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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ 
 

Член 1 
Во Законот за заштита на потрошувачите (“Служ-

бен весник на Република Македонија” број 38/2004), во 
членот 4 став 1 алинејата 1 се менува и гласи: 

“- “Потрошувач” е секое физичко лице кое купува 
производи или користи услуги за непосредна сопствена 
потрошувачка за цели кои се надвор од неговата  тр-
говска активност, бизнис или професија;”.  

                  
Член 2 

Во членот 7 на крајот од реченицата зборовите: 
“без одлагање” се бришат и се додаваат зборовите: 
“најдоцна  во рок од осум дена од денот на купувава-
њето на производот или давањето на услугата”. 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
“Доколку трговецот од ставот 1 на овој член орга-

низира наградна игра е должен ветената награда да му 
ја даде на потрошувачот во рок од осум дена од завр-
шувањето на наградната игра.”   

                                                    
Член 3 

Во членот 12 став 2 зборот “рекламирање” се заме-
нува со зборот “отпочнувањето”. 

Ставот  3 се брише. 
 

Член 4 
Во членот 20 став 1 по зборот “сметкопотврда” се 

додаваат зборовите: “или фактура”.  
 

Член 5 
Во членот  22 став 1 втората реченица се менува и 

гласи: “Трговецот е должен најмалку за пет години од 
денот на производството на производот, но не помалку 
од две години од денот на истекот на гаранцијата на 
производот, да обезбеди резервни делови.” 

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
 “Потрошувачот нема право да бара замена на про-

изводот или враќање на платениот износ согласно со 
ставот 1 на овој член доколку недостатокот што се сер-
висира е минимален, односно не влијае врз квалитетот 
и перформансите на основната функција на произво-
дот.” 

Ставот 2 станува став 3. 
Во ставот 3 кој станува став 4  алинеја 6 по зборот 

“работник” запирката се заменува со точка, а останати-
от текст од алинејата се брише. 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 6 
Во членот 23 став 1 алинејата 7 се менува и гласи: 
“- фирма и седиште на производителот, односно на 

трговецот, доколку има своја трговска марка  за произ-
водот и се претставува како производител, а за увозни-
те производи и фирма и седиште (полна адреса) на 
увозникот, како и земјата на потекло;”.  

 
Член 7 

Во членот 26 по зборот “производите” се додаваат 
зборовите:  “и услугите”. 

            
Член 8 

Во членот 45 став 4 зборовите: “потешки од 5 кило-
грами” се заменуваат со зборовите: “погабаритни од 
1м3, или потешки од 10 килограми”.  

            
Член 9 

Во членот 48 став 1 бројот “20” се заменува  со бро-
јот “30”. 

Член 10 
Во членот 50 став 1 по зборот “причини” точката се 

брише и се додаваат зборовите: “освен во случај на ку-
пен производ изготвен по нарачка од потрошувачот врз 
основа на писмен договор”.  

 
Член 11 

Во членот 107 став 1 по зборот “седум” се додава 
зборот “работни”. 

Во ставот 2 по зборовите: “трговецот е должен” се 
додаваат зборовите: “во моментот на склучувањето на 
договорот”.  

По ставот 4 се додава нов став 5, кој  гласи: 
“Во случај на раскинување на договорот од ставот 1 

на овој член трговецот е должен да му го врати на по-
трошувачот целокупниот износ којшто потрошувачот 
до моментот на раскинување на договорот го платил 
врз основа на договорот.”   

   
Член 12 

Во членот 118 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи:  

“Ако надоместокот не е пресметан согласно со 
одредбите од ставот 2 на овој член, потрошувачот мо-
же во рок од 15 дена од приемот на сметката за напла-
тата на услугите  да поднесе писмен приговор до дава-
телот на услугата.” 

По ставот 3 кој  станува став 4 се додава нов став 5, 
кој  гласи: 

“Давателот на услугата е должен во рок од 30 дена 
од поднесениот приговор  да се произнесе по пригово-
рот од ставот 3 на овој член.” 

Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 6 и 7. 
Во ставот 6 бројот “3” се заменува со бројот “4”. 
 

Член 13 
Членот 126 се менува и гласи:  
“Заштитата на потрошувачите на општината, од-

носно на градот Скопје се обезбедува преку совет за за-
штита на потрошувачите на општината, односно градот 
Скопје. 

Советите за заштита на потрошувачите  од ставот 1 
на овој член се конституираат како постојани работни 
тела  на советите  на општините, односно градот Скопје. 

Членовите на советите за заштита на потрошувачи-
те на општините, односно градот Скопје  се избираат 
од редовите на советниците, здруженијата на потрошу-
вачи и од други здруженија на граѓани, јавните прет-
пријатија, стопанските комори и од државните  органи 
на инспекцискиот  надзор кои  имаат надлежности по-
врзани со заштита на потрошувачите. 

Советите за заштита на потрошувачите предлагаат 
локални двегодишни програми за заштита на потрошу-
вачите, во согласност со Програмата за заштита на по-
трошувачите на Владата, кои ги усвојуваат советите на 
општините, односно градот Скопје. 

Советите за заштита на потрошувачите во единици-
те на локалната самоуправа остваруваат редовни кон-
такти и соработка со Советот за заштита на потрошува-
чите на Владата на Република Македонија. 

Единиците на локалната самоуправа во рамките на 
своите буџети можат да планираат средства за поддр-
шка на потрошувачките организации кои дејствуваат 
на локално ниво.” 

 
Член 14 

Членот 128 се менува и гласи: 
 “Здруженијата на потрошувачите имаат право да: 
- иницираат донесување на нова и измени во по-

стојната законска регулатива; 
- бидат информирани за подготвувањето и да дава-

ат мислења по предлози на законите и други подзакон-
ски акти кои се релевантни за заштита на потрошува-
чите; 
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- иницираат расправи пред Советот на потрошува-
чите на Владата на Република Македонија и советите 
за заштита на потрошувачите во единиците на локална-
та самоуправа и заинтересираните страни по прашања 
кои се однесуваат на интересите на потрошувачите; 

- соработуваат и разменуваат информации со над-
лежните инспекциски органи и други органи на држав-
ната управа и локалната самоуправа по прашања кои се 
однесуваат на заштитата на потрошувачите;  

- работат во домените на информирање и советува-
ње на потрошувачите преку организирање на совето-
давни бироа; 

- работат на превенција и едукација на потрошува-
чите и подигањето на потрошувачката свест и култура; 

- учествуваат во креирање и имплементација на 
програмите за заштита на потрошувачите на Владата 
на Република Македонија; 

 - ги разгледуваат жалбите на потрошувачите непо-
средно или во соработка со надлежните инспекциски и 
други органи на државната управа кои имаат  надлеж-
ности поврзани со заштитата на потрошувачите и се 
консултираат со потрошувачите по прашањата од зако-
нодавството за заштита на потрошувачите; 

- посредуваат меѓу потрошувачите и трговците  на 
стоки и давателите на услуги со цел за решавање на 
спорови; 

- им помагаат на потрошувачите или на одреден 
круг потрошувачи при поднесувањето тужби до над-
лежните судови за заштита на нивните права и 

- можат да ги застапуваат интересите на потрошувачи-
те во  колективни спорови пред надлежните судови. 

За реализација на активностите од ставот 1  алинеи 
5 и 6 на овој член на здруженијата  на потрошувачите  
им се обезбедува финансиска поддршка. 

Средствата од ставот 2 на овој член ги доделува 
Министерството за економија врз основа на претходно 
распишан оглас и изготвени програми (проекти) од 
здруженијата на потрошувачите.  

За доделување на средствата од ставот 3 на овој 
член Министерството за економија формира комисија.” 

 
Член 15 

По членот 129 зборовите: “Дел VII" се заменуваат 
со зборовите: “Дел VIII”. 

                         
Член 16 

Во членот 130 став 2 по зборовите: “Државниот па-
зарен инспекторат” се додаваат зборовите: “Дирекција 
за храна и Управа за ветеринарство”. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Инспекцискиот надзор за спроведувањето на овој 

закон го вршат државните инспектори или овластени 
лица за вршење на непосреден надзор согласно со за-
кон.” 

            
Член  17 

Во членот 131 став 1 воведната реченица  се менува 
и гласи: “Државните инспектори или овластени лица за 
вршење на непосреден надзор се должни да му укажат 
на трговецот да ги отстрани утврдените недостатоци во 
рок од пет работни дена, ако утврди дека:”. 

Точката 6 се брише. 
Точките 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат  точки 6, 7, 8, 9 и 10. 
Во точката 12 која станува точка 11 запирката по 

заградата   се заменува со точка, а зборовите до крајот 
на реченицата се бришат. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Доколку трговецот не постапи по укажувањето од 

ставот 1 на овој член државните инспектори или овла-
стените лица за вршење на непосреден надзор ќе доне-
сат решение за привремена забрана на вршење на деј-
ност во траење од седум работни дена за трговец - фи-
зичко лице, или во траење од 15 работни дена за трго-
вец - правно лице.” 

Член  18 
Во членот 133 став 1 воведната реченица се менува 

и гласи: “Државните инспектори или овластени лица за 
вршење на непосреден надзор се должни да му укажат 
на трговецот да ги отстрани утврдените недостатоци во 
рок од пет работни дена, ако утврди дека:”. 

Во точката 1 по зборовите: “фискална сметка” се 
додаваат зборовите: “или фактура”. 

Во точката 3 запирката по заградата се заменува со 
точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.  

Ставот 2 се менува и гласи: 
“Доколку трговецот не постапи по укажувањето од 

ставот 1 на овој член државните инспектори или овла-
стените лица за вршење на непосреден надзор ќе доне-
сат решение за привремена забрана на вршење на деј-
ност во траење од седум работни дена за трговец - фи-
зичко лице, или во траење од 15 работни дена за трго-
вец - правно лице.” 

                                                           
Член  19 

Во членот 134  став1 воведната реченица  се менува 
и гласи: “Државните инспектори или овластени лица за 
вршење на непосреден надзор се должни да му укажат 
на трговецот да ги отстрани утврдените недостатоци во 
рок од пет работни дена, ако утврди дека:”. 

Во точката 2 во шестиот ред по зборот “производот” 
се додаваат зборовите: “но не помалку од две години од 
денот на истекот на гаранцијата на производот”. 

Во точката 12 по заградата запирката  се заменува 
со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бри-
шат. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
“Доколку трговецот не постапи по укажувањето од 

ставот 1 на овој член државните инспектори или овла-
стените лица за вршење на непосреден надзор ќе доне-
сат решение за привремена забрана на вршење на деј-
ност во траење од седум работни дена за трговец - фи-
зичко лице, или во траење од 15 работни дена за трго-
вец - правно лице.” 

Ставот 3 се брише. 
Во ставот  4 бројот “2” се заменува со бројот “3”. 
Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 3, 4, 5 и 6.  
                                                              

Член 20 
Во членот  135 став 1 воведната реченица се менува 

и гласи:  
“Државните инспектори или овластени лица за вр-

шење на непосреден надзор се должни да му укажат на 
трговецот да ги отстрани утврдените недостатоци во 
рок од пет работни дена, ако утврди дека:”. 

Точката 8 се менува и гласи: 
“8) не му ја даде наградата на потрошувачот вед-

наш или најдоцна во рок од осум дена од купувањето 
на производот и давањето на услугата, доколку истата 
ја ветил дека ќе ја добие со купувањето на производот 
или со давањето на услугата (член 7 став 1);”. 

По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи: 
“9) организира наградна игра и не му ја даде вете-

ната награда на потрошувачот во рок од осум дена од 
завршувањето на наградната игра (член 7 став 2);”. 

Точката 9 станува точка 10. 
По точката 10 која станува точка 11 се додава нова 

точка 12, која гласи: 
 “12) цената на производот, односно услугата не е 

означена во денари (член 8 став 3);”. 
Точките 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27 и  28  стануваат точки 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30. 

Во точката 22 по зборот “став” бројот “3” се заме-
нува со бројот “4”. 

По точката  29 која станува точка 31 се додава нова 
точка 32, која гласи: 
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“32) не му го врати на потрошувачот целокупниот 
износ којшто потрошувачот до моментот на раскинува-
ње на договорот го платил врз основа на договор (член 
107 став 5);”. 

Точката  30 станува точка 33. 
Во точката 31 која станува точка 34  по заградата 

запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот 
на реченицата се бришат. 

