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1. Што претставува трговија на мало 
Трговија на мало е продавање на стоки на крајните 
потрошувачи.  
Трговија на стоки на крајните потрошувачи се смета 
трговијата на стоки за лична потрошувачка и трговијата на 
стоки за потребите на домаќинствата. 
 
2. Каде се врши трговија на мало 
Трговија на мало се врши во продавници (стоковни куќи и 
сл.) или деловни простори пред нив, ако за таков начин 
на продажба се исполнети условите пропишани со закон 
и друг пропис. 
Трговија на нафтени деривати на мало се врши на 
бензински станици под услови пропишани со закон и друг 
пропис. 
Трговија на мало со нафтен дериват - екстра лесно масло 
за домаќинство на бензинските станици, не смее да се 
врши на правни и физички лица за погон на моторни 
возила, пловни објекти, пловила, или други мотори и 
машини или други намени, освен како гориво за греење. 
Како посебни начини на вршење на трговија се смета и 
вршењето на трговија на посебно организирани пазари, 
продажба преку пошта, на киосци, продажба по пат на 
автомати, телевизија, интернет продажба, подвижни 
улични продавачи и др. Трговија на стоки во киосци, 
автомати и продажба од подвижни улични продавачи 
може да се врши само на места определени со одлука на 
советот на општината, односно на Градот Скопје. 
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3. Кој може да врши трговија на мало 
Трговија на мало може да вршат правни и физички лица 
кои се регистрирани за вршење на таа дејност во 
соодветен регистар согласно со закон. 
Трговецот ја врши трговијата слободно и под еднакви 
услови на пазарот, на начин со кој не ја попречува 
конкуренцијата, не предизвикува штета на 
потрошувачите и на животната средина и здравјето на 
луѓето и е во согласност со закон, меѓународните 
спогодби и договори што ги ратификувала Република 
Северна Македонија и добрите деловни обичаи. 
Трговија на мало може да се врши и со јавна и аукциска 
продажба и како електронска трговија по пат на договор. 
 
4. Услови за вршење на трговија на мало 
Продавниците, деловните простори, зелените пазари, 
посебните пазари на мало, автоплацевите и бензинските 
станици за вршење на трговија на мало мора да ги 
исполнуваат минимално техничките услови и други 
услови пропишани со закон во зависност од видот и 
начинот за вршење на трговија. 
Трговецот е должен исполнувањето на минимално-
техничките услови и други услови пропишани со закон, 
како и започнувањето со работа да го пријави на 
Државниот пазарен инспекторат и на надлежниот орган 
на општината, односно Градот Скопје најмалку 15 дена 
пред почетокот на работењето на продажниот или друг 
деловен објект. 
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4.1. Минимално-техничките услови за деловните 
простори и другите простории во кои се врши трговија 
Продажните објекти треба да бидат изградени, уредени, 
опремени и приклучени на објекти и уреди на комунална 
инфраструктура и тоа: водоводна мрежа, одвод на 
отпадни води и електрична мрежа. По исклучок, доколку 
продажните објекти се наоѓаат во неурбанизирано 
подрачје на кое не се изградени објекти и уреди на 
комуналната инфраструктура, објектите треба да бидат 
изведени, уредени и опремени во согласност со 
соодветните технички норми и технички прописи. 
На влезот на продажниот објект треба на воочлив начин 
да биде истакнат називот на фирмата на правното или 
физичкото лице кое врши трговија, седиштето на 
правното или физичкото лице-трговец, телефонскиот 
број, како и други посебни ознаки согласно дејноста и 
видот на продажниот објект.  
Називот на фирмата во ноќните часови треба да биде 
осветлен. На влезот на продажниот објект треба на 
воочлив начин да биде истакнат и телефонскиот број на 
Државниот пазарен инспекторат.  
Пристапната површина пред продажниот објект треба да 
биде уредена и опремена на начин кој овозможува лесно 
чистење и одржување на таа површина и изведено така 
да овозможи непречен влез и пристап до продажниот 
објект согласно посебните прописи.  
Ако пред продажниот објект не постои уреден тротоар, 
пристапната површина пред продажниот објект и излогот 
треба да биде асфалтирана, бетонирана или поплочена со 
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камен, односно изведена на друг начин така да 
обезбедува непречено движење на потрошувачите и 
одржување на чистотата.  
Пристапот до продажен објект кој се наоѓа во двор или 
колективна станбена зграда треба да биде така уреден за 
да не им пречи на останатите корисници на зградата при 
користење на тие простори.  
Просторот пред продажниот објект може да се користи 
под следните услови:  
-да изнесува најмногу до една третина од пристапната 
површина на продажниот објект сметано од предната 
влезна врата до работ на тротоарот, патеката или 
просторот пред продажниот објект;  
-да не се оградува или затвора на било кој начин;  
-да не го попречува движењето на луѓето и 
потрошувачите;  
-да биде опремен со подвижни гондоли или продажни 
тезги и соодветна опрема за продажба на отворено и  
-да не се врши печење или приготвување на прехранбени 
производи кои се предмет на трговија. 

