Извозот на суров тутун изнесува око лу 
20.000 тони (или 86 отсто од про из вод-
ството);

- Извозот на цигари изнесува околу 1.300 
тони;

- Суровиот тутун учествува со 1,95 ми ли-
јарди денари (31.871.601 евра) или со 7 отсто 
во вкупната вредност на рас тител ното про-
изводство 26.561.686.000 денари (434.014.477 
евра).

Донесувањето на овој Закон има цел да 
ги уреди примарното тутунско про из вод-
ство, финансирањето, откупот, об работката 
на тутунот, прометот на фер мен тираниот 
тутун, како и про из вод ство то и прометот на 
тутунските производи.

Истовремено, има цел да се при ме нат и 
членовите 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 и 13 од Ди рек ти-
вата бр. 2001/37/ЕЕЗ. Во врска со овие од-
редби изготвена е коре ла циона табела, која 
се доставува во при лог и од која може да се 
види содр жи на та на презе ме ните европски 
од ред би.

Овој Предлог на Закон за тутун и ту ту н-
ски производи се изготвуваше во соработка со претставници од 
Сојузот на зд руженијата на тутунопроизво ди тели, Тутунски 
комбинат При леп, Институт за тутун во При леп, Стопанска ко-
мора на Република Македонија и Факул тетот за зем јо делски на у-
ки и храна.

Истовремено, се имаа предвид и следните документи и по-
литики:

- Стратегија за контрола на тутунот заради обезбедување и 
унапредување  заштита на здравјето на населението во Ре пуб-
лика Македонија, 2005-1010;

- Рамковна конвенција за контрола на тутунот на Светската 
здравствена организација;

- Аграрната политика во тутунското производство на Европ-
ската заедница.

Предлогот на Закон за тутун и тутунски производи се со стои 
од 13 глави.