Ставот  2 се менува и  гласи: 
“Доколку трговецот не постапи по укажувањето од 

ставот 1 на овој член државните инспектори или овла-
стените лица за вршење на непосреден надзор ќе доне-
сат решение за привремена забрана на вршење на деј-
ност во траење од седум работни дена за трговец - фи-
зичко лице, или во траење од 15 работни дена за трго-
вец - правно лице.” 

Ставот 3 се брише. 
Ставовите 4 и 5 стануваат ставови 3 и 4. 

 
Член 21 

По членот 135 зборовите: “Дел VIII" се заменуваат 
со зборовите:  “Дел IX". 

Во насловот во Делот IX зборовите: “КАЗНЕНИ 
ОДРЕДБИ” се заменуваат со зборовите: “ПРЕКРШОЧ-
НИ САНКЦИИ” и се додаваат четири  нови члена 135-
а, 135-б, 135-в и 135-г, кои гласат: 

 
“Прекршочни органи  

Член 135-а 
Прекршочни органи за водење на прекршочна по-

стапка согласно со овој закон се Државниот пазарен 
инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инс-
пекторат, Државниот инспекторат за животна средина, 
Дирекцијата за храна и Управата за ветеринарство кои 
одлучуваат за прекршоците од овој закон во рамките 
на своите овластувања предвидени со закон. 

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 освен 
за точките 2, 17 и 21 и членовите 138, 139, 140 и 141 од 
овој закон прекршочна постапка води и прекршочни 
санкции изрекува Државниот пазарен инспекторат. 

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точ-
ки 2, 15, 18, 19 и 20 од овој закон прекршочна постапка 
води и прекршочни санкции изрекува Државниот сани-
тарен и здравствен инспекторат. 

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точ-
ки 2 и 19 од овој закон прекршочна постапка води и 
прекршочни санкции изрекува Државниот инспекторат 
за животна средина. 

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точ-
ки 17 и 21 од овој закон прекршочна постапка води и 
прекршочни санкции изрекува Дирекцијата за храна. 

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точ-
ки 2, 15, 18, 19 и 21 од овој закон прекршочна постапка 
води и прекршочни санкции изрекува Управата за вете-
ринарство. 

 
Порамнување  
Член 135-б 

За прекршоците утврдени во членот 138 од овој за-
кон државниот пазарен инспектор е должен на сторите-
лот на прекршокот да му предложи постапка за порам-
нување пред да поднесе барање за поведување на пре-
кршочна постапка. 

 
Посредување  
Член 135-в 

За прекршоците утврдени во членот 137 од овој за-
кон државните инспектори или овластеното лице за вр-
шење на непосреден надзор можат на сторителот на пре-
кршокот да му понудат посредување и постигнување 
согласност со која сторителот на прекршокот треба да ја 
плати глобата, другите давачки или да ги отстрани пос-
ледиците од прекршокот согласно со Законот за прекр-
шоците и Законот за Државниот пазарен инспекторат. 

Медијација 
 

Член 135-г 
За прекршоците утврдени во членот 136 од овој за-

кон државниот пазарен инспектор, како и сторителите 
на прекршок можат да се согласат за започнување на 
постапка на медијација пред да поднесат барање за по-
кренување на прекршочна постапка. 

Постапката за медијација се спроведува согласно со 
Законот за медијација.”  

 
Прекршочни санкции 

 
Член 22 

Членот 136 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако: 

1) на барање на потрошувачот не му го врати упла-
тениот износ за купениот производ и не му го прими 
вратениот производ од потрошувачот (член 5 став 3); 

2) даде лични податоци за потрошувачот на трети 
лица, како и на правни или физички лица кои дејству-
ваат внатре во истата група на трговци без претходно 
писмено одобрение од потрошувачот (член 6 став 5); 

3) го условува купувањето на едни производи со ку-
пување на други производи или друг начин на услову-
вање на купување и продажба на производи (член 6 
став 6); 

4) не му ја даде наградата на потрошувачот најмал-
ку во рок од осум дена  доколку истата ја ветил дека ќе 
ја добие со купување на производот или со давање на 
услугата (член 7); 

5) не го испорача производот или не ја изврши ус-
лугата по приемот на авансот ако бара или изрично го 
условува купувањето на производот или давањето на 
услугата со делумен или вкупен еднократен или прес-
метковен аванс (член 18 став 1); 

6) не му пресмета и исплати на потрошувачот про-
сечна каматна стапка по видување која се пресметува 
како просек од последниот интервал на просечните 
банкарски стапки по видување објавен од Народната 
банка на Македонија сметано од денот на приемот на 
авансот до денот на испораката на производот или из-
вршената услуга (член 18 став 2); 

7) на потрошувачот не му признае дека ја извршил 
паричната обврска на начин определен со членот 19 на 
овој закон; 

8) на потрошувачот не му издаде фискална сметка, 
односно јасно видлива и читливо напишана сметкопо-
тврда  или фактура (член 20 став 1); 

9) дополнително го наплати издавањето на сметката 
од членот 20 став 1 на овој закон (член 20 став 3); 

10) при продажба на производите на потрошувачот 
не му ги предаде или предочи документите (член 21); 

11) не издаде гаранција за квалитетот, односно за 
исправното функционирање на производот, документ 
за начинот на употреба на производот, не обезбеди сер-
вис за одржување и поправка и за снабдување со ре-
зервни делови во гарантниот рок и најмалку за пет го-
дини од денот на производството на производот, но не 
помалку од две години од денот на истекот на гаранци-
јата на производот и рок во кој давателот на гаранција-
та е должен да постапи по барањето корисникот на га-
ранцијата и да ги отстрани дефектите и недостатоците 
на производот и по три извршени сервисирања да го за-
мени со ист таков нов и исправен производ или да му 
го врати на потрошувачот платениот износ за купениот 
производ, освен во случај ако недостатокот што се сер-
висира е минимален, односно не влијае врз квалитетот 
и перформансите на основната функција на производот 
(член 22 ставови 1, 2 и 3 алинеја 5); 

12) не се придржува на обврските од гарантниот 
лист (член 22 став 2); 
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13) не сака да ги сноси трошоците за материјалот, 
резервните делови, работата, преносот и превозот на 
производот што настануваат при отстранување на де-
фектите, односно замената на производот со нов произ-
вод врз основа на гаранција (член 22 став 4); 

14) документите од членот 22 став 1 на овој закон 
не се напишани јасно и читливо на македонски јазик и 
кирилско писмо или и на други јазици и знаци лесно 
разбирливи за потрошувачот (член 22 став 5); 

15) врши заведувачко и недозволено рекламирање 
на производи или услуги (член 27 став 1); 

16) со рекламирањето го навредува човечкото до-
стоинство коешто предизвикува или може да предизви-
ка телесна, душевна или друга штета кај децата, кое на 
децата им шири пораки и делови од пораки со кои се 
искористува или злоупотребува или би можела да се 
злоупотреби нивната лесномисленост и недостаток на 
искуство (член 27 став 3); 

17) при споредбеното рекламирање постапува спро-
тивно на одредбите наведени во членот 29 на овој за-
кон; 

18) во рамките на своето редовно работење не дава 
информации за ризиците на производот и не соработу-
ва при спроведувањето на дејствија преземени за из-
бегнување на таквите ризици (член 35); 

19) на потрошувачот нема да му даде производ, од-
носно не му дава услуга од таков квалитет и квантитет 
кој целосно одговара на утврдените технички барања и 
прописи, на пропишаните стандарди, нормативи и ус-
лови предвидени со договорот, барањата што биле 
истакнати, како и на информациите што трговецот ги 
дал за производот или услугата (член 36); 

20) пушти во промет производи со недостатоци  
(член 42 ставови 1 и 2); 

21) не изврши замена на производот со соодветен 
производ со иста трговска марка, тип, индустриски ди-
зајн или ознака за потекло и географска ознака на про-
изводот (член 43 став 1 алинеја 3); 

22) не изврши замена на производот со соодветен 
производ со друга трговска марка, тип, индустриски 
дизајн или ознака за потекло и географска ознака на 
производот со соодветно намалување или зголемување 
на производната цена (член 43 став 1 алинеја 4); 

23) при раскинување на договорот не го врати пла-
тениот износ и не ја надомести претрпената штета 
(член 43 став 1 алинеја 5); 

24) не постапи по барањето на потрошувачот во 
случаите од членот 45 став 2, членот 46 став 2, членот 
48 ставови 1 и 2 и членот 50 на овој закон; 

25) при ревизија на цената не постапи во смисла на 
одредбите од членот 49 ставови 2 и 3 на овој закон; 

26) налага договорни одредби кои се како нечесни 
наведени во членовите од 54 до 77 и 79 на овој закон; 

27) со средства за далечинска комуникација склучи 
договори за продажба на лекови, медицински и ветери-
нарни производи, експлозивни и запаливи материи 
(член 88); 

28) без претходна согласност на потрошувачот упо-
требува телефон без човечка интервенција (автоматски 
говорни автомати) и телефакси заради склучување на 
договори (член 89 став 1); 

29) во определен рок пред склучувањето на догово-
рот не го извести потрошувачот за сите одредби од 
членот 90 на овој закон; 

30) на потрошувачот нема да му биде писмено пре-
дадена потврда за претходно известување во смисла на 
членот 91 ставови 1 и 2 од овој закон; 

31) на потрошувачот му пресмета трошоци, камати 
или казни во случаите од членот 98 на овој закон; 

32) склучил договор согласно со членот 105 став 1 
алинеи 1 и 2 на овој закон без да се легитимира со 
идентификациона картичка (член 105 став 3); 

33) не му го врати на потрошувачот целокупниот 
износ којшто потрошувачот до моментот на раскинува-
ње на договорот го платил врз основа на договорот 
(член 107 став 5 ); 

34) не достави писмено известување во смисла на 
членот 110 ставови 1 и 3 од овој закон; 

35) содржината на преддоговорот, како и договорот 
не ги содржи одредбите од членот 111 на овој закон; 

36) не го извести потрошувачот за измените на кој 
било податок наведен во претходното известување 
(член 112 став 3); 

37) при пресметување на надоместокот не постапи 
во смисла на членот 118 став 2 од овој закон; 

38) не им овозможи на сите потрошувачи приклу-
чување и користење на мрежата и услугите под неди-
скриминаторски и однапред познати и договорени ус-
лови (член 119) и 

 39) не ги одржува стандардите и квалитетот на ус-
лугите определени со закон или со друг пропис (член 
120). 

За дејствијата од ставот 1 на овој член на правното 
лице ќе му се изрече и прекршочна  санкција забрана за 
вршење на одделна дејност во траење од две до четири 
години. 

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе му се 
изрече глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска 
противвредност и на одговорното лице во правното ли-
це. 

Покрај глобата од ставот 3 на овој член на одговор-
ното лице во правното лице ќе се изрече и прекршочна 
санкција забрана на вршење на одговорна должност во 
траење од три месеца до една година.” 

