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ВОВЕД

I.ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Мерките за превенција од КОВИД 19 со кои се воспоставува ред и дисциплина при влез и 
во внатрешноста на објектите во кои се врши  трговија на мало-продавници, самопослуги, 
маркети, пекари, дуќани и слично, се воведени со Уредбата со законска сила за примена 
на Законот за трговија за време на вонредна состојба („Службен весник на Република 
Северна Македонија„ бр.103/20, 107/20 и 134/20) . 
Бидејки одредбите од оваа Уредба со законска сила имаа примена за времетраењето на 
вонредната состојба, како и 200 дена по престанување на траењето на вонредната 
состојба, заклучно со 9 јануари  2021 година., истата ќе престане да се применува.  
Со оглед на фактот што пандемијата на КОВИД 19, не само на територијата на Република 
Северна Македонија, туку и во светски рамки е во полн ек, со тенденција да зазема се 
поголем замав, особено во месециве од зимскиот период кои следат, се наметна 
потребата мерките за превенција од КОВИД 19 кои се воспоставени со Уредбата со 
законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија„ бр.103/20, 107/20 и 134/20),  да 
бидат преточени во законски одредби  т.е. да бидат дел од Законот за трговија., со што би 
се обезбедило континуитет во нивната примена, а воедно истите не би биле временски 
ограничена, односно мерките би се применувале се додека трае пандемијата.

 II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 
Целта на донесување на Предлог законот за дополнување на Законот за трговија, по 
скратена постапка е превенција и зајакнување на заштитата на здравјето на  населението 
од ширењето на  вирусот КОВИД 19 во услови на вршење трговија на мало. Инспекциски 
надзор над примената на мерките за превенција од КОВИД 19, согласно Законот за 
трговија има надлежност да врши Државниот пазарен иснпекторат

III.ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Предлогот на закон нема финансиски последици врз буџетот и другите јавни финансиски 
средства.

IV. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ
За спроведување на Предлог Законот не е потребно обезбедување финансиски средства, 
ниту материјални обврски за одделни субјекти. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ
Предлог законот се предлага да се донесе по скратена постапка, со цел да се овозможи 
континуитет во веќе воспоставениот ред и дисциплина во продажните објекти, воведени 
со Уредбата со законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна 
состојба („Службен весник на Република Северна Македонија„ бр.103/20, 107/20 и 134/20), 
која има  примена заклучно со 9 јануари  2021 година. По овој датум,  истата ќе престане 
да се применува.  



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА

Член 1
Во Законот за трговија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/04, 

128/06, 63/07, 88/08, 159/08, 20/09, 99/09, 105/09, 115/10, 158/10, 36/11, 53/11, 148/13, 
164/13, 97/15, 129/15, 53/16 и 120/18) по членот 30, се додава нова Глава III-a и два нови 
члена 30-а и 30-б  кои гласат: 

“III-a  ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА
  
                                                                 Член 30-а
Трговецот на мало во услови на пандемија е должен:
- да постави ред и дисциплина при влез и во внатрешноста на објектите во кои се 

врши трговија на мало,
-да обезбеди редарска служба за да се запази минимум потребното растојание 

помеѓу лицата пред и во објектот и да обезбеди спроведување на дезинфекција за раце 
при влез во објектот, 

-да постави соодветни ознаки со кои се обележува правецот на движење и 
запазување минимум потребното растојание при чекање ред на лицата пред и во објектот 
и

-да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените во објектот.
                Ознаките од став 1 алинеја 3 на овој член, се поставуваат на растојание од два 
метри и тоа: пред секоја каса за наплата и пред влезот на објектот.
                 Во објектите на трговецот од став 1 на овој член, може истовремено да 
пазаруваат најмногу по едно лице на површина од секои 10 метри квадратни.
                 Во објектите на трговецот од став 1 на овој член, кои се помали од 10 метри 
квадратни, може да пазарува само едно лице.

 
Член 30-б

Вработените лица се должни заштитната опрема од член 30-а став 1 алинеја 4 од 
овој закон, да ја носат во објектите во кои се врши трговија на мало, за времетраење на 
работното време. “

Член 2

По членот 55  се додава нов член  55-a кој гласи:

“Член 55-a
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 на 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 на овој закон.“



Член 3
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи  Уредбата со 

законска сила за примена на Законот за трговија за време на вонредна состојба 
(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.103/20, 107/20 и 134/20).

Член 4
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на 

Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА  НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ
Со членот 1 од Предлог законот се овозможува континуитет во воведувањето  обврска за 
трговецот на мало да продолжи со имплементирањето на мерките за превенција од 
КОВИД 19, со кои се воспоставува ред и дисциплина при влез и во внатрешноста на 
објектите во кои се врши  трговија на мало (продавници, самопослуги, маркети, пекари, 
дуќани и слично). Во овој контекст, трговецот на мало е должен да обезбеди редарска 
служба за да се запази минимум потребното растојание помеѓу лицата пред и во објектот 
и да обезбеди спроведување на дезинфекција за раце при влез во објектот.  Трговецот на 
мало е должен да постави соодветни ознаки со кои се обележува правецот на движење и 
запазување минимум потребното растојание при чекање ред на лицата пред и во 
објектот. Ознаките се поставуваат на растојание од два метри и тоа: пред секоја каса за 
наплата и пред влезот на објектот. Во објектите во кои се врши трговија на мало, 
истовремено можат да пазаруваат најмногу по едно лице на површина од секои 10 метри 
квадратни. Во објекти со површина помала од 10 метри квадратни може да пазарува само 
едно лице. Трговецот на мало е должен да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) 
за вработените лица во објектот. Вработените лица се должни заштитната опрема да ја 
носат за времетраење на работното време.
Со членот 2 од Предлог законот се овозможува континуитет при вршењето инспекциски 
надзор и санкционирањето, во случај непочитување на мерките за превенција од КОВИД 
19, наведени во членот 1, од страна на трговецот и вработените лица во трговецот.   

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ
Предложените одредби се меѓусебно поврзани и како такви прават правна целина и се 
применливи. 

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со Предлог законот се овозможува превенција и заштита на здравјето на населението, во 
услови на пандемија од КОВИД 19.  