 
4.1.1.Продавници 
Продавниците се продажни објекти во кои се врши 
трговија на мало на стоки со различни начини на 
продажба преку послужување, самопослужување и 
стоковни куќи и бензински станици. 
Продавниците, покрај општите минимално-технички 
услови треба да имаат најмалку 6м2 површина и најмалку 
2,5 метри височина, освен за објектите кои се под 
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заштита на Заводот за заштита на спомениците на 
културата. Просторот пред влезот во продавницата треба 
да биде осветлен. 
Продавницата која е изградена на три или повеќе ката 
треба да има изградено скали со ширина од најмалку 1,1 
метар, доколку во продавницата се продаваат тешки и 
кабасти стоки. Во овој случај, продавницата треба да биде 
со површина од над 1.200 м2  треба да имаат вграден лифт 
за четири и повеќе лица или подвижни скали. 
Подот во продавницата треба да биде изведен од 
материјал кој може лесно да се чисти (терацо, камен, 
керамички плочки, одредени вградени смеси, гума и сл.), 
треба да биде рамен и мазен и не треба да биде лизгав.  
Ѕидовите и таванот на продавницата треба да бидат 
обоени и не треба да бидат оштетени.  
Во продавницата или делот во кој се врши продажба на 
свежо месо и риба, ѕидовите треба да бидат обложени со 
керамички плочки до висина од најмалку 1,8 метри од 
подот. 
Продавниците треба да имаат санитарен јазол и топла и 
ладна вода за сопствени потреби. Продавниците со 
корисна површина над 1.200 м2  треба да имаат санитарни 
јазли со претпростор и умивалник со топла и ладна вода 
подделно за мажи и жени. Исто така, продавниците со 
продажен простор над 1.200 м2 треба да имаат агрегат за 
производство на електрична енергија за осветлување и 
погон на разладните тела. 
Продавницата треба да има обезбедено добро природно 
и вештачко проветрување на просториите.  
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Продавница во која се печат и пржат пилиња, месо, риби 
и колбаси треба да имаат дополнителен апарат за 
вештачко проветрување со капацитет кој обезбедува 
потполно изнесување на загадениот воздух од 
продавниците. 
Продавницата треба да биде опремена со рафтови, тезги, 
продажни маси, гондоли и друга слична опрема, зависно 
од организацијата на работењето и видот на стоката која 
се продава во продавницата. 
Продавницата треба да користи фискална каса и мерила 
(ваги и сл.). Фискалната каса и мерилата треба да бидат 
поставени на места што ќе овозможат увид на 
потрошувачите. 
Во продавницата во која се врши продажба на облека 
треба да има кабини за проба. Кабините треба да бидат 
осветлени, да имаат огледало и закачалка. Во 
продавницата во која се продаваат обувки треба да имаат 
најмалку две седишта и огледало. 
Продавницата во која се врши продажба на лесно 
расипливи прехранбени стоки треба да има разладни 
уреди. 
Продавницата во која продажбата на стока на мало се 
врши претежно со самопослужување на потрошувачите, а 
нејзиниот простор е поголем од 400 м2 покрај сите услови 
други услови, исто така треба да ги исполнат и овие 
услови:  
-да имаат соодветен број на кошници и колички за 
носење на стоката;  
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-растојанието помеѓу полиците со изложена стока да 
изнесува најмалку 1 метар, а ако се користат колички 
најмалку 1,20 метри;  
-при влезот да има посебен простор за оставање на 
чување на стоките што ги внесува купувачот и  
-да има посебна просторија за прием и складирање на 
стоките. 
Додека, стоковната куќа во која се врши продажба на 
широк избор на стоки на принцип на послужување или 
самопослужување, покрај сите општи услови, треба да ги 
исполнува и следните услови:  
-големината на продажниот простор не треба да биде 
помала од 500 м2, а височината од 2,80 м;  
-да има посебна просторија за прием и складирање на 
стоките;  
-да има теретен лифт за пренос на стоките, доколку 
продажниот простор е на катови;  
-да има подвижни скали доколку има повеќе од 2 ката;  
-да има најмалку едно женско и едно машко ВЦ со 
претпростор со умивалник со топла и ладна вода за 
потрошувачите видно обележени и  
-да има систем за информирање на потрошувачите 
(шалтер или разглас). 
Продавниците за нафтени деривати (бензински станици), 
покрај општите услови пропишани со правилникот, треба 
да ги исполнуваат и следните услови:  
-да имаат настрешници најмалку во ширина на предната 
страна на продавницата во должина од најмалку 6 метра 
и висина од најмалку 5 метра;  
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-да имаат апарати за точење на сите видови течни горива 
со кои врши промет, прописно баждарени и обележени 
со податоци за видот на горивото, цената на горивото и за 
издадената литража;  
-контролното стакло треба да биде секогаш полно и 
протокот да е без меурчиња за апаратите кои поседуваат 
контролно стакло;  
-да се истакне натпис "неисправен" - ако апаратот не се 
користи или е неисправен;  
-да имаат посебно изградено подземни резервоари за 
горивата кои се користат како склад за потребите на 
станицата;  
-окното над влезниот отвор на резервоарот, односно 
окното во кое се сместени приклучоците за полнење на 
резервоарот треба да биде непропустливо за да не може 
да влезе вода и нечистотија во горивото;  
-на поклопецот на резервоарот треба да биде означен 
видот на горивото кое се наоѓа во истиот;  
-да имаат прописно баждарена мерна летва за мерење 
на горивото;  
-да имаат апарат за пумпање на гуми; 
-да имаат водовод и санитарни уреди со бојлери за топла 
вода со најмалку 30 литри, доколку постои градски 
водовод, ВЦ одвоено за мажи, односно за жени и 
-на јасен  и читлив начин да го истакне називот на секој 
поединечен нафтен дериват и неговата цена со димензии 
на буквите и цифрите од најмалку 10 см висина и тоа на 
осветлена табла со димензии од најмалку 150 см висина 
и 100 см ширина, подигната најмалку 100 см од земја, 
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поставена  на влезот или на друго видно место  на 
бензинската станица.  