 
Член 23 

Членот 137 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако: 

1) пред склучувањето на договорот за продажба не 
постапи во смисла на одредбите од членот 5 став 1 али-
неја 1 на овој закон; 

2) потрошувачот не биде известен за влијанието на 
одредени производи врз животната средина и здравјето 
на луѓето согласно со прописите и стандардите, како и 
за мерките за заштитата преку упатство дадено со про-
изводот истакнато на амбалажата на производот или на 
друг соодветен начин (член 5 став 1 алинеја 2); 

3) посебните продажни услови за одделни произво-
ди и услуги не ги истакне јасно и на видно место на 
продажните места (член 6 став 2); 

4) на одделни групи на потрошувачи им одобрува 
посебни продажни услови (младенци, инвалиди, пензи-
онери, студенти и слично) и тие услови не бидат јасно 
и на видно место истакнати во продажниот простор 
(член 6 став 4); 

5) за извршените услуги за поправка и одржување 
на производите, чијашто вредност е поголема од 5.000 
денари, не му достави на потрошувачот пресметка и 
работен налог со опис на работите, употребениот мате-
ријал или делови за поправка и одржување (член 6 став 
7); 

6) без претходно добиена писмена согласност од 
потрошувачот го прошири работниот налог со зголему-
вање на цената за повеќе од 5% (член 6 став 8); 

7) на јасен, видлив, читлив и недвосмислен начин 
не ја истакне продажната цена на производите или ус-
лугите, односно на продажното место на кое се изло-
жени производите, на производите во рефусна состој-
ба, на услугите кои ги дава и на резервните делови кои 
ги продава (член 8 став 1); 

8) цената на производот, односно услугата не е оз-
начена во денари, освен ако со друг закон поинаку не е 
уредено (член 8 став 1 точка 3); 
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9) продажната цена не е крајна цена на единица на 
некој производ или услуга или пак на дадената количи-
на на производот, во која не е вклучен данокот на дода-
дена вредност и сите други јавни давачки (член 8 став 
2); 

10) при продажбата на производите во рефусна со-
стојба не ја истакне само цената за единица мерка на 
продажното место на производот (член 8 став 5); 

11) при истакнување на податоци за нето тежина за 
претходно спакувани производи не истакне цена за не-
то единица мерка (член 8 став 7); 

12) постапи спротивно на одредбата од членот 8 
став 8 на овој закон; 

13) не се придржува на истакнатите продажни цени 
и условите за продажба (член 8 став 9); 

14) продава производи кои имаат недостаток или 
грешка, а физички не ги одвоил од другите производи 
и јасно, видливо и читливо не обележил на производот 
и на продажното место не истакнал натпис дека се ра-
боти за продажба на производи со недостаток или гре-
шка (член 9); 

15) производот го продава во амбалажа што е штет-
на за здравјето на луѓето, не е приспособена на форма-
та и количината на производот и го доведува во заблу-
да потрошувачот по однос на количината и големината 
на производот (член 10 став 2); 

16) јасно и на видно место не ја истакне цената на 
посебната хартија за завиткување и дополнителните 
украси, како и цената на тие производи и услугата за 
завиткување (член 10 став 3); 

17) нуди бесплатно или заедно со некој друг произ-
вод вештачки млека и друга храна наменета за доенчи-
ња до шест месечна возраст, шишиња и  цуцли и цуцли 
лажалки (член 17 став 2); 

18) пушти во продажба производи кои немаат дек-
ларации или ако декларацијата не ги содржи сите пода-
тоци пропишани во членот 23 ставови 1, 2, 3, 4 и 5 на 
овој закон; 

19) пушти во промет производи, односно дава услу-
ги што не ги исполнуваат условите од членовите 32 и 
33 на овој закон; 

20) детските играчки се пуштени во промет спро-
тивно на членот 38 ставови 1 и 2, членот 39 ставови 1 и 
2 и членот 40 на овој закон и 

21) не го замени купениот прехранбен производ со 
недостаток со производ со соодветен квалитет или на 
потрошувачот не му го врати платениот износ доколку 
недостатоците се утврдени во рокот до кога произво-
дот може да се употребува (член 44). 

За дејствијата од ставот 1 на овој член на правното 
лице ќе му се изрече и прекршочна  санкција забрана за 
вршење на одделна  дејност во траење од 30 дена. 

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе му се изре-
че глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска против-
вредност и на одговорното лице во правното лице. 

Покрај глобата од ставот 3 на овој член на одговор-
ното лице во правното лице ќе се изрече и прекршочна 
санкција забрана на вршење на одговорна должност во 
траење од 15 дена.” 

 
Член 24 

Членот 138 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 

противвредност ќе му се изрече за прекршок на прав-
ното лице, ако: 

1) јасно и на видно место во продажниот простор не 
ги истакне своите продажни услови (член 6 став 1); 

2) производот го продава во несоодветна амбалажа 
(член 10 став 1); 

3) врши продажба на производите во рефусна со-
стојба кои не се претходно спакувани, не ги мери во 
присуство на потрошувачот (член 11 став 1); 

4) продажбата на производите во рефусна состојба 
не ги спакува во соодветна амбалажа (член 11 став 2); 

5) за производите во рефусна состојба не се истакне 
декларација јасно видливо и читливо на амбалажата во 
која производот се става за продажба, или на продаж-
ното место (член 11 став 3); 

6) означувањата што упатуваат на распродажба, од-
носно намалување на цените не се вршат во смисла на 
одредбите од членот 12 ставови 1 и 2 на овој закон; 

7) физички не ги одвои производите за распродаж-
ба од производите кои не се на распродажба и јасно и 
на видно место не истакне натпис дека се работи за 
распродажба (член 13 став 1); 

8) при распродажба на производите со грешка не 
истакне натпис со кој ќе се запознае потрошувачот во 
што се состои грешката на производот (член 13 став 2); 

9) производите кои не се на распродажба поради из-
минување на рокот на употреба не ги одвои на посебен 
со јасно и на видно место истакнато известување за 
причината за намалување на цените и крајниот рок на 
употреба на производот (член 14); 

10) не го извести писмено потрошувачот за негово-
то право еднострано да го раскине договорот со изјава 
во моментот на склучување на договорот (член 107 
став 1) и 

11) не се произнесе во рок од 30 дена од поднесени-
от приговор (член 118 став 4). 

За дејствијата од ставот 1 на овој член на правното 
лице ќе му се изрече и прекршочна  санкција забрана за 
вршење на одделна дејност во траење од 30 дена. 

За дејствијата од ставот 1 на овој член ќе му се 
изрече глоба во износ од 500 до 1.500 евра во денарска 
противвредност и на одговорното лице во правното ли-
це. 

Покрај глобата од ставот 3 на овој член на одговор-
ното лице во правното лице ќе се изрече и прекршочна 
санкција забрана на вршење на одговорна должност во 
траење од 15 дена.”          

 
Член 25 

Членот 139 се брише. 
 

Член 26 
Членот 140 се менува и гласи: 
“За дејствијата од членовите 136 до 138 на овој за-

кон глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска про-
тиввредност ќе му се изрече за прекршок на физичко 
лице што врши дејност. 

Покрај глобата од ставот 1 на овој член за дејстви-
јата од членовите 136 до 139 на овој закон ќе се изрече 
и прекршочна  санкција забрана на вршење на дејност 
во траење од 15 дена.”         

 
Член 27 

Членот 141 се менува и гласи: 
“Глоба во износ од 500 евра во денарска против-

вредност ќе му се изрече за сторен прекршок на лице 
место на правното лице за дејствијата од членот 137 
став 1 точки 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 и 16 и членот 138 
став 1 точки 1, 3, 5, 6, 7, 8 и 9 на овој закон. 

Глоба  во износ од 100 евра во денарска против-
вредност ќе му се изрече за сторен прекршок на лице 
место на одговорното лице во правното лице и физичко 
лице - трговец поединец за дејствијата од ставот 1 на 
овој член.” 

 
Член 28 

По членот 141 зборовите: “Дел IX” се заменуваат со 
зборовите:   “Дел  X". 

 
Член 29 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”. 
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L I G J 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT 

PËR MBROJTJE TË KONSUMATORËVE 
 

Neni 1 
Në Ligjin për mbrojte të konsumatorëve ("Gazeta 

zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/2004) në 
nenin 4 paragrafin 1, alineja 1 ndryshohet si vijon: 

 “- "Konsumator" është secili person fizik i cili blen 
prodhime ose shfrytëzon shërbime për konsum individual 
të drejtpërdrejtë për qëllime të cilat janë jashtë aktivitetit të 
tij tregtar, të biznesit dhe profesionit të tij;". 

 
Neni 2 

Në nenin 7 në fund të fjalisë fjalët: "pa shtyrje" fshihen, 
ndërsa shtohen fjalët: "më së voni në afat prej 8 ditësh nga 
dita e blerjes së prodhimit ose e ofrimit të shërbimit." 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
"Nëse tregtari nga paragrafi 1 i këtij neni organizon lojë 

shpërblyese, është i detyruar që shpërblimin e premtuar t'ia 
japë konsumatorit në afat prej 8 ditësh nga përfundimi i 
lojës shpërblyese." 

 
Neni 3 

Në nenin 12, në paragrafin 2 fjala "reklamim" 
zëvendësohet me fjalën "fillimi" 

Paragrafi 3 fshihet. 
 

Neni 4 
Në nenin 20, në paragrafin 1 pas fjalës "fletëpagesë" 

shtohen fjalët: "ose faturë". 
 

Neni 5 
Në nenin 22, në paragrafin 1 fjalia e dytë ndryshon si 

vijon: 
"Tregtari është i detyruar që së paku për pesë vjet nga 

dita e prodhimit të produktit, por jo më pak se dy vjet nga 
skadimi i garancisë së produktit, të sigurojë pjesë rezervë". 

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
"Konsumatori nuk ka të drejtë të kërkojë ndërrim të 

produktit ose kthimin e shumës së paguar në pajtim me 
paragrafin 1 të këtij neni nëse mangësia që servisohet është 
minimale, gjegjësisht nuk ndikon në kualitetin dhe 
efektshmërinë e funksionit themelor të produktit." 

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3. 
Në paragrafin 3 i cili bëhet paragraf 4 në alinenë 6 pas 

fjalës "punëtor", presja zëvendësohet me pikë, ndërsa teksti 
vijues i alinesë fshihet. 

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 5 dhe 6. 
 

Neni 6 
Në nenin 23 paragrafin 1, alineja 7 ndryshon si vijon: 
"- firma dhe selia e prodhuesit, gjegjësisht e tregtarit, 

nëse ka markën e vet tregtare të produktit dhe paraqitet si 
prodhues, ndërsa për produktet e importuara edhe firma 
dhe selia (adresa e plotë) e importuesit si dhe vendi i 
origjinës;". 

Neni 7 
Në nenin 26 pas fjalës "produktet" shtohen fjalët: "dhe 

shërbimet".  
Neni 8 

Në nenin 45, në paragrafin 4, fjalët: "më të rënda se 5 
kilogramë" zëvendësohen me fjalët: "me gabarit më të 
madh se 1m3, ose më të rënda se 10 kilogramë". 

 
Neni 9 

Në nenin 48 paragrafin 1, numri "20" zëvendësohet me 
numrin "30". 

 
Neni 10 

Në nenin 50 paragrafin 1, pas fjalës "shkaqe" pika 
fshihet dhe shtohen fjalët: "përveç në rast të produktit të 
blerë, të përgatitur sipas porosisë së konsumatorit në bazë 
të marrëveshjes me shkrim”. 

Neni 11 
Në nenin 107 në paragrafin 1, pas fjalës "shtatë " 

shtohet fjala "pune".  
Në paragrafin 2 pas fjalëve: "tregtari është i detyruar" 

shtohen fjalët: "në çastin e lidhjes së marrëveshjes". 
Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon: 
"Në rast të prishjes së marrëveshjes nga paragrafi 1 i 

këtij neni, tregtari është i detyruar t'ia kthejë konsumatorit 
shumën e përgjithshme të cilën konsumatori e ka paguar në 
bazë të marrëveshjes deri në momentin e prishjes së 
marrëveshjes.” 

 
Neni 12 

Në nenin 118, pas paragrafit 2, shtohet paragraf i ri 3, 
si vijon: 

"Nëse kompensimi nuk është përllogaritur në pajtim 
me dispozitat nga paragrafi 2 i këtij neni, konsumatori, në 
afat prej 15 ditësh nga pranimi i llogarisë për pagesë të 
shërbimeve, mund t’i dorëzojë kundërshtim me shkrim 
ofruesit të shërbimit.” 

Pas paragrafit 3, i cili bëhet paragraf 4, shtohet paragraf 
i ri 5, si vijon: 

"Ofruesi i shërbimit është i detyruar që në afat prej 30 
ditësh nga kundërshtimi i dorëzuar të deklarohet për 
kundërshtimin nga paragrafi 3 i këtij neni.” 

Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 6 dhe 7. 
Në paragrafin 6, numri "3" zëvendësohet me numrin "4". 
 

Neni 13 
Neni 126 ndryshohet si vijon: 
"Mbrojtja e konsumatorëve të komunës, gjegjësisht të 

qytetit të Shkupit sigurohet përmes këshillit për mbrojtje të 
konsumatorëve të komunës, gjegjësisht të qytetit të 
Shkupit. 

Këshillat për mbrojtje të konsumatorëve nga paragrafi 
1 i këtij neni, konstituohen si trupa të përhershëm punues të 
këshillave të komunave, gjegjësisht të qytetit të Shkupit. 

Anëtarët e këshillave për mbrojtje të konsumatorëve të 
komunave, gjegjësisht të qytetit të Shkupit zgjidhen nga 
radhët e këshilltarëve, shoqatave të konsumatorëve dhe nga 
shoqata të tjera të qytetarëve, ndërmarrjeve publike, të 
odave ekonomike dhe të organeve shtetërore të 
mbikëqyrjes inspektuese të cilat kanë kompetenca lidhur 
me mbrojtjen e konsumatorëve. 

Këshillat për mbrojtje të konsumatorëve propozojnë 
programe lokale dyvjeçare për mbrojtje të konsumatorëve, 
në pajtim me Programin e Qeverisë për mbrojtje të 
konsumatorëve, të cilat i miratojnë këshillat e komunave, 
gjegjësisht të qytetit të Shkupit. 

