„Службен весник на РМ“ бр. 63 од 22.05.2007 година

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
УКАЗ
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 16 мај
2007 година.
Бр. 07-2218/1
16 мај 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
Член 1
Во Законот за трговија (“Службен весник на Република Македонија” број 16/2004 и
128/2006), во членот 29 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:
“- нарушување на домашниот пазар заради злоупотреба во прометот на одделни
производи и стоки,”.
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 4 и 5.
Во ставот 2 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: “во
согласност со обврските кои произлегуваат од меѓународните договори и спогодби што ги
ратификувала Република Македонија.”.
Член 2
Во членот 31 зборот “слободно” се брише.
Член 3
Во делот V. Заштитни мерки во поднасловот зборовите: “при зголемен и субвенциониран
увоз” се бришат.
Член 4
Во членот 35 ставот 1 се менува и гласи:
“За спроведување на мерките за заштита на домашното производство Владата формира
Комисија за заштитни мерки (во натамошниот текст: Комисијата).”
Член 5
Во членот 36 став 1 зборовите: “исти или слични конкурентни стоки” се заменуваат со
зборовите: “слични или директно конкурентни производи”.
Во ставот 3 зборовите: “исти или слични” се заменуваат со зборовите: “слични или
директно конкурентни”.
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Член 6
По членот 45 се додава нов поднаслов “Антидампинг мерки” и два нови члена 45-а и
45-б, кои гласат:
“Член 45-а
Ако некоја стока се увезува во Република Македонија по пониска цена од нејзината
нормална вредност (дампинг) и ако во истражна постапка, која ја спроведува Комисијата,
се утврди дека таквиот увоз предизвикува или се заканува да предизвика материјална
штета на домашното производство, или би можел да го забави развојот на домашното
производство Владата може, на предлог на Комисијата, да пропише антидампинг давачка
за увозот на таа стока.
Се смета дека стоката е увезена во Република Македонија по пониска цена од нејзината
нормална вредност (дампинг), ако цената на таа стока е пониска од споредбената цена на
иста стока по која таа под вообичаени услови се продава во земјата извозник за
потрошувачка во таа земја.
Ако нема податоци за споредбената цена, или поради посебна состојба на пазарот, или
кога поради малиот обем на трговија со определена стока во земјата извозник,
расположливите податоци не овозможуваат соодветна споредба, антидампинг давачката
ќе се утврди со споредба на цената на стоката која се увезува со:
- цената на истоветна стока која се извезува на соодветен пазар на трета земја, под
услов таа цена да е соодветна или
- трошоците на производство во земјата на потеклото зголемени за вообичаен износ на
административните трошоци, трошоците за продажба, општите трошоци и добивката.
Член 45-б
Барање за пропишување на антидампинг давачка се поднесува во име на сите домашни
производители на определена стока или на оние чие производство претставува претежен
дел од вкупното производство на таа стока.
Барањето се поднесува во писмена форма до Комисијата.
Ако Комисијата утврди дека барањето е поднесено од производителите од ставот 1 на
овој член или лице кое тие го овластиле за поднесување на барањето, ќе спроведе
постапка.
Со барањето од ставот 1 на овој член се приложуваат докази за:
- постоење на дампинг на увозот на определена стока,
- штетата која дампингот ја предизвикува на домашното производство според
Спогодбата за примена на членот VI од Општата спогодба за царини и трговија (ГАТТ)
1994 и
- причинската врска меѓу дампинг увозот и штетата која тој увоз ја предизвикува на
домашното производство.
Комисијата може да ја спроведе постапката и без писмено барање на оштетените
производители, ако постојат доволни докази за дампинг увоз, штетата која тој увоз ја
предизвикува на домашното производство и причинската врска меѓу дампинг увозот и
штетата кои го оправдуваат спроведувањето на постапката.
Антидампинг давачката од членот 45-а на овој закон не може да биде повисока од
маржата на дампингот. Антидампинг давачката може да биде и пониска од маржата на
дампингот ако е доволна да ја отстрани штетата на домашното производство.
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Антидампинг давачката ќе остане во сила за време колку што е потребно да се спречи
дампингот кој предизвикал штета на домашното производство. Комисијата после
определено време ќе ја преиспита потребата за примена на антидампинг давачката, по
сопствена иницијатива или на барање на заинтересираната страна, ако таа ја докаже
оправданоста за преиспитување на антидампинг давачката.