4.1.2. Зелени пазари на кои се врши продажба на 
земјоделски стоки на мало 
Зелените пазари на кои се врши продажба на 
земјоделски стоки на мало покрај условите пропишани со 
Правилникот за минимално-техничките услови за 
деловните простори и простории во кои се врши  
трговија, треба да ги исполнуваат и следните услови:  
-да имаат површина од најмалку 1.000 м2 доколку на 
зелениот пазар се врши продажба само на земјоделски 
стоки, т.е. најмалку 1.500 м2 доколку зелениот пазар има 
и посебно организиран дел на кој се врши продажба и на 
други стоки;  
-да се оградени;  
-да имаат јасно одбележен влез и излез, осветлен во 
ноќните часови;  
-да имаат стандардизирани тезги, нумерирани и со 
истакната фирма на трговецот;  
-секоја тезга на која продавачот не е земјоделски 
производител да користи фискална каса;  
-растојанието меѓу редовите на тезгите треба да изнесува 
најмалку 2 метри за непрече-но движење на 
потрошувачите;  
-да има најмалку по еден санитарен јазол на секои 500 м2 

корисна површина за мажи и жени со претпростор со 
умивалник со топла и ладна вода за потребите на 
продавачите и потрошувачите;  
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-да има простор за чување на ваги и друг прибор кој што 
се издава на продавачите;  
-висината на затворениот продажен простор треба да 
биде најмалку 4 метри и обезбедена вештачка 
вентилација;  
-да има по една чешма на отворено на секои 500 м2 

продажен простор;  
-да има најмалку една третина од корисната површина 
покриен простор со настрешница;  
-да има посебен простор и опрема за собирање на 
отпадоци и  
-да има посебни административни простории за 
вработените со санитарни јазли за мажи и жени со 
претпростор со умивалник со топла и ладна вода. 
Продажниот простор во кој што се врши продажба на 
млеко, млечни стоки и риба треба да биде затворен со 
тезги за продажба на тие стоки, и покрај природната 
вентилација, треба да се обезбеди и вештачка 
вентилација (вентилатори и сл.) и да има најмалку еден 
приклучок за вода за одржување на хигиената на 
продавачите. 
 
4.1.3. Организирани делови на зелените пазари на кои 
се врши продажба на други стоки 
Покрај условите предвидени за зелените пазари на кои се 
врши продажба на земјоделски стоки на мало (како 
погоре), oрганизираните делови на зелените пазари на 
кои се врши продажба на други стоки треба да ги 
исполнат и следните услови: 
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-да имаат најмалку 500 м2 површина;  
-да има посебно означени продажни места - боксови со 
површина од 4 м2 за секој трговец поодделно со јасно и 
читливо истакната фирма на трговецот и да користи 
фискална каса; 
-продажните места - боксовите да бидат распоредени и 
групирани според видот на стоките;  
-растојанието меѓу редовите на продажните места - 
боксовите треба да изнесува најмалку 2 метри за 
непречено движење на потрошувачите и секое продажно 
место - бокс да биде опремено со рафтови. 
 