Këshillat për mbrojtje të konsumatorëve në njësitë e 
vetadministrimit lokal mbajnë kontakte dhe bashkëpunim 
të rregullt me Këshillin për Mbrojtje të Konsumatorëve e 
Qeverisë të Republikës së Maqedonisë. 

Njësitë e vetadministrimit lokal, në kuadër të buxheteve 
të tyre, mund të planifikojnë mjete për mbështetjen e 
organizatave të cilat veprojnë në nivel lokal." 

 
Neni 14 

Neni 128 ndryshohet si vijon: 
"Shoqatat e konsumatorëve kanë të drejtë: 
- të iniciojnë nxjerrjen e normativës së re ligjore dhe 

ndryshimin e asaj ekzistuese; 
- të njoftohen për përgatitjen dhe të japin mendime për 

propozime të ligjeve dhe akteve të tjera nënligjore, të cilat 
janë relevante për mbrojtjen e konsumatorëve; 

- të iniciojnë debate para Këshillit të Konsumatorëve të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe këshillave për 
mbrojtje të konsumatorëve të vetadministrimit lokal dhe 
palëve të interesuara për çështje që kanë të bëjnë me 
interesat e konsumatorëve; 

- të bashkëpunojnë dhe të këmbejnë informata me 
organet kompetente inspektuese dhe me organe të tjera të 
administratës shtetërore dhe vetadministrimit lokal, për 
çështje që kanë të bëjnë me mbrojtjen e konsumatorëve; 
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- të punojnë në domene të informimit dhe këshillimit të 
konsumatorëve, përmes organizimit të byrove 
këshillëdhënëse; 

- të punojnë në parandalimin dhe edukimin e 
konsumatorëve dhe në ngritjen e vetëdijes dhe kulturës së 
konsumatorëve; 

- të marrin pjesë në krijimin dhe implementimin e 
programeve të konsumatorëve të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë; 

- t'i shqyrtojnë ankesat e konsumatorëve drejtpërdrejt 
ose në bashkëpunim me organet kompetente inspektuese 
dhe organe të tjera të administratës shtetërore të cilat kanë 
kompetenca lidhur me mbrojtjen e konsumatorëve dhe të 
konsultohen me konsumatorët për çështje të legjislacionit 
për mbrojtje të konsumatorëve; 

- të ndërmjetësojnë ndërmjet konsumatorëve dhe 
tregtarëve të mallrave dhe ofruesve të shërbimeve me 
qëllim të zgjidhjes së kontesteve; 

- t’u ndihmojnë konsumatorëve ose një rrethi të caktuar 
konsumatorësh gjatë dorëzimit të aktpadive në gjykatat 
kompetente për mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe 

- të mund t'i përfaqësojnë interesat e konsumatorëve në 
konteste kolektive para gjykatave kompetente. 

Për realizimin e aktiviteteve nga paragrafi 1, alinetë 5 
dhe 6 të këtij neni, shoqatave të konsumatorëve u sigurohet 
mbështetje financiare. 

Mjetet nga paragrafi 2 i këtij neni i ndan Ministria e 
Ekonomisë në bazë të shpalljes paraprake të konkursit dhe 
programeve (projekteve) të gatshme nga shoqata e 
konsumatorëve. 

Për ndarjen e mjeteve nga paragrafi 3 i këtij neni 
Ministria e Ekonomisë formon komision.” 

     
Neni 15 

Pas nenit 129 fjalët: "Pjesa VII" zëvendësohet me 
fjalët: "Pjesa VIII”. 

 
Neni 16 

Në nenin 130 paragrafin 2, pas fjalëve: "Inspektorati 
shtetëror i tregut" shtohen fjalët: "Drejtoria e Ushqimit dhe 
Drejtoria e Veterinarisë''. 

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon: 
 “Mbikëqyrjen inspektuese për zbatimin e këtij ligji e 

bëjnë inspektorët shtetërorë ose persona të autorizuar për 
kryerjen e drejtpërdrejtë të mbikëqyrjes në pajtim me ligj". 

 
Neni 17 

Në nenin 131 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet si 
vijon: 

"Inspektorët shtetërorë ose personat e autorizuar për 
kryerjen e mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë janë të detyruar ta 
paralajmërojnë tregtarin që t'i mënjanojë mangësitë e 
konstatuara në afat prej pesë ditë pune, nëse konstaton se:". 

Pika 6 fshihet. 
Pikat 7, 8, 9, 10 dhe 11 bëhen pika 6, 7 ,8, 9 dhe 10. 
Në pikën 12, e cila bëhet pikë 11, presja pas kllapës 

zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë 
fshihen." 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Nëse tregtari nuk vepron sipas vërejtjeve nga paragrafi 

1 i këtij neni, inspektorët shtetërorë ose personat e 
autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë do të 
marrin vendim për ndalim të përkohshëm të kryerjes së 
veprimtarisë në kohëzgjatje prej shtatë ditë pune për tregtar 
- person fizik, ose në kohëzgjatje prej 15 ditë pune për 
tregtar - person juridik." 

 
Neni 18 

Në nenin 133 në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet 
si vijon: 

"Inspektorët shtetërorë ose personat e autorizuar për 
kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë janë të detyruar ta 
paralajmërojnë tregtarin që t’i mënjanojë mangësitë e 
konstatuara në afat prej pesë ditë pune, nëse konstaton se:" 

Në pikën 1 pas fjalëve: "llogari fiskale" shtohen fjalët: 
"ose faturë". 

Në pikën 3 presja pas kllapës zëvendësohet me pikë, 
ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
 “Nëse tregtari nuk vepron sipas vërejtjes nga paragrafi 

1 i këtij neni, inspektorët shtetërorë ose personat e 
autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë do të 
marrin vendim për ndalim të kryerjes së veprimtarisë në 
kohëzgjatje prej shtatë ditë pune për tregtarin - person 
fizik, ose në kohëzgjatje prej 15 ditë pune për tregtarin - 
person juridik." 

  
Neni 19 

Në nenin 134 në paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet 
si vijon: 

"Inspektorët shtetërorë ose personat e autorizuar për 
kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë janë të detyruar ta 
paralajmërojnë tregtarin t'i mënjanojë mangësitë e 
konstatuara në afat prej pesë ditë pune, nëse konstaton se:" 

Në pikën 2 në rreshtin e gjashtë, pas fjalës "produkti" 
shtohen fjalët: "por jo më pak se dy vjet nga dita e skadimit 
të garancisë së produktit". 

Në pikën 12, pas kllapës, presja zëvendësohet me pikë, 
ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë fshihen. 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Nëse tregtari nuk vepron sipas vërejtjes nga paragrafi 

1 i këtij neni, inspektorët shtetërorë ose personat e 
autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë do të 
marrin vendim për ndalim të përkohshëm të kryerjes së 
veprimtarisë në kohëzgjatje prej 7 ditë pune për tregtarin - 
person fizik, ose në kohëzgjatje prej 15 ditë pune për 
tregtarin - person juridik." 

Paragrafi 3 fshihet. 
Në paragrafin 4 numri "2" zëvendësohet me numrin 

"3". 
Paragrafët 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 3, 4, 5 dhe 6. 
 

Neni 20 
Në nenin 135 paragrafin 1, fjalia hyrëse ndryshohet si 

vijon: 
"Inspektorët shtetërorë ose personat e autorizuar për 

kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë janë të detyruar ta 
paralajmërojnë tregtarin që t'i mënjanojë mangësitë e 
konstatuara në afat prej 5 ditë pune, nëse vërteton se:" 

Pika 8 ndryshohet si vijon: 
"8) nuk ia jep shpërblimin konsumatorit menjëherë ose 

më së voni në afat prej 8 ditësh nga blerja e produktit dhe 
ofrimi i shërbimit, nëse të njëjtën  ka premtuar se do ta 
marrë me blerjen e produktit ose me ofrimin e shërbimit 
(neni 7, paragrafi 1);". 

Pas pikës 8 shtohet pikë e re 9 si vijon: 
"9) organizon lojë shpërblyese dhe nuk ia jep 

konsumatorit shpërblimin e premtuar në afat prej 8 ditësh 
nga përfundimi i lojës shpërblyese (neni 7, paragrafi 2);".  

Pika 9 bëhet pikë 10. 
Pas pikës 10, e cila bëhet pikë 11, shtohet pikë e re 12 

si vijon: 
"12) çmimi i produktit, gjegjësisht shërbimi nuk është 

shënuar në denarë (neni 8, paragrafi 3);". 
Pikat 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 dhe 28 bëhen pika 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dhe 30. 

Në pikën 22 pas fjalës paragrafi, numri "3" 
zëvendësohet me numrin "4". 

Pas pikës 29 e cila bëhet pikë 31 shtohet pikë e re 32 vi 
vijon: 

"32) nuk ia kthen konsumatorit shumën e tërë të cilën 
konsumatori deri në momentin e prishjes së marrëveshjes e 
ka paguar sipas marrëveshjes (neni 107, paragrafi 5);". 

Pika 30 bëhet pikë 33. 
Në pikën 31 e cila bëhet pikë 34, presja pas kllapës 

zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë 
fshihen. 



20 јуни 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 77 - Стр. 9 

Paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
"Nëse tregtari nuk vepron sipas vërejtjes nga paragrafi 

1 i këtij neni, inspektorët shtetërorë ose personat e 
autorizuar për kryerje të mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë do të 
marrin vendim për ndalim të përkohshëm të kryerjes së 
veprimtarisë në kohëzgjatje prej shtatë ditë pune për 
tregtarin - person fizik dhe në kohëzgjatje prej 15 ditë pune 
për tregtarin - person juridik." 

Paragrafi 3 fshihet. 
Paragrafët 4 dhe 5 bëhen paragrafë 3 dhe 4. 
 

Neni 21 
Pas nenit 135 fjalët: "Pjesa VIII" zëvendësohet me 

fjalët: "Pjesa IX". 
Në titullin e Pjesës IX fjalët: "DISPOZITA 

NDËSHKUESE" zëvendësohen me fjalët "SANKSIONE 
PËR KUNDËRVAJTJE" dhe shtohen katër nene të reja: 
135-a, 135-b, 135-v dhe 135-g, si vijojnë: 

 
“Organet për kundërvajtje 

 
Neni 135-a 

Organe për kundërvajtje për mbajtjen e procedurës për 
kundërvajtje sipas këtij ligji janë: Inspektorati  Shtetëror i 
Tregut, Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, 
Inspektorati Shtetëror i Ambientit Jetësor, Drejtoria e 
Ushqimit dhe Drejtoria e Veterinarisë, të cilat vendosin për 
kundërvajtjet nga ky ligj në kuadër të autorizimeve të veta 
të parapara me ligj. 

Për kundërvajtjet, të konstatuara në nenin 137 
paragrafin 1, përveç për pikat 2, 17 dhe 21, nenet 138,139, 
140 dhe 141 të këtij ligji procedurë për kundërvajtje mban 
dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Inspektorati 
Shtetëror i Tregut. 

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenin137 paragrafin 
1, pikat 2, 15, 18, 19 dhe 20 të këtij ligji, procedurë për 
kundërvajtje mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton 
Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor. 

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenin 137 paragrafin 
1, pikat 2 dhe 19 të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje 
mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Inspektorati 
Shtetëror i Ambientit Jetësor. 

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenin 137 paragrafin 
1, pikat 17 dhe 21 të këtij ligji, procedurë për kundërvajtje 
mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton Drejtoria e 
Ushqimit. 

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenin 137 paragrafin 
1, pikat 2, 15, 18, 19 dhe 21 të këtij ligji, procedurë për 
kundërvajtje mban dhe sanksione kundërvajtëse shqipton 
Drejtoria e Veterinarisë. 

 
Barazimi 

 
Neni 135-b 

Për kundërvajtjet e konstatuara në nenin 138 të këtij 
ligji, inspektori Shtetëror i Tregut është i detyruar që 
kryerësit të kundërvajtjes  t'i propozojë procedurë për 
barazim para se të dorëzojë kërkesë  për ngritjen e 
procedurës për kundërvajtje. 

  
Ndërmjetësimi 

 
Neni 135-v 

Për kundërvajtje të konstatuara në nenin 137 të këtij 
ligji, inspektorët shtetërorë ose personi i autorizuar për 
kryerjen e mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë munden kryerësit 
të kundërvajtjes t'i ofrojnë ndërmjetësim ose arritje të 
pajtueshmërisë me të cilën kryerësi i kundërvajtjes duhet ta 
paguajë gjobën, detyrimet e tjera ose t'i mënjanojë pasojat 
e kundërvajtjes sipas Ligjit për kundërvajtje dhe Ligjit për 
Inspektoratin Shtetëror të Tregut. 

