
Службен весник на РМ, бр. 103 од 19.08.2008 година 

1 од 3 

20081031986 
 

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 ЗАШТИТА ОД ПУШЕЊЕТО 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита од 

пушењето, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 1 август 

2008 година. 
 

      Бр. 07-3400/1                                      Претседател 
1 август 2008 година                   на Република Македонија,                       
            Скопје                              Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД 

ПУШЕЊЕТО 
 

Член 1 
Во Законот за заштита од пушењето (“Службен весник на Република Македонија“ број 

36/95, 70/2003, 29/2004 и 37/2005), во членот 1 зборот “одредени“ се брише. 
 

Член 2 
Во членот 2 по алинејата 7 се додава нoва алинеја 7-а, која  гласи: 
“- кафеани, кафетерии, ноќни барови, кафе барови, кабареа, дискоклубови и пивници;“. 
Алинејата 9 се менува и гласи: 
“- други јавни простории (сали, канцеларии, работни простории, чекални, ходници и 

слично);“. 
Член 3 

Членот 3 се менува и гласи: 
“Во објектите во кои се сместуваат гости, може да се определат соби за сместување за 

пушачи, но најмногу до 30% од вкупниот капацитет на објектот.“ 
 

Член 4 
Членот 7 се менува и гласи: 
“Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон вршат 

Државниот пазарен инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, 
Државниот просветен инспекторат и Државниот инспекторат за труд. 
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Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор во објекти  во кои се 
произведува, подготвува, служи, продава или консумира храна, интернет кафеа и објекти 
за продажба на непрехранбена стока. 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат врши инспекциски надзор во јавни и 
приватни здравствени установи, социјални установи, во објекти во кои се врши воспитно-
згрижувачка дејност (градинки), објекти и превозни средства во меѓународен јавен превоз. 

Државниот просветен инспекторат врши инспекциски надзор во објектите во кои се 
врши основно образование, средно образование, високо образование, научни институции, 
ученички и студентски домови, јавни и приватни воспитно-образовни и згрижувачки 
установи и игротеки. 

Државниот инспекторат за труд врши инспекциски надзор во органи на државната 
управа, установи и институции во органите на локалната самоуправа во кои се одржуваат 
состаноци и средби, други јавни простории (сали, канцеларии, работни простории, 
чекални, ходници и слично), објекти и превозни средства во домашниот јавен превоз, 
жичари и ски-лифтови, затворени и отворени простории во кои се одржуваат спортски 
натпревари, културни и забавни манифестации, собири и други јавни приредби.“ 

 
Член 5 

Насловот пред членот 9 се менува и гласи: “ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ". 
 

Член 6 
Членот 9 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 2.000 до 4.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице ако постапи спротивно на членовите 3, 4, 5, 5-а, 6 и 7 од овој 
закон. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице, ќе му се 
изрече глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност.“ 

 
Член  7 

Членот 10 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 150 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на физичко лице ако пуши во просторија каде што е забрането пушењето  (член 
2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во износ од 100 евра во денарска 
противвредност, ќе му се изрече на физичко лице и на самото место на прекршокот.“ 

 
Член 8 

По членот 10 се додава нов член 10-а, кој гласи: 
 

“Член 10-а 
Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја  води надлежниот 

суд. 
Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците 

предвидени со овој закон, надлежните министерства од областа на економијата, 
здравството, образованието, односно трудот, водат постапка за порамнување согласно со 
Законот за прекршоците.“ 

Член 9 
Одредбите на членовите 2 и 3 од овој закон ќе започнат да се применуваат по истекот 

на 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
Одредбата на членот 2 алинеја 7-а ќе започне да се применува од 1 јануари 2010 година. 
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Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот  ден од денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија“. 
 




