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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 декември 2021 година.
 

Бр. 08-5526/1 Претседател на Република
27 декември 2021 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), во член 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Трговија може да вршат правни и физички лица основани и регистрирани за вршење 
трговија во држави од Европски економски простор во согласност со Законот за услуги 
(*), доколку ги исполнуваат условите за вршење трговија   согласно со овој закон.“. 

Член 2
Во член 12 во ставот 1 по зборовите: „стоковни куќи,“ се додаваат зборовите: „трговски 

центри (молови)“.

Член 3
Во член 23 по ставот 2 се додаваат три нови ставови 3, 4 и 5, кои гласат:
„По исклучок од ставот 1 на овој член правните и физичките лица кои вршат трговија 

на времена основа на територијата на Република Северна Македонија, без обврска за 
основање во Република Северна Македонија, се должни најмалку 15 дена пред 
започнувањето со вршење на дејноста, да достават известување до Министерството за 
економија, со доказ за регистрирана дејност од државата oд Eвропскиот економски 

* Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2006/123/ЕЗ на Европскиот парламент  и на Советот од 12 декември 2006 година  
за услугите на внатрешниот пазар, CELEX број 32006L0123
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простор во која се основани и регистрирани за вршење на трговија. Трговија на времена 
основа се врши за ограничен временски период без повторување, редовност или 
континуитет  на дејноста.

Правните  и физичките лица од ставот 3 на овој член се должни да ја пријават секоја 
промена на дадените податоци во известувањето од ставот 3 на овој член во рок од осум 
дена од денот  на  настанатата промена.

Министерот за економија ги пропишува формата и содржината, како и потребната 
документација на известувањето од ставот 3 на овој член.“.

Член 4
Членот 25 се менува и гласи:
„Трговецот на големо и трговецот на мало го утврдува работното време на 

продавниците, киосците, автоматите, штандовите, зелените пазари, магацините, 
складовите, деловните простории, продавниците, штандовите и киосците во трговските 
центри (молови) и бензинските станици зависно од бројот на вработените. 

Должината и распоредот на работното време што трговецот го утврдил треба да се 
усогласат со правата, обврските и одговорностите на вработените  утврдени со прописите 
од областа на работните односи, особено во поглед на распоредувањето на работното 
време и прекувремената работа, ноќната работа,  дневниот, неделниот и годишниот одмор 
и другите отсуства од работа и во согласност со ограничувањата утврдени со прописите 
од областа на  заштита од бучава. 

Продавниците што се наоѓаат во колективни станбени згради и деловно станбени 
згради не можат да почнат со работа пред 6:00 часот и мора да завршат со работа до 23:00 
часот.

Tрговија на големо и трговија на мало не може да се вршат во недела, како и на 
државни празници и други празници кои се определени како неработни денови согласно 
со закон (во натамошниот текст: празници). 

По исклучок од ставот 4 на овој член, трговијата на мало може да се врши:
1) во специјализирани продавници или киосци за продажба на сладолед, колачи и 

апетисани, цвеќиња, сувенири, филигранство, весници и цигари, во туристичките места 
утврдени со Законот за туристичка дејност;

2) во продавниците на бензински станици во чии рамки се врши  трговија на мало 
претежно со храна, пијалоци и тутун;

3) во продавници, киосци и штандови во  трговските центри (молови) кои имаат 
минимална ефективна површина за трговија на мало од  8.000 м2;

4) на  штандови и киосци каде што се продава добра за време на спортски настани,  
фестивали и манифестации, саеми и за време на јавната проекција на кинематографски 
дела;

5) во продавници за трговија на мало со храна (без зеленчук и овошје), пијалоци и 
тутун во кои трговијата се врши лично само од сопственикот на продавницата и

6) на зелени пазари. 
За работниците кај трговците на мало од ставот 5 на овој член, ден на неделен одмор 

може да биде друг ден во неделата, согласно со закон.
Додатокот на плата за работа во недела и на празници изнесува најмалку 100%, за секој 

час поминат на работа.
За трговците на мало од ставот 5 точки 2) и 3) на овој член се утврдува надоместок во 

висина од 2% од вкупниот приход остварен во претходната година во  недела и на 
празници, кои средства ќе се инвестираат во детски градинки согласно со закон. 
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За продавниците на бензиските станици од ставот 5 точка 2) на овој член за остварен 
приход ќе се смета само приходот остварен од продажба на храна, пијалоци и тутун, без 
прометот од продажбата на нафтени деривати.