Mediacioni 
Neni 135-g 

  Për kundërvajtjet e konstatuara në nenin 136 të këtij 
ligji, inspektori shtetëror i tregut, si dhe kryerësit e 
kundërvajtjes mund të pajtohen për fillimin e procedurës 
për mediacion para se të dorëzojnë kërkesë për ngritje të 
procedurës për kundërvajtje. 

  Procedura për kundërvajtje zbatohet në pajtim me 
Ligjin për mediacion.” 

                                               
Sanksione për kundërvajtje 

 
Neni 22 

Neni 136 ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në vlerë prej 3.500 deri në 5.000 euro në 

kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse: 

1) me kërkesë të konsumatorit nuk ia kthen shumën e 
paguar për produktin e blerë dhe nuk ia pranon produktin e 
kthyer të konsumatorit (neni 5, paragrafi 3); 

2) u jep të dhëna personale për konsumatorin personave 
të tretë, si dhe personave juridikë dhe fizikë të cilët 
veprojnë brenda grupit të njëjtë të tregtarëve pa miratim 
paraprak me shkrim nga ana e konsumatorit (neni 6, 
paragrafi 5); 

3) e kushtëzon blerjen e disa produkteve me blerje të 
produkteve të tjera ose me mënyrë tjetër të blerjes dhe 
shitjes së produkteve (neni 6, paragrafi 6); 

4) nuk ia jep shpërblimin konsumatorit  në afat së paku 
prej 8 ditësh nëse të njëjtën i ka premtuar se do ta fitojë me 
blerjen e produktit ose me ofrimin e shërbimit (neni 7); 

5) nuk e porosit produktin ose nuk e kryen shërbimin 
pas pranimit të avancës nëse kërkon ose prerazi kushtëzon 
blerjen e produktit ose ofrimin e shërbimit me avancë të 
përgjithshëm ose të pjesshëm të njëfishtë ose përllogaritës 
(neni 18 paragrafi 1); 

6) nuk i përllogarit dhe nuk i paguan konsumatorit 
shkallë mesatare kamatore sipas shikimit, e cila 
përllogaritet si mesatare nga intervali i fundit i shkallës 
mesatare bankare sipas shikimit të shpallur nga Banka 
Popullore e  Maqedonisë të përllogaritur nga dita pas 
pranimit të avancës deri në ditën e porositjes së produktit 
ose kryerjes së shërbimit (neni 18, paragrafi 2); 

7) nuk i pranon konsumatorit se e ka kryer obligimin në 
të holla në mënyrë të përcaktuar me nenin 19 të këtij ligji; 

8) nuk i jep konsumatorit llogari fiskale, gjegjësisht 
fletëpagesë ose faturë të shkruar qartë dhe të lexueshme 
(neni 20, paragrafi 1); 

9) kërkon pagesë plotësuese për dhënien e llogarisë nga 
neni 20, paragrafi 1 i këtij ligji (neni 20, paragrafi 3); 

10) gjatë shitjes së produktit nuk ia dorëzon ose nuk ia 
tregon konsumatorit dokumentet (neni 21); 

11) nuk jep garanci për kualitetin gjegjësisht për 
funksionimin e rregullt të produktit, dokument për 
mënyrën e përdorimit të produktit, nuk siguron servis për 
mirëmbajtje dhe ndreqje dhe për pajisje me pjesë rezervë 
në afatin e garancisë dhe së paku prej 5 vitesh nga dita e 
skadimit të garancisë së produktit, por jo më pak se dy vjet  
nga dita e skadimit të garancisë së produktit dhe afat në të 
cilin ofruesi i garancisë është i detyruar të veprojë pas 
kërkesës së shfrytëzuesit të garancisë që t'i mënjanojë 
defektet dhe mangësitë e produktit dhe pas tre servisimeve 
të kryera ta ndërrojë me produkt tjetër të njëjtë, të ri dhe të 
rregulluar ose t'ia kthejë  konsumatorit shumën e paguar 
për produktin e blerë, përveç në rast se mangësia që 
servisohet është minimale, gjegjësisht nuk ndikon në 
kualitetin dhe performansat e funksionit të përgjithshëm të 
produktit (neni 22, paragrafët 1, 2 dhe 3, alineja 5); 

12) nuk u përmbahet obligimeve të fletëgarancisë (neni 
22, paragrafi 2); 

13) nuk dëshiron t'i bart harxhimet për materialin, 
pjesët rezervë, punën, transferin dhe transportin e produktit 
që shkaktohen gjatë mënjanimit të defekteve gjegjësisht 
ndërrimit të produktit me produkt të ri në bazë të garancisë 
(neni 22, paragrafi 4); 
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14) dokumentet nga neni 22, paragrafi 1 i këtij ligji, 
nuk janë shënuar qartë dhe lexueshëm në gjuhën 
maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik ose në gjuhë të tjera 
dhe shenja lehtë të kuptueshme për konsumatorin (neni 22, 
paragrafi 5); 

15) kryen reklamim të hutueshëm dhe të palejueshëm 
të produkteve ose shërbimeve (neni 27, paragrafi 1); 

16) me reklamim e fyen dinjitetin njerëzor që shkakton 
ose mund të shkaktojë dëm trupor, shpirtëror ose dëm tjetër 
tek fëmijët, i cili fëmijëve u përcjell porosi ose pjesë të 
porosive me të cilën shfrytëzohet ose keqpërdoret ose do të 
mund të keqpërdorej mendjelehtësia dhe mungesa e 
përvojës së tyre (neni 27, paragrafi 3); 

17) gjatë reklamimit të drejtpërdrejtë vepron në 
kundërshtim me dispozitat e theksuara në nenin 29 të këtij 
ligji; 

18) në kuadër të punës së tij të rregullt nuk jep 
informata për rreziqet e produktit dhe nuk bashkëpunon 
gjatë zbatimit të veprimeve të ndërmarra për  mënjanimin e 
rreziqeve të tilla (neni 35); 

19) konsumatorit nuk i jep produkt gjegjësisht nuk i 
ofron shërbim  me kualitet dhe kuantitet i cili tërësisht 
përputhet me kërkesat dhe urdhëresat e përcaktuara 
teknike, me standardet, normativat dhe kushtet e caktuara, 
të parapara me marrëveshje, me kërkesat që kanë qenë të 
theksuara, si dhe informatat që i ka dhënë tregtari për 
produktin dhe shërbimin (neni 36);   

20) lëshon në shitje produkte me mangësi (neni 42, 
paragrafët 1 dhe 2); 

21) nuk bën ndërrimin e produktit me produkt përkatës 
me markë, lloj, dizajn industrial ose shenjë të prejardhjes 
dhe shenjë gjeografike të produktit (neni 43, paragrafi 1, 
alineja 3 );   

22) nuk bën ndërrimin e produktit me produkt përkatës 
me markë, lloj, dizajn industrial ose shenjë të prejardhjes  
dhe shenjë gjeografike tjetër të produktit me ulje ose rritje 
përkatëse të çmimit të produktit (neni 43, paragrafi 1, 
alineja 4); 

23) gjatë prishjes së marrëveshjes nuk e kthen shumën 
e paguar dhe nuk e kompenson dëmin e shkaktuar (neni 43, 
paragrafi 1, alineja 5); 

24) nuk vepron sipas kërkesës së konsumatorit në rastet 
nga neni 45 paragrafi 2, neni 46 paragrafi 2, neni 48 
paragrafët 1 dhe 2 dhe neni 50 i këtij ligji; 

25) gjatë revidimit të çmimit nuk vepron në bazë të 
dispozitave nga neni 49, paragrafët 2 dhe 3 të këtij ligji; 

26) ofron dispozita kontraktuese të cilat janë paraqitur 
si të pandershme në nenet 54 deri 77 dhe 79 të këtij ligji; 

27) me mjete për komunikim në distancë lidh 
marrëveshje për shitje të barnave, produkteve mjekësore 
dhe veterinare, materieve eksplozive dhe djegëse (neni 88);  

28) pa pajtimin paraprak të konsumatorit, përdor 
telefon pa intervenim të njeriut (automatë folës automatik) 
dhe telefakse për lidhje të marrëveshjes (neni 89, paragrafi 
1); 

29) në afat të caktuar para lidhjes së marrëveshjes nuk 
e njofton konsumatorin për të gjitha dispozitat nga neni 90 
i këtij ligji; 

30) konsumatorit nuk i është dhënë vërtetim me shkrim 
për njoftim paraprak në bazë të nenit 91, paragrafët 1 dhe 2 
të këtij ligji; 

31) konsumatorit i përllogarit harxhime, kamata ose 
dënime në rastet nga neni 98 i këtij ligji; 

32) ka lidhur marrëveshje në pajtim me nenin 105 
paragrafin 1, alinetë 1 dhe 2 të këtij  ligji pa u legjitimuar 
me kartelë identifikuese (neni 105, paragrafi 3); 

33) nuk ia kthen konsumatorit shumën e tërë të cilën 
konsumatori e ka paguar në bazë të marrëveshjes deri në 
momentin e prishjes së marrëveshjes (neni 107, paragrafi 
5); 

34) nuk dorëzon njoftim me shkrim në bazë të nenit 
110, paragrafët 1 dhe 3 të këtij ligji; 

35) përmbajtja e paramarrëveshjes si dhe marrëveshjes 
nuk i përmban dispozitat nga neni 111 i këtij ligji; 

36) nuk e njofton konsumatorin për  ndryshimet e 
cilësdo të dhëne të paraqitur në njoftimin e mëparshëm 
(neni 112, paragrafi 3); 

37) gjatë përllogaritjes së kompensimit nuk vepron në 
bazë të nenit 118, paragrafit 2 të këtij ligji; 

38) nuk u mundëson të gjithë konsumatorëve kyçjen 
dhe shfrytëzimin e rrjetit dhe shërbimeve nën kushte 
jodiskriminuese dhe paraprakisht të njohura dhe të 
kontraktuara (neni 119); 

39) nuk i përmban standardet dhe kualitetin e 
shërbimeve  të përcaktuara me ligj ose me rregullore tjetër 
(neni 120); 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik 
do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim për 
kryerje të veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej dy 
deri në katër vjet. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i 
shqiptohet gjobë në vlerë prej 400 deri në 800 euro në 
kundërvlerë të denarit edhe personit përgjegjës te personi 
juridik. 

Krahas gjobës nga paragrafi 3 i këtij neni, personit 
përgjegjës te personi juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion 
kundërvajtës ndalim për kryerje të detyrës përgjegjëse në 
kohëzgjatje prej tre muaj deri në një vit." 