4.1.4. Посебно организирани пазари 
4.1.4.1. Пазари за продажба на стари моторни возила, 
стари автоделови  
Пазарите за продажба на стари моторни возила, стари 
автоделови покрај условите пропишани со Правилникот 
за минимално-техничките услови за деловните простори 
и простории во кои се врши  трговија, треба да ги 
исполнуваат и следните услови: 
-да имаат површина од најмалку 5.000 м2 ;  
-просторот да биде ограден;  
-просторот пред влезот и излезот на пазарот за стари 
моторни возила треба да има соодветно осветление и 
приспособен за непречено и слободно движење на 
продавачите и потрошувачите;  
-во пазарот за стари моторни возила просторот за 
продажба треба да биде означен посебно за лесни, 
посебно за тешки моторни возила и да има одвоен 
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простор за продажба на стари авто-делови, уреден со 
соодветен број на продажни тезги;  
-секој продавач треба да користи фискална каса;  
-на секоја тезга да имаат јасно и читливо истакната фирма 
на трговецот;  
-пазарот треба да има посебна просторија за вршење на 
административно-стручни работи, за вршење на услугите 
на комитентите;  
-да имаат по една чешма на отворено на секои 2000 м2 

корисна површина и  
-да имаат најмалку по еден санитарен јазол за мажи и 
жени на секои 2.000 м2 корисна површина за потребите 
на продавачите и потрошувачите. 
 
4.1.4.2. Пазари на кои се врши трговија на мало за 
продажба на добиток, живина и сточна храна 
Пазарите на кои се врши трговија на мало за продажба на 
добиток, живина и сточна храна треба да бидат надвор од 
населено место, да бидат оградени, да имаат површина 
од најмалку 1.000 м2, да имаат посебен влез и излез и на 
секои 500 м2 да имаат поставено чешма.  
Просторот пред влезот и излезот треба да има соодветно 
осветлување и да биде приспособен за непречено и 
слободно движење на добитокот, транспортните 
средства, продавачите и потрошувачите. Исто така, 
просторот на пазарот треба да биде одвоен посебно за 
ситен добиток, посебно за крупен добиток, а за крупниот 
добиток да има место за врзување на добитокот. 
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Пазарот на добиток треба да располага со опрема за 
мерење на добитокот, вода за пиење на добитокот и 
одвоен простор за прибирање на сметот. 

 
4.1.4. Киоск 
Киоск претставува просторија во која продажбата на 
стока на мало се врши преку шалтер, без влез на 
купувачот во продажниот простор.  
Висината на киоскот не може да биде помала од 2,20 
метри, а слободниот простор во киоскот за движење на 
продавачот не смее да биде помал од 2 м2 , под услов во 
киоскот да се исполнети условите во поглед на 
микроклиматските услови. Киоскот треба да има 
настрешница не поголема од 1,2 метри. 
Треба да биде опремен со рафтови, продажни маси, 
гондоли, алат, направи за мерење и разладни уреди. 
Оваа опрема треба да биде прилагодена во зависност од 
видот на стоките и начинот на нивната продажба и 
изработена од материјали кои лесно се чистат и 
одржуваат. Гондолите можат да бидат поставени 
најмногу од двете страни. 
Доколку во киоскот се врши продажба на леб, печива, 
месни, млечни и зрнести стоки кои не се во оригинално 
пакување, киоскот треба да биде опремен со топла и 
ладна вода.  
Киоскот треба да има обезбедена помошна просторија за 
санитарно-хигиенски потреби на вработените, на 
оддалеченост најмногу 100 метри. 
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5. Eвиденција за набавка и продажба на стоките  

Трговецот е должен да води евиденција за набавка и 
продажба на стоките согласно со закони и други прописи. 
Евиденцијата мора да се наоѓа во соодветната деловна 
просторија во која се врши трговија и во секое време да 
биде достапна на надлежните инспекциски органи. 
 
5.1. Начин на водење на евиденција  
Евиденцијата за набавка и продажба на стоките во 
трговијата за мало се води според образец (ЕТ) и приемен 
лист образец (ПЛТ). 
Обрасците се водат рачно, машински или компјутерски.  
Заради достапност на евиденцијата пред надлежните 
органи трговецот треба да ги завери обрасците со потпис 
на овластено лице и со печат и истите треба да бидат 
нумерирани по хронолошки ред. Доколку се користат 
кратенки, кодови, знаци или симболи, треба да биде 
јасно опишано нивното значење.  
Обрасците трговецот треба да ги чува во продажниот 
објект каде се врши трговската дејност и треба да се 
водат на македонски јазик, со арапски цифри и со 
вредности изразени во денари. 
Евиденцијата се води ажурно според начелата на 
уредност и точност, врз основа на фактура, испратница, 
извештај за менување на цени, записници за кало, крш и 
растур и дневен финансиски извештај.  
Набавката и продажбата на стоките и извршените 
трговски услуги и други промени во врска со набавката, 
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продажбата и вршењето на трговските услуги се 
запишуваат во рок од осум дена од денот на 
настанувањето на промената.  
 
