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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 
претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 
Република Северна 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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 јуни 2022 година.
 

Бр. 08-2958/1 Претседател на Република
27 јуни 2022 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, 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, 

128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 105/2009, 115/10, 158/10, 36/11, 
53/11, 148/13, 164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија„ број 77/21, 215/21 и 295/21), во член 22 ставот 1 се менува и гласи: 

„Продавниците, стоковните куќи, трговските центри (молови), самопослугите, 
магацините, складовите и деловните простории, зелените пазари, посебните пазари на 
големо и мало, автоплацевите и бензинските станици, определени во членовите 10, 12, 13, 
15 и 16 од овој закон за вршење трговија на големо и мало мора да ги исполнуваат 
минимално техничките услови, како и други услови пропишани со закон, во зависност од 
видот и начинот за вршење на трговија.“. 

Член 2
 Во член 25 став 4 зборот „закон“ се заменува со зборовите: „членот 2 од Законот за 

празниците на Република Македонија“.
Во став 5 точката 1) се менува и гласи:   
„во продавници, киосци и штандови во туристички места утврдени со Законот за 

туристичка дејност;“. 
Tочката 2) се менува и гласи: 
„на бензинските станици и во продавниците на бензинските станици во чии рамки се 

врши трговија на мало;“. 
Точката 3) се менува и гласи: 
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„во трговски центри (молови) кои ги исполнуваат минимално техничките услови 
согласно со прописот од членот 22 став 2 од овој закон;“. 

По точката 3) се додава нова точка 4), која гласи:
 „4) во слободните царински продавници;“.
Точките 4) и 5) стануваат точки 5) и 6). 
Во точката 6) која станува точка 7) по зборот „пазари“ се додаваат зборовите: „и на 

цветни пазари.“. 
Во став 8 зборовите: „детски градинки“ се заменуваат со зборовите: „Фондот за развој 

и човечки капитал“.
Ставот 9 се менува и гласи:
 „За продавниците на бензинските станици од ставот 5 точка 2) на овој член, за 

остварен приход се смета вкупниот приход остварен од трговија на мало, без приходот 
остварен од продажбата на моторни горива (нафтени деривати).“.

Во став 13 алинејата 1 се менува и гласи:
 „- трговците од ставот 5 точка 1) на овој член може да работат од 08:00 до 22:00 

часот,“. 
Алинејата 2 се менува и гласи:
 „- трговците од ставот 5 точки 2) и 4) на овој член може да работат од 00:00 до 24:00 

часот,“. 
Во алинејата 3 сврзникот „и“ се заменува со запирка и се додава нова алинеја 4, која 

гласи: 
„- трговците од ставот 5 точка 5) на овој член може да работат во периодот од осум 

часа, што самите ќе го утврдат согласно со ставот 3 на овој член и“.

Член 3
Во член 49 став 1 зборовите:  „член 55 став 1 алинеи 1, 2, 3, 5, 6 и 8“ се заменуваат со 

зборовите: „член 55 став 1 точки 1), 2), 3), 5), 6) и 9)“.

Член 4
Во член 50 став 2 зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка 

и постапка од работен однос во втор степен“, се заменуваат со зборовите: „органот 
надлежен за одлучување во втор степен согласно со закон“.

Член 5
Членот 55-а се менува и гласи:
„Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност за микро и мали 

трговци и од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност за средни и големи трговци, 
ќе се изрече за прекршок на трговецот ако постапува спротивно на одредбите од членот 
30-а од овој закон. 

Глоба во износ од 50 евра во денарска противвредност за вработеното лице ќе се изрече 
за прекршок ако постапува спротивно на одредбите од членот 30-б од овој закон. 

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на трговецот поединец за дејствијата од членот 55 став 1 од овој закон.

 За прекршоците од ставот 3 на овој член на трговецот поединец, државниот пазарен 
инспектор ќе му издаде прекршочен платен налог.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата од прекршочниот платен налог, 
државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до 
Прекршочната комисија.“.
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Член 6
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија („Службен весник на 

Република Северна Македонија број 215/21), членот 3 со кој се додава нов член 55-а се 
брише. 

Член 7
Во член 58 став 1 во точката 6) сврзникот „и“ се заменува со точка  запирка. 
Во точката 7) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“. 
По точката 7) се додава нова точка 8), која гласи:
 „8) ако постапува спротивно на одредбите од членот 50 став 1 од овој закон.“.
Во ставовите 3 и 8 зборовите: „ точки 1, 2, 3, 4 и 5“ се заменуваат со зборовите: „точки 

1, 2, 3, 4, 5 и 8“. 
Во став 13 зборовите:  „точки 2 и 4“ се заменуваат со зборовите: „точки 2, 4 и 8“.

Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“.