 
Neni 23 

Neni 137 ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në vlerë prej 2.000 deri në 4.000 euro në 

kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse: 

1) para lidhjes së marrëveshjes për shitje nuk vepron në 
bazë të dispozitave nga neni 5 paragrafi 1 alineja 1 e këtij 
ligji; 

2) konsumatori nuk njoftohet për ndikimin e 
produkteve të caktuara në ambientin jetësor dhe shëndetin 
e njerëzve në pajtim me dispozitat dhe standardet, si dhe 
për masat për mbrojtje përmes udhëzimit  të dhënë me 
produktin të theksuar në ambalazhin e produktit ose në 
mënyrë tjetër përkatëse (neni 5 paragrafi 1 alineja 2); 

3) kushtet e veçanta shitëse për produkte dhe shërbime 
të caktuara nuk i vendos qartë dhe në vende të dukshme në 
pikat e shitjes (neni 6 paragrafi 2); 

4) grupeve të caktuara të konsumatorëve u mundëson 
kushte të veçanta të shitjes (të rinjve, invalidëve, 
pensionistëve, studentëve dhe ngjashëm) dhe ato kushte 
nuk janë të vendosura qartë dhe në vende të dukshme në 
hapësirën e shitjes (neni 6 paragrafi 4); 

5) për kryerjen e  shërbimeve për rregullimin dhe 
mirëmbajtjen e produkteve, vlera e të cilave është më e 
madhe se 5.000 denarë, nuk i dorëzon konsumatorit 
përllogaritje dhe urdhëresë pune me përshkrim të punëve, 
materialin e përdorur ose pjesë për rregullim dhe 
mirëmbajtje (neni 6 paragrafi 7); 

6) pa pajtimin paraprak me shkrim të konsumatorit e 
përhap urdhëresën e punës me ngritje të çmimit për më 
tepër se 5% (neni 6 paragrafi 8); 

7) në mënyrë të qartë, të dukshme, të lexueshme dhe pa 
hamendje nuk e thekson çmimin e shitjes së produkteve 
ose të shërbimeve, gjegjësisht në pikën e shitjes  në të cilën 
janë ekspozuar  produktet, produktet në gjendje refuze, 
shërbimet të cilat i ofron dhe pjesët rezervë të cilat i shet 
(neni 8 paragrafi 1);  

8) çmimi i produktit gjegjësisht i shërbimit nuk është 
shprehur në denarë, përveç nëse me ligj tjetër nuk është 
rregulluar ndryshe (neni 8 paragrafi 1 pika 3); 

9) çmimi i shitjes nuk është çmim përfundimtar i 
njësisë së ndonjë produkti ose shërbimi ose të sasisë së 
dhënë të produktit, në të cilën nuk është përfshirë tatimi 
mbi vlerën e shtuar dhe të gjitha tatimet tjera (neni 8 
paragrafi 2); 

10) gjatë shitjes së produkteve në gjendje refuze nuk e 
paraqet vetëm çmimin për njësi peshë në pikën e shitjes së 
produktit (neni 8 paragrafi 5); 
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11) gjatë paraqitjes së të dhënave për peshë neto për 
produkte të paketuara më parë nuk paraqet çmim për njësi 
peshë neto (neni 8 paragrafi 7); 

12) vepron në kundërshtim me dispozitat nga neni 8, 
paragrafi 8 i këtij ligji; 

13) nuk u përmbahet çmimeve të theksuara të shitjes 
dhe kushteve për shitje (neni 8 paragrafi 9); 

14) shet produkte të cilat kanë mangësi ose gabim, 
ndërsa fizikisht nuk i ka ndarë nga produktet e tjera dhe 
nuk e ka theksuar në produkt qartë, dukshëm dhe 
lexueshëm, dhe në pikën e shitjes  nuk ka paraqitur 
mbishkrim se bëhet fjalë për shitje të produkteve me 
mangësi ose gabim (neni 9); 

15) produktin e shet në ambalazh i cili është i dëmshëm 
për shëndetin e njerëzve nuk i përshtatet  formës dhe sasisë 
së produktit dhe e çon në mëdyshje konsumatorin në bazë 
të sasisë dhe madhësisë së produktit (neni 10 paragrafi 2); 

16) qartë dhe në vend të dukshëm nuk e vendos çmimin 
e letrës speciale për mbështjellje dhe zbukurimet shtesë, si 
dhe çmimin e atyre produkteve dhe shërbimin për 
mbështjellje (neni 10 paragrafi 3); 

17) ofron pa pagesë ose së bashku me ndonjë produkt 
tjetër qumësht artificial dhe ushqim tjetër të dedikuar për 
foshnje deri në moshë 6 mujore, shishe dhe kapëze dhe 
biberonë (neni 17, paragrafi 2); 

18) lëshon në shitje produkte të cilat nuk kanë deklaratë 
ose nëse deklarata nuk i përmban të gjitha  të dhënat e 
rregulluara në nenin 23, paragrafët 1, 2, 3, 4 dhe 5 të këtij 
ligji; 

19) lëshon në shitje produkte gjegjësisht ofron 
shërbime të cilat nuk i plotësojnë kushtet nga nenet 32 dhe 
33 të këtij ligji; 

20) lodrat për fëmijë janë lëshuar në shitje  në 
kundërshtim me nenin 38, paragrafët 1 dhe 2, nenin 39 
paragrafët 1 dhe 2 dhe nenin 40 të këtij ligji; 

21) nuk e ndërron produktin e blerë ushqimor me 
mangësi me produkt me kualitet përkatës ose konsumatorit 
nuk ia kthen shumën e paguar nëse mangësitë janë theksuar 
në afatin deri kur mund të përdoret produkti (neni 44); 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni, personit 
juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim 
për kryerje të veprimtarisë së caktuar në kohëzgjatje prej 
30 ditësh. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni do t'i 
shqiptohet gjobë në vlerë prej 400 deri në 800 euro në 
kundërvlerë të denarit edhe personit përgjegjës te personi 
juridik. 

Krahas gjobës nga paragrafi 3 i këtij neni personit 
përgjegjës te personi juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion 
kundërvajtës ndalim për kryerje të detyrës përgjegjëse në 
kohëzgjatje prej 15 ditësh." 

 
Neni 24 

Neni 138 ndryshohet si vijon: 
Gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.500 euro në 

kundërvlerë të denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje 
personit juridik nëse: 

1) në hapësirën e punës nuk i thekson qartë dhe në vend 
të dukshëm kushtet e tij të shitjes (neni 6 paragrafi 1); 

2) produktin e shet në ambalazh të papërshtatshëm 
(neni 10 paragrafi 1); 

3) bën shitjen e produkteve në gjendje refuze të cilat 
nuk janë paraprakisht të paketuara, nuk i mat në prani të 
konsumatorit (neni 11 paragrafi 1); 

4) shitjen e produkteve në gjendje refuze nuk e paketon 
në ambalazh adekuat (neni 11 paragrafi 2); 

5) për produktet në gjendje refuze nuk theksohet 
deklarata qartë, dukshëm dhe lexueshëm në ambalazhin në 
të cilin është vënë për shitje produkti, ose në pikën e shitjes 
(neni 11 paragrafi 3 ); 

6) shënimet që orientojnë drejt mallit me ulje çmimi, 
gjegjësisht zbritje të çmimeve nuk kryhen në bazë të 
dispozitave nga neni 12, paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji; 

7) fizikisht nuk i ndan produktet me ulje çmimesh nga 
produktet të cilat nuk janë në shitje me ulje çmimesh dhe 
qartë dhe në vend të dukshëm nuk  nxjerr mbishkrim se 
bëhet fjalë për zbritje (neni 13 paragrafi1); 

8) gjatë shitjes së produkteve me gabim nuk nxjerr 
mbishkrim me të cilin konsumatori do të njoftohet se në 
çka qëndron gabimi i produktit (neni 13, paragrafi 2); 

9) produktet të cilat nuk janë në zbritje për shkak të 
skadimit të afatit të përdorimit nuk i ndan në vend të 
veçantë me lajmërim të theksuar qartë në vend të dukshëm 
për shkakun e zbritjes së çmimit dhe afatin përfundimtar të 
përdorimit të produktit (neni 14 ); 

10) nuk e njofton me shkrim konsumatorin për të 
drejtën e tij  njëanshëm ta ndërpresë marrëveshjen me 
deklaratë në momentin e lidhjes së marrëveshjes (neni 107 
paragrafi 1); 

11) nuk dorëzohet në afat prej 30 ditësh nga 
kundërshtimi i dorëzuar (neni 118 paragrafi 4). 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni personit juridik 
do t'i shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim për 
kryerje të veprimtarisë në kohëzgjatje prej 30 ditësh. 

Për veprimet nga paragrafi 1 i këtij neni  do t'i 
shqiptohet gjobë në vlerë prej 500 deri në 1.500 euro në 
kundërvlerë të denarit edhe personit përgjegjës te personi 
juridik. 

Krahas gjobës nga paragrafi 3 i këtij neni, personit 
përgjegjës te personi juridik do t'i shqiptohet edhe sanksion 
kundërvajtës ndalim të kryerjes së detyrës përgjegjëse në 
kohëzgjatje prej 15 ditësh." 

 
Neni 25 

Neni 139 fshihet. 
 

Neni 26 
Neni 140 ndryshohet si vijon: 
"Për veprimet nga nenet 136 deri 138 të këtij ligji, 

gjobë në vlerë prej 500 deri në 800 euro në kundërvlerë të 
denarit do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik që 
kryen veprimtari. 

Krahas gjobës nga paragrafi 1 i këtij neni, për 
veprimtaritë nga nenet 136 deri 139 të këtij ligji do të 
shqiptohet edhe sanksion kundërvajtës ndalim për kryerje 
të veprimtarisë në kohëzgjatje prej 15 ditësh." 

 
Neni 27 

Neni 141 ndryshohet si vijon: 
"Gjobë në vlerë prej 500 euro në kundërvlerë të denarit  

për kundërvajtje të kryer do t'i shqiptohet në vend të 
ngjarjes personit juridik për veprimet nga neni 137 
paragrafi 1, pikat 3, 4, 5 , 7, 8, 10, 11, 13, 14 dhe 16 dhe 
neni 138 paragrafi 1, pikat 1, 3, 5, 6, 7, 8 dhe 9 të këtij 
ligji. 

Gjobë në vlerë prej 100 euro në kundërvlerë të denarit 
do t'i shqiptohet për kundërvajtje të kryer në vend të 
ngjarjes personit përgjegjës te personi juridik dhe personit 
fizik - tregtar individ për veprimet nga paragrafi 1 i këtij 
neni." 

 
Neni 28 

Pas nenit 141 fjalët: "Pjesa IX" zëvendësohet me fjalët: 
"Pjesa X." 

 
Neni 29 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e shpalljes 
në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
967. 

Врз основа на член 41, став 3 од Законот за техно-
лошки индустриски развојни зони („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 14/07), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
12.06.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ДИ-
РЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ 

РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Статутот на Дирекцијата за технолошки инду-
стриски развојни зони, бр. УО 64/1 од 28.05.2007 годи-
на, донесен од Управниот одбор на Дирекцијата за тех-
нолошки индустриски развојни зони, на деветтата про-
должена седница, одржана на 18.04.2007 година и 
23.04.2007 година и десеттата редовна седница, одржа-
на на 28.05.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-3433/1                 Претседател на Владата 

12 јуни 2007 година               на Република Македонија, 
          Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
 
968. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 12.06.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА НЕДВИЖНА СТВАР 

 
Член 1 

Со оваа одлука на Дирекцијата за безбедност на 
класифицирани информации и престанува правото на 
користење на недвижната ствар-деловните простории 
(барака) на ул. „Железничка“ бб во Скопје, со површи-
на од 202 м2, што се наоѓа на КП бр. 118/3 КО Центар 
II, запишан во Имотен лист бр. 2652 сопственост на Ре-
публика Македонија. 

Недвижната ствар од став 1 на член 1 на оваа одлука 
се дава на користење на Управата за ветеринарство при 
Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство, без надомест и на неопределено време. 

 
Член 2 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
на оваа одлука да се изврши меѓу Службата за општи и 
заеднички работи на Владата на Република Македонија 
и Управата за ветеринарство во рок од три дена од де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 19-3426/1             Заменик на претседателот  

12 јуни 2007 година        на Владата на Република  
          Скопје                       Македонија,   
                                Габриела  Коневска-Трајковска,  с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 
969. 

Врз основа на член 185-а, став 7 од Законот за жи-
вотна средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 
81/2005 и 24/2007), министерот за финансии донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА НАЧИНОТ И ПО-
СТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ, ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА ОД ФОСИЛНИ  

ГОРИВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови за начинот и постапката за утврдување, пресмету-
вање и уплатување на надоместокот за производство на 
енергија од фосилни горива. 

 
Член 2 

Правните и физичките лица кои управуваат со ин-
сталации кои што произведуваат енергија произведе-
на со согорување на фосилни горива (во натамошниот 
текст: обврзник) ја пријавуваат количината на произ-
ведена енергија со согорување на фосилни горива во 
киловатчасови и вкупно пресметаниот надоместок на 
произведена енергија со согорување на фосилни гори-
ва на Пријава за надоместок за производство на енер-
гија од фосилни горива (Образец ПНПЕФГ) која е со-
ставен дел на овој правилник. 

Пријавата од став 1 на овој член обврзникот ја 
поднесува на секој 15-ти во тековниот месец за сите 
пресметани надоместоци од претходниот месец на 
произведена енергија. 

Обврзникот го уплатува надоместокот на уплатна-
та сметка пропишана во Упатството за начинот на 
евидентирање, распоредување и поврат на јавните 
приходи. 

 
Член 3 

Обврзникот води, одржува и чува уредна и точна 
евиденција за производство на енергија во киловатча-
сови произведена со согорување на фосилни горива, 
количината за која е пресметан надоместок и уплате-
ниот надоместок. 

Обврзникот треба да ги чува сите документи, ин-
формации и податоци согласно прописите за даночна 
постапка.  