 6. Работно време и распоред на работното време 

Работното време на продавниците, деловните простори и 
бензинските станици го утврдува трговецот зависно од 
бројот на вработените. 
Должината и распоредот на работното време што 
трговецот самостојно го утврдил треба да се усогласат со 
правата, обврските и одговорностите на вработените од 
работен однос утврдени со закон со кој се уредуваат 
работните односи, особено во поглед на распоредување 
на работното време и прекувремената работа, ноќната 
работа, одморите, годишниот одмор и другите отсуства 
од работа и во согласност со ограничувањата утврдени со 
прописите од областа на заштита од бучава. 
Трговецот е должен работното време и телефонскиот 
број на Државниот пазарен инспекторат од тоа подрачје 
да ги истакне на видно место на влезот на продавниците 
и деловните простори и да се придржува кон истакнатото 
работно време. 
Продавниците што се наоѓаат во колективни станбени 
згради и деловно-станбени згради не можат да почнат со 
работа пред 06,00 часот и мора да завршат со работа до 
24,00 часот. 
Трговецот е должен часот на почетокот и часот на 
завршувањето на работното време, времето за пауза и 
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распоредот на работното време да го пријави на 
Централниот регистар кој води евиденција за работното 
време. 
Кога од објективни причини што бараат затворање на 
продавниците и деловните простори или измена на 
работното време, а на кои трговецот не може да влијае, 
трговецот може да престане со работа, односно да го 
измени работното време без да го пријави тоа на 
Централниот регистар. За причините трговецот е должен 
да го извести надлежниот орган на општината, односно 
на Градот Скопје и на Државниот инспекторат за труд, 
Управата за јавни приходи, Државниот пазарен 
инспекторат и Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат во рок од пет дена од денот на престанокот 
со работа. 
 
7. Должности на трговецот при продажба на мало  
7.1.Информирање и заштита на потрошувачите  
Трговецот е должен:   
-пред склучувањето на договорот за продажба совесно и 
чесно на потрошувачот да му даде точни и корисни 
информации во врска со квалитетот, карактеристиките на 
производот и во врска со условите за продажба, како и 
сите други информации побарани од потрошувачот 
содржани во декларацијата на производот и   
-да го извести потрошувачот за влијанието на одредени 
производи врз животната средина и здравјето на луѓето, 
согласно со прописите и стандардите, како и за мерките 
за заштита, преку упатство дадено со производот, 
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истакнато на амбалажата на производот или на друг 
соодветен начин. 
Трговецот мора продажните услови јасно и на видно 
место да ги истакне во продажниот простор. 
Трговецот мора посебните продажни услови за одделни 
производи јасно и на видно место да ги истакне на 
продажните места на тие производи. 
Се забранува трговецот да дава лични податоци за 
потрошувачот на трети лица, како и на правни или 
физички лица кои дејствуваат внатре во иста група на 
трговци без претходно писмено одобрение од 
потрошувачот. 
Трговецот мора на јасен, видлив, читлив и недвосмислен 
начин да ја истакне продажната цена на производите, 
односно на продажното место на кое се изложени 
производите, на производите во рефусна состојба и на 
резервните делови кои ги продава. 
Цената на производот, мора да биде означена во денари, 
освен ако со друг закон поинаку не е уредена. 
Трговецот мора да се придржува на истакнатите 
продажни цени и условите за продажба. 
Трговецот е должен производот да го продава во 
соодветна амбалажа. Амбалажата не смее да биде 
штетна за здравјето на луѓето, мора да биде 
приспособена на формата и количината на производот и 
не смее да го доведе во заблуда потрошувачот по однос 
на количината и големината на производот. 
Во случај кога се завиткува производот со посебна хартија 
и дополнителни украси, цената на тие производи и 
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услугата за завиткување, мора да биде истакната јасно и 
на видно место. 
Производите во рефусна состојба се оние кои не се 
претходно спакувани кои при купувањето се мерат во 
присуство на потрошувачот. При продажба овие 
производи треба да бидат спакувани во соодветна 
амбалажа. Декларацијата мора да се истакне јасно, 
видливо и читливо на амбалажата во која производот се 
става за продажба, или на продажното место. 
 
