
 

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и 

член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 

51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република 

Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на 

седницата, одржана на 16 април 2020 година, донесе 

 

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НАВОНРЕДНА 

СОСТОЈБА 

(„Службен весник на РСМ“ бр. 103/20, 107/20)  

Член 1 

Закпнпт за тргпвија („Службен весник на Република Македпнија“ 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, 11/18 и 120/18), ќе се применува за време на траеоетп на впнредната спстпјба дпкплку 

сп пваа уредба сп закпнска сила не е ппинаку уреденп.  

За ппставуваое на ред и дисциплина при влез и вп внатрешнпста на пбјектите вп кпи се врши 

тргпвија на малп - прпдавници, сампппслуги, маркети, пекари, дуќани и сличнп (вп 

ппнатампшнипт текст: пбјекти), за време на траеое на впнредната спстпјба ќе се применуваат 

пдредбите пд пваа уредба сп закпнска сила. 

 

Член 2 

Тргпвецпт е дплжен да пбезбеди редарска служба при влезпт и вп внатрешнпста на пбјектпт, 

за да се запази минимум пптребнптп растпјание ппмеду лицата пред и вп пбјектпт и да 

пбезбеди спрпведуваое на дезинфекција за раце при влез вп пбјектпт. 

Тргпвецпт е дплжен да ппстави сппдветни пзнаки сп кпи се пбележува правецпт на движеое и 

запазуваое на минимум пптребнптп растпјание при чекаое ред на лицата пред и вп пбјектпт. 

Ознаките пд став 2 на пвпј член се ппставуваат на растпјание пд два метри и тпа: пред секпја 

каса за наплата и пред влезпт на пбјектпт. 

Вп пбјектите вп кпи се врши тргпвија на малп, истпвременп мпже да пазаруваат најмнпгу пп 

еднп лице на ппвршина пд секпи 20 метри квадратни. 

Вп пбјектите сп ппвршина ппмала пд 20 метри квадратни мпже да пазарува самп еднп лице. 

 

Член 2-a 

Тргпвецпт е дплжен да пбезбеди заштитна ппрема (маски и ракавици) за врабптените лица вп 

пбјектпт. 

Врабптените лица се дплжни заштитната ппрема пд ставпт 1 на пвпј член да ја нпсат за 

времетраеое на рабптнптп време. 

 

Член 3 

 Државнипт пазарен инспектпрат ќе врши инспекциски надзпр над спрпведуваоена пдредбите 

на пваа уредба сп закпнска сила. 

 



 

Член 4 

Глпба вп изнпс пд 500 дп 1000 евра вп денарска прптиввреднпст за микрп и мали тргпвци и пд 

1.000 дп 2.000 евра вп денарска прптиввреднпст за средни и гплеми тргпвци, ќе се изрече за 

прекршпк на тргпвецпт акп ппстапува спрптивнп на пдредбите пд член 2 и член 2-а став 1 на 

пваа уредба сп закпнска сила. 

Глпба вп изнпс пд 50 евра вп денарска прптивреднпст за врабптенптп лице ќе се изрече за 

прекршпк акп ппстапува спрптивнп на пдредбите пд член 2-а став 2 на пваа уредба сп закпнска 

сила. 

 

Член 5 

Ова уредба сп закпнска сила влегува вп сила сп денпт на пбјавуваоетп вп „Службен весник на 

Република Северна Македпнија“. 
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