Постапката и начинот на утврдување на антидампинг давачка ги пропишува Владата на
предлог на Комисијата.”
Член 7
Во членот 46 став 1 алинејата 2 се менува и гласи:
“- увозот на стоката која се субвенционира, нанесува материјална штета или се
заканува да нанесе штета на домашното производство или би можел да го забави развојот
на домашното производство,”.
Ставот 3 се брише.
Член 8
Членот 49 се менува и гласи:
“Ако државниот пазарен инспектор при вршење на инспекцискиот надзор утврди дека
трговецот:
1) врши трговија на големо на пазарите на мало или врши трговија на мало на пазарите
на големо (член 7);
2) врши трговија на големо пред магацините, складовите и деловните простори (член 8
став 1);
3) врши трговија на мало и дава услуги во трговијата пред продавниците, односно
деловните простори за кои нема одобрение од општината, односно од градот Скопје (член
8 став 2);
4) на зелените пазари и посебно организираните делови на зелените пазари врши
трговија на големо и мало на други стоки кои не се определени од страна на советот на
општината, односно од градот Скопје (член 13 став 4);
5) не утврди и не истакне пазарен ред и не се придржува на пазарниот ред и работното
време (член 14 став 3);
6) ја врши трговската дејност без да се исполнети пропишаните минимално-технички
услови, како и други услови пропишани со закон во зависност од видот и начинот за
вршењето на трговијата (член 22);
7) не го пријави 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;
8) на видно место во продажниот објект не истакне натпис во смисла на членот 24 став
2 од овој закон;
9) трговецот не го пријави часот, времето за пауза и распоредот на работното време на
општината, односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за
јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен
инспекторат 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
10) не води евиденција за набавка и продажба на стоките, како и за давање на трговски
услуги согласно со закон или други прописи (член 28 став 1),
на лице место ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на дејноста во
траење од седум дена за трговецот физичко лице или во траење од 15 дена за трговецот
правно лице, во кое ќе наложи да се отстранат утврдените недостатоци.
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Покрај решението за привремена забрана на вршење на дејност државниот пазарен
инспектор на лице место, за дејствијата од ставот 1 точки 2, 3, 5, 7 и 9 на овој член, ќе
изрече мандатна казна на правното лице во износ од 500 евра во денарска противвредност,
а на одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра во денарска противвредност,
како и на физичкото лице во износ од 100 евра во денарска противвредност.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до министерот за
економија.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.
Државниот пазарен инспектор при надзорот ќе ги одземе предметите - стоките од
ставот 1 точки 2 и 3 на овој член, со кои се врши трговија пред деловната просторија.
За извршеното одземање на предметите - стоките од ставот 4 на овој член државниот
пазарен инспектор издава потврда. “
Член 9
Членот 50 се менува и гласи:
“Ако државниот пазарен инспектор, при вршењето на инспекцискиот надзор, утврди
дека физичкото лице врши трговија и дава услуги во трговијата без да е регистриран во
соодветниот регистар (член 2 став 2), на лице место ќе донесе решение за привремена
забрана на вршење на дејноста трговија во траење од седум дена и ќе наложи да се
регистрира во соодветниот регистар.
Покрај решението за привремена забрана на вршење на дејност, државниот пазарен
инспектор на лице место, ќе изрече мандатна казна на физичкото лице во износ од 100
евра во денарска противвредност.
Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до министерот за
економија.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.
Во случајот од ставот 1 на овој член државниот пазарен инспектор привремено ќе ги
одземе предметите - стоките со кои се врши трговија.
За извршеното одземање на предметите - стоките од ставот 5 на овој член државниот
пазарен инспектор издава потврда.”
Член 10
Членот 51 се менува и гласи:
“Ако државниот пазарен инспектор при вршење на инспекцискиот надзор утврди дека
трговецот:
1) врши продажба на алкохолни пијалаци и цигари на лица со возраст под 18 години
(член 24 став 1) и
2) започне со работа во колективна станбена зграда и деловно- станбена зграда пред
6,00 часот и не зврши пред 24,00 часот (член 25 став 3),
на лице место ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на дејноста во
траење од седум дена за трговецот физичко лице или во траење од 15 дена за трговецот
правно лице, во кое ќе наложи да се отстранат утврдените недостатоци.