7.2.Регистрирање на готовински плаќања 

Даночните обврзници кои вршат промет на добра 
(трговија на мало) за кој плаќањето не се извршува по 
банкарски пат, туку како готовинско плаќање, должни се 
да воведат и користат одобрен фискален систем на 
опрема за регистрирање на готовински плаќања и 
задолжително да издаваат сметка за извршениот промет. 
За даночните обврзници, односно правни и физички лица 
кои се регистрирани за вршење на промет на добра 
(трговија на мало) на зелените пазари, набавката на 
одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на 
готовинските плаќања ја врши трговецот кој организира 
зелен пазар на кој се врши трговија на мало. 
Фискалниот систем на опрема се состои од: фискална 
апаратура и од интегриран автоматски систем за 
управување. 
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Даночниот обврзник е должен преку мрежата на 
мобилните оператори да обезбеди постојана 
комуникација со серверот на Управата за јавни приходи. 
Фискална сметка, во смисла на овој закон, е документ со 
кој се потврдува плаќањето на цената на доброто 
издадена од фискална апаратура. Фискална сметка треба 
да се издава на купувачот на доброто во моментот на 
предавањето и плаќањето на доброто. 
Даночниот обврзник кој врши трговија на мало за кој 
плаќањето се извршува готовинско плаќање е должен, на 
видно место, да постави соопштение со кое го 
информира купувачот на добро, за неговата обврска да 
бара фискална сметка. 
Даночниот обврзник-трговецот е должен да воведе и да 
користи фискалeн систем на опрема за секое работно 
место од каде што се извршува прометот на добра кои 
готовински се наплатуваат. 
Во објекти, во кои се вклучени за користење една или 
повеќе од една фискална апаратура, податоците од 
вклучувањето на секоја апаратура се регистрираат во 
книгата за дневни финансиски извештаи. 
Даночниот обврзник е должен да води книга за дневни 
финансиски извештаи. 
 
7.2.1. Забрана за промет на добра (продажба на мало) 
поради пропусти во регистрација на прометот 
Заради правилно евидентирање на прометот даночниот 
обврзник е должен фискалниот систем на опрема да го 
чува и одржува во исправна состојба. 
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Со закон не е дозволен промет на добра кои не се вршат 
преку монтиран и воведен во користење одобрен 
фискален систем на опрема, освен во случаите кога е 
потребен ремонт или поправка на фискалната апаратура, 
односно надворешниот GPRS терминал, а обврзникот не е 
должен да поседува резервен фискален систем на 
опрема. Во овие случаи даночниот обврзник е должен за 
извршениот промет на добра да издава парагон блок и да 
води итна сметководствена книга заверени од Управата 
за јавни приходи врз основа на доставена пријава. 
Не се дозволува промет (продажба) на нафтени деривати 
ако не е инсталирано одобрен електронски систем со 
фискална меморија за извршениот промет од продажба 
на нафтени деривати на мало. Исто така, не се дозволува 
продажба на нафтени деривати при нарушена врска во 
електронскиот систем со фискална меморија за 
извршениот промет од продажба на нафтени деривати на 
мало. Издавањето парагон блок не е дозволено за 
даночните обврзници кои вршат продажба на нафта и 
нафтени деривати на мало. 

 
8. Ограничувања и мерките за ограничување во 
вршењето на трговијата 

Владата може привремено да го ограничи вршењето на 
трговијата во случај на:   
-природни и други непогоди, кога настанале или би 
можеле да настанат сериозни пореметувања во 
трговијата, во снабдувањето на населението или 
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пореметувања во други области кои го загрозуваат 
животот и здравјето на граѓаните;   
-сериозни пореметувања на домашниот пазар поради 
недостаток на стоки неопходно потребни за 
производството, преработката и за животот и здравјето 
на граѓаните;   
-нарушување на домашниот пазар заради злоупотреба во 
прометот на одделни производи и стоки;   
-воена состојба или непосредна закана за независноста и 
интегритетот на државата и   
-потреби за осигурување на производите, суровините и 
репродукциониот материјал што се од посебно стратешко 
значење за одбраната на државата. 
Владата може да ги пропише овие ограничувања во 
вршењето на трговијата само ако пореметувањето не 
може да се отстрани со други мерки или ако потребите не 
можат да се намират од стоковите резерви, со увоз или 
други мерки на трговската политика, во согласност со 
обврските кои произлегуваат од меѓународните договори 
и ратификуваните спогодби. 
Ограничувањата не се однесуваат за земјите членки на 
Европската унија. 
Во случаите кога Владата го ограничи вршењето на 
трговијата може да ги пропише овие мерки:   
-ограничување на трговијата на одделни стоки или 
посебни услови за трговија на одделни стоки;   
-определување на највисоки цени за одделни производи 
и услуги во производството и прометот;   
-ограничување на извозот или увозот на одделни стоки 
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или пропишување на посебните услови за увоз или извоз 
на одделни стоки;   
-ограничување на бројот на употребувани моторни 
возила кои физичките лица - граѓани за сопствени 
потреби можат да ги увезуваат и ограничување на 
временскиот период на увоз;   
-забрана на трговците да вршат трговија со одделна 
стока;   
-обврска на трговците да прибавуваат и продаваат 
определени видови и количества на одделни стоки на 
потрошувачите според определен редослед;   
-обврска за одделни трговци да чуваат определена 
количина и вид на стоки и   
-забрана на употреба на одделни стоки во 
производството на други стоки. 
Овие мерки за ограничување не се однесуваат за земјите 
членки на Европската унија. 
 
