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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 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 16 јуни 

2009 година. 
 

     Бр. 07-2708/1                                      Претседател 
16 јуни 2009 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), во членот 8 ставот (7) се менува и гласи: 

“Изборот на складиштарите Агенцијата го врши врз основа на следниве критериуми: 
- бонитет на правното лице, 
- расположлив складишен простор и 
- поседување на потребни дозволи и лиценци.“ 
Во ставот (8) по зборот “услови“ се додаваат зборовите: “во поглед на просторот 

наменет за складирање и чување на стоковните резерви“. 
 

Член 2 
По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи: 
 

“Член 8-а 
(1) За складирање, чување и обновување на стоковните резерви Агенцијата плаќа 

надоместок на складиштарите во висина на стварно направените трошоци потребни за 
складирање, чување и обновување на стоковните резерви. 

(2) Висината на надоместокот од ставот (1) на овој член го утврдува Владата на 
Република Македонија.“ 
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Член 3 
Во членот 10 по зборот “право“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот 

на реченицата се бришат. 
 

Член 4 
Членот 12 се менува и гласи: 
“(1) Во работењето со стоковните резерви можат да се прикажат загуби во поглед на 

хемиските и физичките својства на стоката преку кало, растур, кршење, расипување и 
евапорација. 

  (2) Загубите од ставот (1) на овој член Агенцијата ги признава со решение. 
  (3) Начинот за утврдување на максималните количини и вредности на загубите од 

ставот (1) на овој член ги утврдува Владата на Република Македонија на предлог на 
Агенцијата.“ 

 
Член 5 

Во членот 19 алинеjа 1 зборовите: “и застапува“ се бришат. 
 

Член 6 
Во членот 22 ставот (3) се менува и гласи: 
“Директорот на Агенцијата со решение ќе  му нареди на складиштарот да ги отстрани 

утврдените неправилности во рок од 30 дена од приемот на решението.“ 
 

Член 7 
Во членот 23 став (1) точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се 

додаваат зборовите: “во соработка со Агенцијата“. 
Во ставот (3) точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат 

зборовите: “во соработка со Агенцијата“. 
Во ставот (4) зборовите: “инспекторите за“ се бришат. 
Ставот (5) се брише. 
 

Член 8 
Стоките кои се водат во евиденцијата на Агенцијата за стоковни резерви кoи биле 

опфатени како стоковни резерви согласно со прописите за стоковните резерви кои важеле 
до денот на влегувањето во сила на Законот за стоковните резерви (“Службен весник на 
Република Македонија“ број 68/2004), Владата на Република Македонија може со одлука 
да ги продаде согласно со Законот за користење и располагање со стварите на државните 
органи или да ги отстапи без надоместок, во рок од шест  месеца од денот на  влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 9 

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

 


