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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за стоковните резерви, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 

февруари 2011 година. 
 

        Бр. 07-1032/1                                   Претседател 
23 февруари 2011 година            на Република Македонија,                       
            Скопје                                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОКОВНИТЕ 

РЕЗЕРВИ 
 

Член 1 
Во Законот за стоковните резерви („Службен весник на Република Македонија” број 

84/2008 и 77/2009), по членот 3 се додава нов член 3-а, кој гласи: 
 

„Член 3-а 
Постапката на вршење на  надзорот се води согласно со Законот за инспекциски надзор 

доколку со овој закон поинаку не е уредено.“ 
 

Член 2 
По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи: 
 

„Член 9-а 
Складиштарот е должен складираните стоковни резерви кои му се доверени на чување 

од Агенцијата, да ги евидентира и да ја води секоја промена на состојбата на материјални 
картици (вонбилансно), како и редовно да врши годишен попис на пописни листи, и за 
истото да доставува редовен годишен извештај до Агенцијата.”  

 
Член 3 

Членот 22 се менува и гласи: 
„(1) При вршење на надзор на стоковните резерви овластените лица од членот 21 на 

овој закон, изготвуваат записник. 
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(2) Врз основа на записникот од ставот (1) на овој член овластеното лице со решение ќе 
му нареди на складиштарот да ги отстрани утврдените неправилности во рок од 30 дена од 
приемот на решението. 

(3) Против решението од ставот (2) на овој член може да се поднесе жалба во рок од 
осум дена од денот на приемот на решението до Комисија при Агенцијата составена од 
три члена кои ги именува директорот на Агенцијата.  

(4) Овластените лица кои во вршењето на надзорот ќе констатираат дека има елементи 
на кривично дело, се должни за тоа да достават извештај до директорот на Агенцијата 
заради поведување на постапка пред надлежен орган.” 

 
Член 4 

По  членот 25 се додаваат два нови  члена 25-а и 25-б,  кои гласат: 
 

„Член 25-а 
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор овластените лица од членот 21 на 

овој закон утврдат дека по прв пат е сторена неправилност од членот 9-a на овој закон, се 
должни да состават записник во кој ќе се утврди сторената неправилност со укажување за 
отстранување на утврдената неправилност во рок од 30 дена и со истовремено врачување 
на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува директорот на Агенцијата. 

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Агенцијата, во рок не подолг од осум дена 
од денот на спроведувањето на надзорот. 

(4) Едукацијата може да се спроведува за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за еден или повеќе субјекти. 

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или субјектот над кој се спроведува 
едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на закажаната 
едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената 
неправилност. 

(7) Доколку овластените лица  од членот 21 на овој закон при спроведување на 
контролниот надзор утврдат дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) 
на овој член, донесуваат заклучок со кој се запира постапката на инспекцискиот надзор. 

(8) Доколку овластените лица од членот 21 на овој закон при спроведување на 
контролниот надзор утврдат дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 
(1) на овој член, поднесуваат барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен 
суд.  

(9) Агенцијата води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од 
директорот на Агенцијата. 

 
Член 25-б 

Агенцијата за  извршените инспекциски надзори од страна на овластените лица е 
должна на својата интернет страница да објавува квартални извештаи.” 

 
Член 5 

Членот 26  се менува и гласи: 
„(1) Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност  ќе му се изрече 

за прекршок на складиштарот, ако: 
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1) ги користи стоковните резерви, ги отуѓи, ја промени структурата на стоковните 
резерви и складишниот простор или на друг начин располага со стоковните резерви без 
писмен налог од Агенцијата ( член 9 став (1)); 

2) стоките од стоковните резерви ги користат како средства за обезбедување на 
побарувања кон трети лица, залог или кој било друг вид на обезбедување (член 9 став (3)) 
и  

3) го попречува вршењето на надзорот од страна на инспекторите и овластените лица ( 
член 24). 

(2) Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок и на одговорното лице кај складиштарот за дејствијата од членот 26 на овој 
закон. 

(3) За дејствијата од ставот (1) на овој член,  покрај глобата, на одговорното лице кај 
складиштарот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност или 
должност во траење од една до три години.” 

 
Член 6 

По членот 26 се додаваат два нови члена 26- а и 26-б, кои гласат: 
 

“Член 26– а 
Глоба во износ од 1.500  до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

складиштарот ако физички го попречува издавањето на стоки од стоковните резерви за 
кои е издаден налог од Агенцијата (член 9 став (2)). 

 
Член 26- б 

(1) Глоба во износ од 200 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
складиштарот ако не постапи согласно со одредбите од членот 9- а на овој закон. 

(2) За дејствијата од ставот (1) на овој член,  покрај глобата, на одговорното лице кај 
складиштарот ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење дејност или 
должност во траење од една до три години.” 

 
Член 7 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила осмиот ден  од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија”. 

 