 
Член 4 

Евиденција на обврзниците се води во Управата за 
јавни приходи согласно Законот за Управата за јавни 
приходи. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
    Бр. 10-22658/1      
15 јуни 2007 година                           Министер, 
          Скопје                           д-р Трајко Славески, с.р. 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

970. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992), на седницата одржана 
на 6 јуни 2007 година, донесе 
 

О Д Л У К А 
 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување мини-

мална и максимална граница за изнесување на сметот 
по м2 за домаќинствата, донесена од Комуналното јав-
но претпријатие „Водовод“ Кочани, бр. 0202-867 од 
28.11.2006 година, со Заклучокот за давање согласност 
на Одлуката, донесен од Советот на општина Кочани, 
бр. 07-2362/1 од 27.12.2006 година. 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесена од Љубомир Јанев, градо-
началник на општина Кочани, со Решение У. бр. 
24/2007 од 18 април 2007 година поведе постапка за 
оценување на законитоста на актите означени во точка 
1 на оваа одлука.  

4. Судот на седницата утврди дека Управниот од-
бор на Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ Ко-
чани, на III-та редовна седница одржана на 28.11.2006 
година, донел Одлука за утврдување минимална и ма-
ксимална граница за изнесување на сметот по м2 за до-
маќинствата, број 0202-867.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно оваа одлука, се утврдува дека минимална-

та граница за утврдување единечни цени за изнесување 
и депонирање на сметот по м2 да изнесува 85м2 нето 
станбена површина, максималната граница за утврду-
вање единечни цени за изнесување и депонирање на 
сметот по м2 да изнесува 100м2 нето станбена површи-
на, а за дворна површина максималната граница да из-
несува 120м2. Минималната и максималната граница 
за изнесување на сметотот по м2 за станбена нето по-
вршина и максималната за изнесување и депонирање 
на сметот за дворна површина ќе се применува по до-
бивањето согласност од Советот на општина Кочани. 

Советот на општина Кочани, на седницата одржана 
на ден 27.12.2006 година, донел Заклучок Бр. 07-
2362/1, со кој се дава согласност на Одлуката на 
Управниот одбор на Комуналното јавно претпријатие 
„Водовод“ Кочани за утврдување минимална и макси-
мална граница за изнесување на сметотот по м2 за до-
маќинствата, бр. 0202-867 од 28.11.2006 година. Овој 
заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на обја-
вувањето во „Службен гласник на општина Кочани“.  

Градоначалникот на општина Кочани, оценувајќи 
дека Заклучокот на советот на општината бил даден на 
одлука која е спротивна на Законот за комунални деј-
ности, врз основа на член 51 став 1 од Законот за ло-
калната самоуправа, донел Решение за запирање на об-
јавувањето на Заклучокот, број 08-121/1 од 19.01.2007 
година. 

Меѓутоа, Советот на општина Кочани, по разгледу-
вање на ова решение, согласно член 51 став 2 од Зако-
нот за локалната самоуправа, донел Заклучок број 07-
241/1 од 02.02.2007 година, со кој го потврдил донесу-
вањето на Заклучокот за давање согласност на Одлука-
та на Управниот одбор на Комуналното јавно претпри-
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јатие „Водовод“ Кочани за утврдување минимална и 
максимална граница за изнесување на сметот по м2 за 
домаќинставата. Овој заклучок на Советот на општина-
та влегол во сила осмиот ден од денот на објавувањето 
во „Службен гласник на општина Кочани“ (Заклучокот 
е објавен во „ Службен гласник на општина Кочани“ од 
7 февруари 2007 година). Со тоа, сметано од 15 февру-
ари 2007 година, оспорената одлука на Комуналното 
јавно претпријатие „Водовод“ Кочани почнува да про-
изведува правно дејство. 

5. Според член 9 од Уставот, граѓаните на Републи-
ка Македонија се еднакви во слободите и правата неза-
висно од полот, расата, бојата на кожата, нациналното 
и социјалното потекло, политичкото и верското уверу-
вање, имотната и општествената положба. Граѓаните 
пред Уставот и законите се еднакви.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Вршењето на комуналните дејности е уредено со Зако-
нот за комунални дејности („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 45/1997, 23/1999, 45/2002 и 16/2004). 

Според член 1 од овој закон, со овој закон се уредува-
ат основните услови и начинот на вршење на комунални-
те дејности, финансирањето на комуналните дејности и 
други прашања од значење за комуналните дејности. 

Согласно членот 2 од Законот, вршењето на кому-
нални дејности е од јавен интерес. 

Во членот 3 од Законот се утврдени видовите на ко-
мунални дејности. Во таа смисла, во точката 6 како ко-
мунална дејност е утврдено обработка и депонирање на 
комунален цврст отпад, под што се подразбира селе-
ктирање, собирање, транспортирање и обработка на ко-
мунален цврст отпад од населението и индустријата, 
негова рециклажа и преработка, депонирање на уреде-
ни депонии, како и одржување на депониите. Во точка-
та 8 од истиот член, под одржување на јавна чистота во 
градски и други населби, како комунална дејност, се 
утврдува чистење (миење и метење) на јавни и сообра-
ќајни површини, одржување на пешачки патеки, дет-
ски игреалишта, отворени одводни канали, кејови, како 
и чистење на снегот во зимски услови. 

Според член 5 од Законот, комуналните дејности од 
членот 3 на овој закон можат да ги вршат домашни и 
странски физички и правни лица, кои се должни да обез-
бедат трајно и квалитетно вршење на комуналните деј-
ности, како и одржување на објектите и опремата на ко-
муналната инфраструктура во функционална состојба. 

Согласно член 14 од Законот, комунална дејност 
може да се врши со основање на јавно претпријатие за 
комунална дејност, со давање концесија за вршење на 
комунална дејност на начин утврден со закон и со доз-
вола за вршење на комунална дејност.  

Според член 26 став 1 од Законот, средства за вр-
шење на комунални дејности се остваруваат од цената 
на комуналните услуги. 

Според член 27 од Законот, висината на цената и 
начинот на плаќање на комуналните услуги, ја опреде-
лува управниот одбор на јавното претпријатие, по 
претходна согласност на основачот. 

Според член 29 алинеја 6 од Законот, плаќањето на 
комунални услуги - одржувањето на хигиената во градски 
и други населби се врши во мерна единица - денар по ме-
тар квадратен, а според алинеја 8 од истиот член, мерна 
единица за плаќањето за собирање и транспортирање на 
комунален цврст отпад е денар по метар квадратен.  

Од наведените законски одредби произлегува дека 
комуналната дејност - изнесување и депонирање на 
смет, можат да ја вршат јавни претпријатија за комунал-
ни дејности основани од општините, кои како даватели 
на услугите, се овластени да ја утврдуваат и висината на 
цената и начинот на плаќањето на оваа комунална услу-
га и тоа по претходна согласност на основачот.  

Од содржината на оспорената одлука донесена на 
28.11.2006 година, може да се констатира дека управни-
от одбор на Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ 
Кочани, утврдил минимална и максимална граница по 
м2 како критериум за утврдување единечни цени за ко-
муналната услуга - изнесување и депонирање на смет по 
м2 нето станбена, односно дворна површина. Притоа, 
минималната граница за утврдување единечни цени по 
м2 за станбена површина ја определил на 85м2, а макси-
малната граница ја определил на 100м2. Максималната 
граница за дворни површини ја утврдил на 120м2.  

Оттука, произлегува дека со оспорената одлука, це-
ната за собирање и депонирање на смет за домаќинс-
твата се определува во зависност од извршено групира-
ње на корисниците на услугите по просечна минимална 
и максимална станбена и дворна површина, а не по ме-
тар квадратен за реално извршена комунална услуга. 

Со ваквиот начин на утврдување на цената, според 
Судот, се повредува принципот на еднаквост на граѓани-
те, бидејќи оние кои располагаат со станбена површина 
помала од 85м2, ќе бидат доведени во ситуација да пла-
ќаат надоместок за услуга за површини што ги немаат, а 
оние што користат станбени површини поголеми од 
100м2, односно дворни површини поголеми од 120м2, 
ќе ја користат услугата за целата површина со која рас-
полагаат, а нема да плаќаат за услугата во целост.  

Таквиот начин на утврдување на надоместокот за 
комуналните услуги определен со оспорената одлука, 
не е во согласност со законската определба дека плаќа-
њето на комуналната услуга се врши според мерна еди-
ница на метар квадратен, поради што Судот оцени дека 
оспорената одлука не е во согласност со член 29 алине-
ја 8 од Законот за комунални дејности. 

6. Согласно оспорената одлука, определувањето на 
цената на комуналната услуга во зависност од мини-
малната и максималната граница за изнесување на сме-
тот по м2 за станбена, односно дворна површина, ќе се 
применува по добивањето согласност од Советот на 
општина Кочани. Ова произлегува од одредбата на 
член 27 од Законот за комунални дејности, каде е утвр-
дено дека согласноста на одлуката од советот на оп-
штината, како основач на јавното претпријатие, е услов 
одлуката да произведува правно дејство. 

Во оваа смисла, Советот на општина Кочани на 
27.12.2006 година, го донел оспорениот заклучок, со 
кој дал согласност на Одлуката за утврдување мини-
мална и максимална граница за изнесување на сметот 
по м2 за домаќинствата. 

И покрај тоа што оспорениот заклучок, според не-
говата содржина, не претставува пропис подобен за 
уставно судска оцена, со оглед дека не содржи општи 
норми на однесување и не уредува односи на субјекти-
те во правото на општ начин, како правни елементи 
кои го определуваат прописот, фактот што донесува-
њето и објавувањето на заклучокот е услов за произве-
дување правно дејство на оспорената одлука, истиот го 
прави составен дел на одлуката, поради што тој ја дели 
судбината на истата.  

Оттука, според Судот, незаконитоста на оспорената 
одлука го опфаќа и оспорениот заклучок.  

7. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точка 1 од оваа одлука. 

8. Оваа одлука, во однос на Одлуката, Судот ја до-
несе едногласно во состав од претседателот на Судот 
Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, 
Лилјана Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трај-
ковска, Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам 
Положани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов, а 
во однос на Заклучокот, одлуката е донесена со мно-
зинство гласови. 
     
     У.бр.24/2007                              Претседател 
6 јуни 2007 година         на Уставниот суд на Република 

  Скопје                                     Македонија, 
                                             Махмут Јусуфи, с.р. 
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971. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/92), на седницата одржана на 6 
јуни 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 36 став 4 од Законот за ме-

дијација („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.60/2006 и 22/2007).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.34/2007 од 18 април 2007 го-
дина поведе постапка за оценување на уставноста на 
членот 36 став 4 од Законот означен во точката 1 од 
оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето 
за неговата согласност со членот 8 став 1 алинеја 3 и 4 
од Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека според член 36 
став 4 од Законот за медијација, во рок од еден месец 
од формирањето на Комората на медијатори Комората, 
со согласност на министерот за правда, ќе донесе Та-
рифник за награда и надоместок по кој медијаторите ќе 
ја наплатуваат својата награда за извршените дејствија.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 и 4 од Уставот на 
Репу-блика Македонија владеењето на правото и по-
делбата на државната власт на законодавна, извршна и 
судска се темелни вредности на уставниот поредок на 
Република Македонија.  

Според член 95 став 3 од Уставот, организацијата и 
работата на органите на државната управа се уредуваат 
со закон што се донесува со двотретинско мнозинство 
гласови од вкупниот број пратеници.  

Според член 96 од Уставот, органите на државната 
управа работите од својата надлежност ги вршат само-
стојно врз основа и во рамките на Уставот и законите и 
за својата работа се одговорни на Владата.  

Законот за медијација, содржи 36 членови система-
тизирани во шест глави. Оспорениот член 36 став 4, 
според поставеноста во Законот се наоѓа во Главата VI 
со насов: „Преодни и завршни одредби“. Притоа во 
членот 36 од Законот се содржани повеќе законски ро-
кови што се однесуваат, меѓу другото, на периодот во 
кој треба да се донесат повеќе разновидни акти (Про-
грама за обука на медијатори, Кодекс за етичко однесу-
вање на медијаторот и Тарифник за награда и надоме-
сток по кој медијаторите ќе ја наплатуваат својата на-
града за извршените дејствија). Законодавецот, во за-
висност од тоа за каков акт станува збор или пак кој е 
овластен за преземање на дејствијата (министерот за 
правда или пак Комората) во членот 36 од Законот 
определил рок од еден, два или пет месеци што течат 
од различни моменти.  

Во конкретниот случај за донесување на Тарифник 
за награда и надоместок по кој медијаторите ќе ја нап-
латуваат својата награда за извршените дејствија, во 
оспорениот член 36 став 4 е предвиден рок од еден ме-
сец кој се смета од формирањето на Комората за меди-
јатори, која пак го донесува Тарифникот со согла-сност 
на министерот за правда.  