Надоместокот од ставот 7 на овој член се уплаќа секоја година до 15 јануари во 
тековната година на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија согласно со 
закон. 

Трговците од ставот 5 на овој член се должни да го пријават работното време во недела 
и на празници, согласно со членот 26 ставови 2 и 5 од овој закон.

Трговците од ставот 5 точки 2) и 3) на овој член се должни десет дена пред да го 
уплатат надоместокот од ставот 7 на овој член да ја достават потврдата од членот 26 став 
7 од овој закон до Управата за јавни приходи, Државниот пазарен инспекторат и 
Државниот инспекторат за труд.  

Трговците на мало од ставот 5 на овој член се должни да го почитуваат работното 
време за работа во недела и празници и тоа:

- трговците од ставот 5 точки 1) и 5) на овој член може да работат во период од осум 
часа што самите ќе го утврдат согласно со ставот 3 на овој член,

- трговците од ставот 5 точка 2) на овој член може да работат од 00:00 до 24:00 часот, 
- трговците од ставот 5 точка 3) на овој член може да работат од 10:00 до 20:00 часот и 
- трговците од ставот 5 точка 6) на овој член може да работат од 08:00 до 14:00 часот.“.

Член  5
Во член 50-а ставот 3 се менува и гласи:
„Ако инспекторот на трудот при инспекцискиот надзор констатира дека кај 

работодавачот работи работник во недела  и на празници, спротивно на членот 25 од овој 
закон, со решение на работодавачот ќе му забрани вршење на работа во работната 
просторија, односно работниот простор, каде е утврдена неправилноста,  во траење од 15 
дена и ќе му издаде прекршочен платен налог. Ако работодавачот не го прифати 
прекршочниот платен налог, надлежниот инспектор ќе поднесе барање за поведување 
прекршочна постапка, согласно со Законот за прекршоците.“.

Ставот 4 се менува и гласи:
„Ако работодавачот го повтори прекршокот од ставот 1 на овој член, инспекторот со 

решение ќе му забрани вршење на работа во работната просторија, односно работниот 
простор каде е утврдена неправилноста во траење од 30 дена и ќе поднесе барање за 
поведување на прекршочна постапка согласно со Законот за прекршоците.“.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„За време на забраната за работа од ставовите (3) и (4) на овој член, работодавачот е 

должен на работниците да им исплатува надоместок на плата во висина од исплатената 
плата на работникот за претходниот месец и  придонеси од плата и за време на забраната 
не смее да го намали бројот на вработените.“.

Ставот 5 кој станува став 6 се менува и гласи:
„Против решенијата од ставовите (3) и (4) на овој член може да се изјави жалба во рок 

од 15 дена од денот на приемот на решението до органот надлежен за одлучување од втор 
степен согласно со закон.“.

Ставот 6 кој станува став 7 се менува и гласи:
„Жалбата изјавена против решението од ставовите 1, 3 и 4 на овој член, не го одлага 

неговото извршување.“.

Член 6
Во член 55 став 1 по точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:
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„5) не достави известување за започнување со вршење на дејноста (член 23 ставови  3 и 
4)“;.

Точките 5) и 6) стануваат точки 6) и 7).
Точката 7) која станува точка 8) се менува и гласи:
 „започнал со работа во колективна станбена зграда и деловно станбена зграда пред 

6:00 часот и не завршил пред 23:00 часот (член 25 став 3);“.
Точките 8) и 9) стануваат точки 9) и 10). 

Член 7
Во член 58 став 1 точката 7) се менува и гласи: 
„постапува спротивно на членот 25 од овој закон“.

Член 8
Во член 58-б во ставот 1 по зборот „инспектори“ се додаваат зборовите: „и државните 

инспектори за труд“.

Член 9
Низ целиот текст на законот, зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 10
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од влегувањето 

во сила на овој закон. 

Член 11
Одредбите од членот 1 со кој се дополнува членот 2 со нов став 3, одредбите од членот 

3 со кои се дополнува членот 23 со три нови ставови 3, 4 и 5 и одредбите од членот 6 со 
кои се дополнува  членот 55 став 1 со нова точка  5) од  овој закон ќе започнат да се 
применуваат со денот на пристапувањето на Република Северна Македонија во 
Европската Унија.  

Одредбите од членот 4 со кој се менува членот 25 ставови 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, 
одредбите од членот 5 со кои се менува членот 50-a став 3 и одредбите од членот 7 со кои 
се мeнува членот 58 став 1 точка 7) од  овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 
јануари 2022 година.

Член 12
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“.


