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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ТРГОВИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за трговија,
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

2 април 2021 година.
 

Бр. 08-1784/1 Претседател на Република
2 април 2021 година Северна Македонија,

Скопје Стево Пендаровски, с.р.
                               

Претседател
на Собранието на Република

Северна Македонија,
м-р Talat Xhaferi, с.р.

ЗАКОН ЗА 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), 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 известување со кое ќе ги запознае потрошувачите дека секое нарушување 

на редот и дисциплината пред влезот и во внатрешноста на објектот во кој се врши 
трговија на мало ќе биде пријавено кај надлежните органи,

- да обезбеди редар или вработено лице во својство на редар од редот на вработените 
кога бројот на потрошувачи во објектот ќе  достигне број на лица утврдени во ставот (3) 
на овој член, 

- 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) 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 ставот 1 на овој член, може истовремено да пазаруваат 

најмногу по едно лице на површина од секои 10 метри квадратни.
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Во објектите на трговецот од ставот 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 членот 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 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.“.

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“ број 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“. 