Покрај решението за привремена забрана на вршење на дејност државниот пазарен
инспектор на лице место, за дејствието од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член, ќе изрече
мандатна казна на правното лице во износ од 500 евра во денарска противвредност, а на
одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра во денарска противвредност,
како и на физичкото лице во износ од 100 евра во денарска противвредност.
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Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до министерот за
економија.
Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото
извршување.”
Член 11
Членот 53 се менува и гласи:
“Државниот пазарен инспектор привремено ќе ги одземе предметите - стоките со кои се
врши трговија, ако при надзорот утврди дека трговецот:
1) на посебно организирани пазари врши трговија на стоки кои не се наведени во
членот 15 од овој закон;
2) врши трговија на стоки во киосци, автомати и продажба од улични продавачи на
места кои не се определени од советот на општината, односно од градот Скопје (член 16
став 2);
3) вршителот на трговија од врата на врата врши продажба на производи кои не се
определени од Владата (член 20 став 2);
4) пушта во промет стоки кои не се спакувани, декларирани, означени, односно
обележани согласно со закон (член 21 став 1) и
5) не води евиденција за набавка и продажба на стоките, како и за вршење на трговски
услуги согласно со закон или други прописи (член 28 став 1).
За извршеното одземање на предметите - стоките од ставот 1 на овој член државниот
пазарен инспектор издава потврда.”
Член 12
Членовите 54 и 54-а се бришат.
Член 13
Членот 55 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) не обезбеди фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања за
корисниците на продажните места кои се должни да го користат од моментот на пуштање
на продажното место во работа, согласно со закон (член 14 став 1);
2) ги издава продажните места на лица кои не се регистрирани во соодветниот
регистар, односно не се евидентирани согласно со закон и кои немаат обезбедено
фискален систем на опрема за регистрирање на готовинските плаќања, освен ако поинаку
не е уредено со закон (член 14 став 2);
3) ја врши трговската дејност без да се исполнети пропишаните минимално-технички
услови, како и други услови пропишани во закон во зависност од видот и начинот за
вршењето на трговијата (член 22 став 1);
4) не се придржува на мерките од членот 30 став 1 алинеи 1, 2, 3, 5 и 6 на овој закон
(член 30 став 2) и
5) не се придржува на мерките од членот 30 став 1 алинеи 4 и 7 на овој закон (член 30
став 2).
Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на службеното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од од 300 до 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на физичкото лице за дејствијата од ставот 1 точка 3 на овој член.
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Кога прекршокот од ставот 1 на овој член е сторен со цел сторителот за себе или за
друго лице да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од организирана група на
лица или во текот на календарската година сторителот го повтори прекршокот од ставот 1
на овој член, надлежниот суд може да изрече глоба во висина од 15.000 евра во денарска
противвредност.
Доколку постои опасност правното лице за дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3 и 5 на
овој член да изврши повторен прекршок може да му се изрече санкција привремена
забрана на вршење одделна дејност во траење од три до пет години.
За прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој член ќе се одземе и имотната корист која е
остварена со сторување на прекршокот.
Државниот пазарен инспектор, пред да поведе прекршочна постапка пред надлежниот
суд за прекршоците од овој член, може да издаде платен налог во согласност со Законот за
прекршоците.”
