
 

 
 

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА ТРГОВИЈА 

 

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронска 

трговија, 

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

4 февруари 2020 година. 

 

Бр. 08-1102/1 Претседател на Република 

4 февруари 2020 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКА 

ТРГОВИЈА 

 

Член 1 

Во Законот за електронска трговија („Службен весник на Република Македонија“ број 

133/2007, 17/11, 104/15 и 192/15), во членот 22 став (1) воведната реченица се менува и 

гласи: 

„Глоба во износ од 300 до 500 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 

600 до 1.000 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 1.500 до 2.500 евра во 

денарска противвредност за средни трговци и од 2.500 до 4.000 евра во денарска 

противвредност за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател 

на услуги на информатичко општество, ако: “. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 50 до 100 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 100 

до 200 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 200 до 300 евра во денарска 

противвредност за средни трговци и од 300 до 400 евра во денарска противвредност за 

големи трговци, ќе му биде изречена на одговорното лице во правното лице, давател на 

услуги на информатичко општество, за дејствијата од ставот (1) на овој член.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 50 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

физичкото лице давател на услуги на информатичко општество, за прекршоците од ставот 

(1) на овој член.“. 

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи: 
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„(4) Глоба во износ од 100 до 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

трговец поединец давател на услуги на информатичко општество, за прекршоците од 

ставот (1) на овој член.“. 

 
Член 2 

Во членот 22-а став (1) воведната реченица се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 500 до 600 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 

1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 2.000 до 3.000 евра во 

денарска противвредност за средни трговци и од 3.500 до 5.000 евра во денарска 

противвредност за големи трговци, ќе му се изрече за прекршок на правното лице давател 

на услуги на информатичко општество, ако: “. 

Ставот (2) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 150 евра во денарска противвредност за микро трговци, од 

150 до 250 евра во денарска противвредност за мали трговци, од 250 до 350 евра во 

денарска противвредност за средни трговци и од 350 до 500 во денарска противвредност 

за големи трговци ќе му се изрече на одговорното лице во правното лице, давател на 

услуги на информатичко општество, за дејствијата од ставот (1) на овој член.“. 

Ставот (3) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 100 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

физичкото лице давател на услуги на информатичко општество, за прекршоците од ставот 

(1) на овој член.“. 

Ставот (4) се менува и гласи: 

„Глоба во износ од 150 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

трговец поединец давател на услуги на информатичко општество, за прекршоците од 

ставот (1) на овој член.“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 

„За дејствијата од ставот (1) на овој член на правното лице давател на услуги на 

информатичко општество ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење 

одделна дејност во траење од три месеци до две години.“. 

По ставот (5) се додаваат два нови става (6) и (7), кои гласат: 

„(6) Покрај глобата од ставот (2) на овој член, на одговорното лице во правното лице 

давател на услуги на информатичко општество ќе се изрече и прекршочна санкција 

забрана на вршење на професија, дејност или должност во траење до една година, за 

повторување на прекршоците од ставот (1) на овој член. 

(7) Покрај глобата од ставот (4) на овој член, на трговец поединец давател на услуги на 

информатичко општество ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана на вршење на 

професија, дејност или должност во траење до една година, за повторување на 

прекршоците од ставот (1) на овој член.“. 
 

Член 3 

Членот 22-б се менува и гласи: 

„За прекршоците утврдени во членовите 22 и 22-а од овој закон, на правното лице, 

давател на услуги на информатичко општество, надлежниот инспектор или овластеното 

лице за вршење на непосреден надзор, пред поднесување на барање за поведување на 

прекршочна постапка ќе спроведе постапка за порамнување со издавање на прекршочен 

платен налог согласно со Законот за прекршоците.“. 
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Член 4 

Членот 22-г се менува и гласи: 

„Одмерувањето на висината на глобите на правното лице се врши согласно со Законот 

за прекршоците.“. 

 

Член 5 

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

Република Северна Македонија“. 


