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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
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 23 август
2010 година.
Бр. 07-3489/1
23 август 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА
Член 1
Во Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија" брoj 16/2004,
128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009 и 105/2009), членот 49 се менува и
гласи:
"Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор државниот пазарен инспектор
утврди дека е сторена неправилност од членот 55 на овој закон државниот пазарен
инспектор е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со
укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со
истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот
каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.
Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на
едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на економијата.
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот пазарен инспекторат, односно
органот којшто го извршил инспекцискиот надзор во рок не подолг од осум дена од денот
на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за еден или за повеќе субјекти.
Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не
се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната
едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената
неправилност.
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Доколку државниот пазарен инспектор при спроведување на контролниот надзор
утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува
заклучок со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
Доколку државниот пазарен инспектор при спроведување на контролниот надзор
утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член,
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред Прекршочна комисија.
Државниот пазарен инспекторат, односно органот којшто го извршил инспекцискиот
надзор и којшто ја организирал и спровел едукацијата, води евиденција за спроведената
едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на економијата.“
Член 2
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 трговијата без да е регистриран во
соодветниот регистар (член 2 став 2) ќе донесе решение за привремена забрана на вршење
на дејноста во траење од 30 дена.
Против решението од ставот 1 на овој член може во рок од осум дена од денот на
приемот на решението да се изјави жалба до министерот за економија. Жалбата изјавена
против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.“
Член 3
Членот 51 се менува и гласи:
„Ако државниот пазарен инспектор при вршењето на инспекцискиот надзор утврди
дека трговецот:
1) на посебно организирани пазари врши трговија на стоки кои не се наведени во
членот 15 од овој закон;
2) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци во продавница во состав на
бензинска станица, во продавница во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата.
(член 24-а став 1);
3) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци од 19,00 часот до 6,00 часот
наредниот ден (член 24-а став 2);
4) врши продажба на алкохолни пијалаци од 21,00 часот до 6,00 часот наредниот ден
(член 24-а став 3);
5) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци и цигари на лица со возраст под
18 години (член 24 став 1);
6) 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);
7) ги издава продажните места на лица кои не се регистрирани во соодветниот регистар
односно не се евидентирани согласно со закон (член 14 став 2);
8) 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
9) физичкото лице врши дејност трговија и дава услуги во трговијата без да е
регистриран во соодветниот регистар ( член 2 став 2),
привремено ќе ги одземе предметите - стоките со кои се врши трговија.
За извршеното одземање на предметите - стоки од ставот 1 на овој член државниот
пазарен инспектор издава потврда."
Член 4
Членовите 52 и 53 се бришат.
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Член 5
Главата VII. „КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" и членот 53-а се бришат.
Член 6
Членот 55 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе се изрече на самото место
за прекршок на правното лице, ако:
1) 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;
2) не истакнал лиценца за продажба на алкохолни пијалаци на видно место во
продажниот објект (член 23-а став 7);
3) 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);
4) 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);
5) вршителот на трговија од врата на врата врши продажба на производи кои не се
определени од Владата (член 20 став 2);
6) не го објави местото и времето на јавната аукциска продажба согласно со членот 17
став 2 од овој закон;
7) не се придржува на условите за јавна аукциска продажба согласно со членот 17 став
4 од овој закон;
8) на видно место во продажниот објект не истакнал натпис во смисла на членот 24 став
2 од овој закон 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 200 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 300 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 7
Членот 56 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице, ако:
1) врши трговија на големо пред магацините, складовите и деловните простори (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) и
3) не утврди и не истакне пазарен ред и не се придржува на пазарниот ред и работното
време (член 14 став 3).
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Глоба во износ од 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на
одговорното лице во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 350 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговецот
поединец за дејствијата од ставот 1 на овој член.
За прекршоците утврдени во овој член државниот пазарен инспектор е должен на
сторителот на прекршокот да му предложи постапка за порамнување пред да поднесе
барање за прекршочна постапка пред Прекршочната комисија.“
Член 8
Членот 57 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) 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);
2) 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);
3) врши трговија на големо на пазарите на мало или врши трговија на мало на пазарите
на големо (член 7);
4) 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 став 1);
5) врши продажба на алкохолни пијалаци без да поседува лиценца за продажба на
алкохолни пијалаци (член 23-а став 1) и
6) 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).
Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на
правното лице, ако:
1) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци во продавница во состав на
бензинска станица, во продавница во состав на зелен пазар и преку киоск во трговијата
(член 24-а став 1);
2) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци од 19,00 часот до 6,00 часот
наредниот ден (член 24-а став 2) и
3) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци од 21,00 часот до 6,00 часот
наредниот ден во периодот од 1 мај до 30 септември (член 24-а став 3).
Глоба во износ од 400 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставовите 1 и 2 на овој член.
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
трговецот поединец за прекршоците од ставовите 1 и 2 на овој член.
Во случаите од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се изрече посебна прекршочна мерка
одземање на предметите - стоките со кои е извршен прекршокот.
За прекршоците утврдени во овој член државниот пазарен инспектор е должен да му
предложи на сторителот на прекршокот постапка за порамнување пред да поднесе барање
за прекршочна постапка пред надлежниот суд.“
Член 9
Членот 58 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 7.000 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе 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);
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2) врши продажба на алкохолни и енергетски пијалаци и цигари на лица со возраст под
18 години (член 24 став 1);
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) ги издава продажните места на лица кои не се регистрирани во соодветниот
регистар, односно не се евидентирани согласно со закон (член 14 став 2);
5) на посебно организирани пазари врши трговија на стоки кои не се наведени во членот
15 од овој закон и
6) не се придржува на мерките од членот 30 на овој закон.
Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на
одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на
службеното лице во правното лице за прекршоците од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
трговецот поединец за прекршоците од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичкото лице за прекршоците од ставот 1 точки 1 и 4 на овој член.
Во случаите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4 и 5 на овој член ќе се изрече посебна
прекршочна мерка одземање на предметите - стоките со кои е извршен прекршокот.
Кога прекршокот од ставот 1 на овој член е сторен со цел за 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 износ од 8.000 до 12.000 евра во
денарска противвредност.
За дејствијата од ставот 1 точки 1, 2, 3 и 4 на овој член може да му се изрече санкција
привремена забрана на вршење одделна дејност во траење од една до три години.
За прекршоците утврдени во овој член државниот пазарен инспектор е должен да му
предложи на сторителот на прекршокот постапка за порамнување пред да поднесе барање
за прекршочна постапка пред надлежниот суд.“
Член 10
Членовите 58-а и 58-б се бришат.
Член 11
Државниот пазарен инспекторат постапката за порамнување и прекршочната постапка
ја води согласно со Законот за државен пазарен инспекторат и Законот за прекршоците.
Член 12
Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 13
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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