9. Надзор над примена на обврските во трговијата на 
мало и постапка по основ на утврдена неправилност 

Надзор над спроведувањето на Законот за трговија и 
прописите донесени врз негова основа врши 
Министерството за економија. 
Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите 
на Законот за трговија вршат Државниот пазарен 
инспекторат, Државниот инспекторат за труд и други 
инспекциски и царински органи согласно со 
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овластувањата утврдени со овој закон и со посебните 
закони. 
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор 
државниот пазарен инспектор утврди дека трговецот 
стори неправилност, односно: не го објави местото и 
времето и не се придржува на условите за јавна аукциска 
продажба, 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 и деловните 
простори, 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. 
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 се однесува само за прекршоците кои се 
направени за прв пат. 
Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над 
кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе 
се смета дека едукацијата е спроведена. Ако лицето или 
субјектот над кој се спроведува едукација се јави на 
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закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека 
е едуциран по однос на утврдената неправилност. 
Доколку државниот пазарен инспектор при 
спроведување на контролниот надзор утврди дека се 
отстранети утврдените неправилности, донесува заклучок 
со кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор. Ако 
државниот пазарен инспектор при спроведување на 
контролниот надзор утврди дека не се отстранети 
утврдените неправилности, тогаш 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. 
Ако државниот пазарен инспектор, при вршењето на 
инспекцискиот надзор, утврди дека трговецот врши 
дејност трговија без да е регистриран во соодветниот 
регистар или утврди дека трговецот врши превоз на стока 
со намера за натамошна продажба без придружна 
документација донесува решение за привремена забрана 
на вршење на дејноста во траење од 30 дена. Против 
оваа решение може да се изјави жалба во рок од осум 
дена до Државната комисија за одлучување во управна 
постапка и постапка од работен однос во втор степен. 
Меѓутоа, жалбата изјавена против решението не го 
одлага неговото извршување. 
Ако државниот пазарен инспектор при вршењето на 
инспекцискиот надзор утврди дека трговецот врши 
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трговија на мало со нафтениот дериват - екстра лесно 
масло за домаќинство, спротивно на закон, ќе донесе 
решение за привремена забрана за вршење на дејност во 
траење од 30 дена. Против оваа решение може да се 
изјави жалба во рок од осум дена до Државната комисија 
за одлучување во управна постапка и постапка од 
работен однос во втор степен.  
Ако државниот трудов инспектор при вршењето на 
инспекцискиот надзор утврди дека трговецот постапил 
спротивно на обврската од законот за работното време, 
со решение ќе му определи рок во кој трговецот е 
должен да го усогласи работното време. Ако во 
определениот рок не ги отстрани утврдените 
неправилности ќе донесе решение за привремена 
забрана за вршење на дејност во траење од 30 дена за 
трговецот правно лице и 15 дена за трговецот физичко 
лице. Против решението може да се изјави жалба во рок 
од осум дена до Државната комисија за одлучување во 
управна постапка и постапка од работен однос во втор 
степен. Жалбата во овие случаи не го спречува 
извршувањето. 
Ако државниот пазарен инспектор при вршењето на 
инспекцискиот надзор утврди дека трговецот не води 
евиденција за набавка и продажба на стоките согласно со 
закон или други прописи, физичкото лице врши дејност 
трговија и дава услуги во трговијата без да е регистриран 
во соодветниот регистар, привремено ќе ги одземе 
предметите - стоките со кои се врши трговија. За 
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извршеното одземање државниот пазарен инспектор 
издава потврда. 
 