Вака определениот рок е поврзан со сега непостоеч-
ки основ, односно укинатио т член 24 став 5 од Зако-
нот, (Одлука на Уставниот суд У.бр.117/2006 од 1 но-

ември 2006 година), што ја прави оспорената одредба 
беспредметна, бидејќи престанала да постои одредбата 
на која овој рок се однесувал. Воедно, со вака настана-
тата состојба, според Судот, оспорената одредба го из-
менила својот карактер од преодна во материјална 
одредба и постои опасност истата да послужи како за-
конски основ за донесување на Тарифник и покрај со-
стојбата што во Законот не се содржани општи крите-
риуми и параметри за определување на висината на 
трошоците за преземените дејствија на медијаторот во 
постапката за медијација.  

Поради сето наведено, Судот оцени дека оспорена-
та одредба не е во согласност со членот 8 став 1 алине-
ја 3 и 4 од Уставот на Република Македонија.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7 . Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот Махмут Јусуфи и судиите: д-р Трен-
дафил Ивановски, Лилјана Ингилизова-Ристова, Мир-
јана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, Бранко Нау-
моски, д-р Бајрам Положани, Игор Спировски и д-р Зо-
ран Сулејманов.  

 
     У.бр.34/2007                                Претседател 
6 јуни 2007 година         на Уставниот суд на Република 

    Скопје                                     Македонија, 
                                              Махмут Јусуфи, с.р.  

___________ 
972. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/92), на седницата одржана на 6 
јуни 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА делот: „од ставот 1 на овој член“ 

од членот 104 став 2 од Законот за работните односи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
62/2005).  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во "Службен весник на Република Ма-
кедонија".  

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод иницијатива поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.170/2006 од 18 април 2007 го-
дина, во точката 1 од Решението поведе постапка за 
оценување на уставноста на делот од членот 104 став 2 
од законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа 
што основано се постави прашањето за неговата сог-
ласност со членовите 8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

4. Судот на седницата утврди дека, според член 104 
став 2 од Законот за работните односи, работодавачот 
на работникот од ставот 1 на овој член може да му го 
продолжи договорот за вработување најмногу до 65 го-
дини возраст, доколку со закон и општ колективен до-
говор поинаку не е утврдено. 

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Репуб-
лика Македонија, владеењето на правото е темелна вред-
ност на уставниот поредок на Република Македонија.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да ги почитува Уставот и законите.  

Законот за работните односи во делот на одредбите 
кои се однесуваат на откажување на договорот за вра-
ботување со отказ од страна на работникот и работода-
вачот во поднасловот "Прекин на договорот за работа 
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поради возраст на работникот" го содржеше сега пони-
штениот член 104 став 1 (Одлука на Уставниот суд на 
Република Македонија У.бр.161/2005 од 21 и 22 декем-
ври 2005 година) во кој беше предвидено работодава-
чот да има право да го прекине договорот за работа на 
работникот кога работникот ќе исполни услови за ос-
тварување старосна пензија согласно со закон. 

Според оспорениот ставот 2 од членот 104 од Зако-
нот, работодавачот на работникот од ставот 1 на овој 
член може да му го продолжи договорот за вработува-
ње најмногу до 65 години возраст, доколку со закон и 
општ колективен договор поинаку не е утврдено.  

Споредувајќи ја содржината на поништената и ос-
порената одредба се утврди дека двете одредби имаат 
релација со прекин на договорот за работа поради во-
зраст на работникот. Меѓутоа, оспорениот став 2 на 
членот 104 од Законот содржи повикување на ставот 1 
од истата одредба кој став повеќе не е дел од правниот 
поредок, што според Судот нема уставна и правна 
оправданост, нема целисходност.  

Ова од причини што владеењето на правото како те-
мелна вредност на уставниот поредок на Република Ма-
кедонија утврдена во членот 8 став 1 алинеја 3 од Уста-
вот подразбира во правниот поредок да егзистираат само 
јасни, прецизни и недвисмислени норми. Во случај кога 
тие во себе содржат некакво повикување, упатување на 
друга норма, таа неминовно мора да е дел од правниот 
поредок за да таквото уредување преставува една логич-
на, правно функционална целина, што не е случај со оз-
начениот дел на членот 104 став 2 од Законот.  

Оттаму, Судот утврди дека означениот дел од чле-
нот 104 став 2 од Законот не е во согласност со членот 
8 став 1 алинеја 3 од Уставот.  

По однос на деловите: „Работодавачот на работни-
кот“ и „може да му го продолжи договорот за врабо-ту-
вање најмногу до 65 години возраст, доколку со закон 
и општ колективен договор поинаку не е утврдено.“ од 
истиот член од Законот, Судот со точката 2 од Решени-
ето У.бр.170/2006 од 18 април 2007 година одлучи да 
не поведе постапка за оценување на уставноста.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Махмут Ју-
суфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Мирјана Лазарова Трајковска, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, д-р Бајрам Положа-
ни, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  
 
    У.бр.170/2006                               Претседател 
6 јуни 2007 година         на Уставниот суд на Република 
         Скопје                                      Македонија, 

                       Махмут Јусуфи, с.р. 
_________________________________________________ 

 
ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
128. 

Врз основа на член 163 став 1 точка 1 од Законот  за 
пензиското  и инвалидското осигурување („Сл.весник 
на РМ“ бр.80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 
96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 
101/2005, 70/2006), а во врска со член 15 став 6 од За-
конот за матична евиденција на осигурениците и ко-
рисниците на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување ("Сл.весник на РМ" бр.16/2004 и 55/2007), 
Управниот одбор на Фондот  на пензиското и инвалид-
ското осигурување на Македонија, на седницата одр-
жана на 14.06.2007 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ЕДИНСТВЕН КОДЕКС НА 
ШИФРИ ЗА ВНЕСУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО  

МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА 
 
1. Со оваа одлука се утврдува Единствениот кодекс 

на шифри за внесување на податоци во матичната еви-
денција, усогласен со меѓународните стандарди, мето-
дологии и класификации.  

Единствениот кодекс на шифри за внесување подато-
ци во матична евиденција е составен дел на оваа одлука. 

2. Шифрите за податоците на оваа одлука ќе се со-
држат во обрасците на пријави за воспоставување и во-
дење на матичната евиденција, согласно Законот за ма-
тична евиденција на осигурениците и корисниците на 
правата од пензиското и инвалидското осигурување. 

3. Покрај шифрите утврдени со Единствениот кодекс 
на шифри од точката 1 на оваа одлука, за шифрирање на 
одредени податоци од матичната евиденција се користат 
и шифри пропишани од други надлежни органи. 

4. Измени и дополнувања на Единствениот кодекс на 
шифри се врши во случај на потреба од усогласување со 
прописите од Законот  за пензиското  и инвалидското 
осигурување (во натамошниот текст: законот) и пропи-
сите од областа на матичната евиденција, како и меѓуна-
родните стандарди, методологии и класификации. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Единствениот кодекс на шифри за 
внесување на податоци во матична евиденција кој  е 
составен дел на Одлуката за утврдување на Единствен 
кодекс на шифри за внесување на податоци во матична 
евиденција („Сл.лист на СФРЈ“ бр. 36/89). 

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен весник на РМ“. 

 
Бр. 02-3742/1                             Управен одбор 

14 јуни 2007 година                             Претседател, 
          Скопје                            Ангел Максимов, с.р.                  
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129. 

Врз основа на член 163 став 1 точка1 од Законот за 
пензиското и инвалидското осигурување („Службен 
весник на РМ” бр. 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 
24/2000, 96/2000, 5/2001, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 
4/2005, 101/2005 и 70/2006), а во врска со член 33  став 
2 од Законот за матична евиденција за осигурениците и 
корисниците на правата од пензиското и инвалидското 
осигурување („Службен весник на РМ” бр.16/2004 и 
55/2007), Управниот одбор на Фондот на пензиското и 
инвалидското осигурување на Македонија, на седница-
та одржана на 14 јуни 2007 година, донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА ФОНДОТ 
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
  

Член 1 
Со овој правилник се уредуваат правилата и стан-

дардите кои ги применува Фондот на пензиското и ин-
валидското осигурување на Макединија (во натамош-
ниот текст: Фондот), со цел да обезбеди заштита на по-
датоците за осигурениците и корисниците на права од 
пензиското и инвалидското осигурување за кои се води 
евиденција во Фондот. 

Заштитата на податоците од став 1 на овој член, 
Фондот ја обезбедува со преземање на  соодветни тех-
нички и организациони мерки. 

 
Член  2 

Фондот при автоматизираната обработка на лични-
те податоци применува технички мерки за обезбедува-
ње тајност и заштита на податоците преку: 

1. Единствено корисничко име и лозинка; 
2. Автоматизирано барање и блокирање на лозинка-

та по изминат утврден временски период; 
3. Корисничкото име и лозинка да дозволуваат на 

вработениот или овластеното лице пристап само до де-
ловите од системот потребни за извршување на негова-
та работа;  

4. Автоматизирано одјавување од системот по из-
минување на утврден временски период на неактив-
ност и за повторно активирање на системот потребно е 
одново впишување на корисничкото име и лозинка; 

5. Автоматизирано отфрлување од системот после 
три неуспешни обиди за најавување и 

6. Ефективна анти-вирусна заштита и заштита од 
напади на системот. 

 
Член 3 

Организациските мерки за тајност и заштита на 
обработката на податоците, Фондот, ги обезбедува со 
информирање и обука на вработените, физичка зашти-
та на работните простории и контролиран пристап до 
опремата и архивите и заштита на информатичкиот си-
стем како целина, вклучувајки го и преносот на подато-
ците. 

 
Член 4 

Организациските мерки за обезбедување тајност и 
заштита на обработката на личните податоци, во Фон-
дот, се обезбедуваат со: 

1. целосна доверливост и сигурност на лозинките и 
другите форми на идентификација; 

2. организациски правила за пристап до деловите од 
системот потребни за извршување на работната задача; 

3. мерки на физичка сигурност на работните про-
стории и опремата каде што се чуваат и обработуваат 
податоците; 

4. почитување на техничките упатства при инстали-
рање и користење на опремата на која се обработуваат 
податоците. 

Член 5 
Обработката на посебните категории  на лични по-

датоци во Фондот ќе биде посебно одбележана и за-
штитена, а при преносот на овие податоци преку теле-
комунациска мрежа ќе се обезбеди нивно криптирање 
за да не бидат читливи. 

 
Член 6 

Лицата кои се вработуваат во Фондот, пред нивно-
то отпочнување со работа се запознаваат со заштитата 
на личните податоци на осигурениците и корисниците 
на права од пензиското и инвалидското осигурување и 
на другите  податоци кои ги води Фондот. 

Лицата кои се ангажираат за извршување на работи 
во Фондот, во договорот за нивното ангажирање се на-
ведуваат обврските и одговорностите за заштита на 
личните податоци и другите податоци кои ги води 
Фондот. 

  
Член 7 

Вработените во Фондот и лицата кои се ангажираат 
за извршување на работи во Фондот, должни се да обез-
бедат тајност, заштита на личните податоци на осигуре-
ниците и корисниците на права и другите лични подато-
ци, и истите да ги обработуваат и користат според тех-
ничките и организациските мерки на Фондот. 

 
Член 8 

Фондот обезбедува редовно снимање на сигурносна 
копија и архивирање на податоците во системот, за да 
не дојде до нивно губење и уништување. 

Личните податоци кои ги обработува Фондот за 
осигурениците и корисниците на правата од пензиско-
то и инвалидското осигурување се чуваат во роковите 
согласно прописите од матичната евиденција на осигу-
ренците и корисниците на правата од пензиското и ин-
валидското осигурување. 

 
Член 9 

Начините и условите за обезбедување на технички-
те мерки за тајност и заштита се уредуваат со Упатство 
кое го донесува директорот на Фондот. 

Упатството за начините и условите за обезбедување 
на техничките мерки за тајност и заштита, директорот 
го донесува во рок од  60 дена од денот на влегување 
во сила на овој правилник. 

 
Член 10 

Со влегувањето во сила на овој правилник, преста-
нува да се применува Правилникот за обработка, кори-
стење и заштита на податоците во информациониот си-
стем на Фондот на пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија (“Службен  весник на Републи-
ка Македонија” бр. 60/1995). 

 
Член 11 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник  на Република 
Македонија”. 

 
Бр.02-3741/1                                    Управен одбор 

14 јуни 2007 година                                Претседател, 
           Скопје                            Ангел Максимов, с.р. 
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