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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 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 ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21 март 2011

година.

Бр. 07-1467/1 Претседател
21 март 2011 година на Република Македонија,

Скопје Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА

ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Член 1
Во Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија“ број 16/2004,

128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10 и 158/10), по
членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

„Член 5-а
Во  постапката  за  инспекциски  надзор  се  применуваат  одредбите  од  Законот  за

инспекцискиот надзор и Законот за Државен пазарен инспекторат, доколку со овој закон
поинаку не е уредено.“

Член 2
Во членот 12 по ставот 2 се додава нов став  3, кој гласи:
“Трговија  на  мало  со  нафтен  дериват - екстра  лесно  масло  за  домаќинство  на

бензинските станици, не смее да се врши на правни и физички лица за погон на моторни
возила, пловни објекти, пловила, или други мотори и машини или други намени, освен како
гориво за греење.“

Член 3
Членот 50 се менува и гласи:
“Ако државниот пазарен инспектор, при вршењето на инспекцискиот надзор, утврди

дека трговецот врши дејност трговија и дава услуги во трговија без да е регистриран во
соодветниот регистар или утврди дека трговецот или физичко лице врши превоз на стока
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со намера за натамошна продажба без придружна документација (член 2 став 2) ќе донесе
решение за привремена забрана на вршење на дејноста во траење од 30 дена.

Против решението на инспекторот од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба  во
рок од осум дена до Комисијата формирана согласно со Законот за Државен пазарен
инспекторат.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.“

Член 4
По членот 50 се додава нов член 50-а, кој гласи:

“Член 50-а
Ако државниот пазарен инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека

трговецот  врши  трговија  на  мало  со  нафтениот дериват - екстра  лесно  масло  за
домаќинство, спротивно на членот 12, став 3 од овој закон, ќе донесе решение за
привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена.

Против решението на инспекторот од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба  во рок
од осум дена до Комисијата формирана согласно со Законот за Државен пазарен
инспекторат.

Ако државниот трудов инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека
трговецот постапил спротивно на членот 25 ставови 1 и 2 од овој закон, со решение ќе му
определи рок во кој трговецот е должен да го усогласи работното време.

Ако трговецот во определениот рок не ги отстрани утврдените неправилности од ставот 3 на
овој член ќе донесе решение за привремена забрана за вршење на дејност во траење од 30
дена за трговецот правно лице и 15 дена за трговецот физичко лице.

Против решението на инспекторот од ставовите 3 и 4 на овој член може да се изјави
жалба  во рок од осум дена до Комисијата формирана од министерот за труд и социјална
политика.

Жалбата изјавена против решението од ставовите 1 и 4 на овој член не го одлага
неговото извршување.“

Член 5
Во членот 51 став 1 точките 2 и 3 се менуваат и гласат:
“2) врши продажба на алкохолни пијалаци во продавница во состав на бензинска

станица и преку киоск во трговијата (член 24-а став 1);
3) врши продажба на алкохолни пијалаци од 19,00 до 6,00 часот наредниот ден (член 24-а

став 2);“.

Член 6
По членот 51 се додава нов член 52, кој гласи:

“Член 52
Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на правното лице, за

дејствијата од членот 55 став  1 на овој закон.
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му изрече и на одговорното

лице во правното лице за дејствијата од членот 55 став  1 на овој закон.
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговецот

поединец за дејствијата од членот 55 став  1 на овој закон.
Глобата од овој член се плаќа во случаи кога сторителот на прекршокот на кого му е

дадена покана за плаќање на глобата на самото место, во определен рок од осум дена не ја
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плати изречената глоба од 500 евра во денарска противвредност за правното лице,
односно 100 евра во денарска противвредност на одговорното лице во правното лице или 200
евра во денарска противвредност на трговец поединец.“

Член 7
Членот 55 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото

место за прекршок на правното лице, ако:
1) не го објави местото и времето на јавната аукциска продажба согласно со членот 17 став

2 од овој закон;
2) не се  придржува на условите за јавна аукциска продажба согласно со членот 17 став 4 од

овој закон;
3) вршителот на трговија од врата на врата врши продажба на производи кои не се

определени од Владата  (член 20 став 2);
4)  не  го  пријавил  исполнувањето  на  условите  од  членот 22  на  овој  закон  и

започнувањето со работа на продажниот и деловниот објект согласно со членот 23 од овој
закон;

5) не    истакнал лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на видно место во
продажниот објект (член 23-а став 7);

6) на видно место во продажниот објект не истакнал натпис во   смисла нa членот 24 став
2 од овој закон;

7) започнал со работа во колективна станбена зграда и деловно станбена зграда пред 6,00
часот и не завршил пред 24,00 часот ( член 25 став 3);

8) не го пријавил часот, времето за пауза и распоредот на работното време во
Централниот регистар најмалку 15 дена пред почетокот на работењето, односно пред
измената на часот, времето за пауза и распоредот на работното време на продавниците,
магацините, складовите, бензинските станици и деловните простори (член 26 став 2) и

9) евиденцијата не се наоѓа во соодветната деловна просторија во која се врши
трговијата и во секое време не биде достапна на   надлежните инспекциски органи (член
28 став 2).

Глоба во износ од 100 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото
место и на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.

Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото
место на трговецот поединец за дејствијата  од ставот 1 на овој член.

Државниот пазарен инспектор за прекршоците од ставот 1 на овој член е должен на
сторителот на прекршокот да му врачи покана за плаќање на глоба во рок од осум дена од
денот на врачувањето на поканата.

Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од овој член, државниот пазарен
инспектор поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Прекршочната
комисија.“

Член 8
Во членот 58 став 1 по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:
“7) врши трговија на нафтени деривати спротивно на членот 12 став 3 од овој закон и
8) постапува спротивно на членот 25 ставови  1 и 2 од овој закон.“
Ставот 8 се менува и гласи:
“За дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4, 7 и 8   на овој член   може да му се изрече

санкција забрана за вршење на дејност во траење од една до три години.“

3 од 4

www.pravdiko.com



Службен весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

Член 9
По членот 58 се додава нов член 58-а, кој гласи:

„Член 58-а
Прекршочна постапка по прекршоците предвидени во овој закон не може да се поведе, ниту

да се води ако поминат 18 месеци од денот кога е сторен прекршокот.“

Член 10
Одредбите на членовите 1, 3 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со

започнување на примената на Законот за инспекцискиот надзор.

Член 11
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за трговија.

Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на

Република Македонија”.
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