10. Прекршочни санкции и прекршочна одговорност 

Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече за прекршок на правното лице, односно 
на трговец поединец ако: 
-не го објави местото и времето на јавната аукциска 
продажба и не се придржува на условите за јавна 
аукциска продажба, 
-не го пријавил исполнувањето на минимално техничките 
услови како и други услови пропишани со закон, и 
започнувањето со работа на продажниот и деловниот 
објект на Државниот пазарен инспекторат и на 
надлежниот орган на општината, односно Градот Скопје 
најмалку 15 дена пред почетокот на работењето на 
продажниот или друг деловен објект, 
-започнал со работа во колективна станбена зграда и 
деловно станбена зграда пред 6,00 часот и не завршил 
пред 24,00 часот, 
-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, 
-евиденцијата не се наоѓа во соодветната деловна 
просторија во која се врши трговијата и во секое време не 
биде достапна на надлежните инспекциски органи. 
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Глоба во износ од 1000 евра во денарска противредност 
ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на 
трговец поединец ако: 
-врши трговија на мало пред продавниците, односно 
деловните простори за кои нема одобрение од 
општината, односно од градот Скопје, 
-не утврди и не истакне пазарен ред и не се придржува на 
пазарниот ред и работното време. 
За овие прекршоци на правното лице, односно трговец 
поединец Државниот пазарен инспектор ќе му издаде 
прекршочен платен налог, а на одговорното лице во 
правното лице, односно на одговорното лице во трговец 
поединец, ќе му се одмери прекршочен платен налог во 
висина од 30% од глобата која ќе му се одмери на 
правното лице, односно на трговецот поединец. 
По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен 
налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати 
изречената глоба во рок од осум дена од приемот на 
прекршочниот платен налог на сметката означена во 
платниот налог. Ако ја плати глобата во рокот од осум 
дена од приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати 
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во 
правната поука. 
Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен 
платен налог не се плаќаат трошоци на постапката. 
Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во 
рокот од осум дена од приемот на прекршочниот платен 
налог, државниот пазарен инспектор поднесува барање 
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за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната 
комисија. 
Глоба во износ од 4.000 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на 
трговец поединец ако: 
-не води евиденција за набавка и продажба на стоките 
согласно со закон или други прописи, 
-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, 
-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. 
За овие дејствија, ќе биде издаден прекршочен платен 
налог на одговорното лице во правното лице, односно на 
одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% 
од глобата која ќе му се одмери на правното лице, 
односно на трговецот поединец. Исто така, ќе се изрече и 
посебна прекршочна мерка одземање на предметите - 
стоките со кои е извршен прекршокот. 
Глоба во износ од 8.000 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече за прекршок на правното лице, односно на 
трговец поединец ако:   
-на зелените пазари и посебно организираните делови на 
зелените пазари врши трговија на мало на други стоки 
кои не се определени од страна на советот на општината, 
односно од градот Скопје, 
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-на посебно организирани пазари врши трговија на стоки 
кои не се предвидени со законот за трговија, 
-не се придржува на мерките од Владата во случаите кога 
Владата го ограничи вршењето на трговијата, 
-врши трговија на мало на нафтени деривати-екстра 
лесно масло за домаќинство на бензинските станици 
спротивно на закон,  
-постапува спротивно на законските оврски за работното 
време на продавниците, деловните простори и 
бензинските станици. 
За овие дејствија се издава прекршочен платен налог на 
одговорното лице во правното лице, односно на 
одговорното лице во трговец поединец, во висина од 30% 
од глобата која ќе му се одмери на правното лице, 
односно на трговецот поединец. 
За непридржување на мерките на Владата, вршење 
трговија на стоки кои не се предвидени со закон на 
посебно организираните пазари и вршење трговија на 
мало на други стоки кои не се определени од страна на 
советот на општината, односно од градот Скопје во 
зелените пазари и делови на зелените пазари ќе се 
изрече и посебна прекршочна мерка одземање на 
предметите - стоките со кои е извршен прекршокот. 
Глоба во износ од 200 до 400 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече на физичкото лице 
за сторен прекршок со вршење трговија на мало на други 
стоки кои не се определени од страна на советот на 
општината, односно од градот Скопје во зелените пазари 
и делови на зелените пазари и врши трговија на посебно 

31



организирани пазари на стоки кои не се предвидени со 
законот за трговија. 
За вршење трговија на мало на други стоки кои не се 
определени од страна на советот на општината, односно 
од градот Скопје во зелените пазари и делови на 
зелените пазари, вршење трговија на мало на нафтени 
деривати-екстра лесно масло за домаќинство на 
бензинските станици спротивно на закон и постапување 
спротивно на законските оврски за работното време на 
продавниците, деловните простори и бензинските 
станици, на правното лице односно трговец поединец 
може да му се изрече прекршочна санкција забрана за 
вршење на одделна дејност поврзана со сторениот 
прекршок во траење од три месеци до шест месеци. 
Прекршочната постапка по прекршоците предвидени во 
законот за трговија не може да се поведе, ниту да се води 
ако поминат две години од денот кога е сторен 
прекршокот. 
Одмерувањето на висината на глобите на правното лице 
односно на трговец поединец се врши согласно Законот 
за прекршоците.1 

                                                           
1 Напомена: во тек е постапка за донесување на нов Закон за 
прекршоци. По влегување на сила и започнување на примена 
на новиот Закон за прекршоци и усогласување на 
прекршочните санкции ќе се изврши измена и на овој 
прирачник. 
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