Член 14
Членот 56 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на правното лице, ако:
1) без да е регистриран во соодветниот регистар согласно со закон врши трговија и дава
услуги во трговијата (член 2 став 2);
2) врши трговија на големо на пазарите на мало или врши трговија на мало на пазарите
на големо (член 7);
3) на зелените пазари и посебно организираните делови на зелените пазари врши трговија
на големо и мало на други стоки кои не се определени од страна на советот на општината,
односно од градот Скопје (член 13 став 4);
4) на посебно организирани пазари врши трговија на стоки кои не се наведени во
членот 15 од овој закон;
5) врши трговија на стоки во киосци, автомати и продажба од улични продавачи на
места кои не се определени од советот на општината, односно од градот Скопје (член 16
став 3);
6) вршителот на трговија од врата на врата врши продажба на производи кои не се
определени од Владата (член 20 став 2);
7) не доставил евиденција на продавачи од врата до врата до надлежниот орган за јавни
приходи на подрачјето на општината, односно на градот Скопје (член 20 став 4);
8) пушта во промет стоки кои не се спакувани, декларирани, означени, односно
обележани согласно со закон (член 21 став 1);
9) врши продажба на алкохолни пијалаци и цигари на лица со возраст под 18 години
(член 24 став 1);
10) не води евиденција за набавка и продажба на стоките, како и за вршење на трговски
услуги согласно со закон или други прописи (член 28 став 1) и
11) 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 600 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
службеното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
физичкото лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
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За дејствијата од ставот 1 точки 1, 4, 5, 6, 8 и 10 на овој член ќе се изрече посебна
прекршочна мерка одземање на предметите - стоките.”
Член 15
Членот 57 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок
на правното лице, ако:
1) врши трговија на големо пред магацините, складовите и деловните простории (член
8 став 1);
2) врши трговија на мало и дава услуги во трговијата пред продавниците, односно
деловните простори за кои нема одобрение од општината, односно од градот Скопје (член
8 став 2);
3) не утврди и не истакне пазарен ред и не се придржува на пазарниот ред и работното
време (член 14 став 3);
4) не го објави местото и времето на јавната и аукциската продажба (член 17 став 2);
5) не се придржува на условите за јавна и аукциска продажба согласно со членот 17
став 4 од овој закон;
6) не го пријави 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;
7) на видно место во продажниот објект не истакне натпис во смисла на членот 24 став
2 од овој закон;
8) започне со работа во колективна станбена зграда и деловено-станбена зграда пред
6,00 часот и не заврши пред 24,00 часот (член 25 став 3) и
9) не го пријави часот, времето за пауза и распоредот на работото време на општината,
односно на градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, Управата за јавни
приходи, Државниот пазарен инспекторат и Државниот санитарен и здравствен
инспекторат 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).
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 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 за прекршок на
службеното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на
физичкото лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
За дејствијата од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна
мерка одземање на предметите - стоките.
Државниот пазарен инспектор може за прекршоците од овој член да му изрече на
правното лице мандатна казна на самото место во износ од 500 евра во денарска
противвредност, а на одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра во денарска
противвредност, како и на физичкото лице во износ од 100 евра во денарска
противвредност.”
Член 16
Членот 58 се менува и гласи:
“За прекршоците утврдени во членовите 56 и 57 став 1 точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 од овој
закон, прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува органот на државната
управа - Државниот пазарен инспекторат (во натамошниот текст: прекршочен орган).
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За прекршоците од членот 57 став 1 точки 8 и 9 на овој закон прекршочна постапка
води и прекршочна санкција изрекува органот на државната управа во Министерството за
труд и социјална политика на начин и во постапка утврдена со закон.
Прекршочната постапка од ставот 1 на овој член пред прекршочниот орган ја води
комисија за одлучување по прекршок (во натамошниот текст: прекршочна комисија)
формирана од страна на министерот за економија.”
Член 17
По членот 58 се додаваат два нови члена 58-а и 58-б, кои гласат:
“Член 58-а
За прекршоците утврдени во членовите 55 и 57 од овој закон државниот пазарен
инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му предложи постапка за
порамнување пред да поднесе барање за прекршочната постапка.
Постапката од ставот 1 на овој член се води согласно со Законот за прекршоците и
Законот за Државен пазарен инспекторат.
Државниот пазарен инспектор во постапката за порамнување за прекршоците од прва
категорија може на правното лице да му изрече глоба и да му издаде платен налог.
Член 58-б
За прекршоците од членот 56 на овој закон државниот пазарен инспектор може на
сторителот на прекршокот да му понуди постапка за посредување и постигнување
согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја плати глобата, другите давачки
или да ги отстрани последиците од прекршокот.
Постапката од ставот 1 на овој член се води согласно со Законот за прекршоците и
Законот за Државен пазарен инспекторат.”
Член 18
Одредбите на членовите 13, 14, 15, 16 и 17 од овој закон ќе се применуваат од 27 мај
2007 година.
Член 19
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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