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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 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за прекршоците 

против јавниот ред и мир, 
што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 јули 2022 година. 
  

Бр. 08-3376/1   Претседател на Република 
27 јули 2022 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 ПРЕКРШОЦИТЕ 

ПРОТИВ ЈАВНИОТ РЕД И МИР 
 

Член 1 
Во Законот за прекршоците против јавниот ред и мир („Службен весник на Република 

Македонија“ број 66/2007 и 152/15), во член 4 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат 
со зборовите: „50 до 150 евра“. 

 
Член 2 

Во член 5 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 евра“. 
Член 3 

Во член 6 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“. 
 

Член 4 
Во член 7 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“. 
 

Член 5 
Во член 8 во ставот 1 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 

100 евра“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
 „За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба на правното лице од 50 

до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до  2.000 евра во де-
нарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвред-
ност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи 
трговци и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска про-
тиввредност.“. 

Ставот 3 се брише. 
Во ставот 4 кој станува став 3 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите: „Република Северна Македонија“. 
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Член 6 
Во член 9 зборовите: „500 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“.  
 

Член 7 
Во член 10 став 1 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 

евра“. 
Во ставот 2 зборовите: „700 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 

евра“.  
  

Член 8 
Во член 11 став 1 зборовите: „300 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 

евра“. 
Во став 3 зборовите: „700 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 евра“.  
 

Член 9 
Во член 12 став 1 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 

евра“. 
Во став 2 зборовите: „700 до 1.000 евра“ се заменуваат со зборовите „150  до 250 евра“.  
 

Член 10 
Во член 13 став 1 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 

евра“. 
Во став 2 зборовите: „600 до 900 евра“ се заменуваат со зборовите: „150 до 250 евра“. 
 

Член 11 
Во член 14 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 
 

Член 12 
Во член 15 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 
 

Член 13 
Во член 16 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“. 
 

Член 14 
Во член 17  зборовите: „1.500  до 2.000 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 150 

евра“.  
Член 15 

Во член 18  зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Републи-
ка Северна Македонија“, a зборовите: „1.000 до 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите: 
„100 до 250 евра“. 

 
Член 16 

Во член 19 став 1 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 
евра“. 

Ставот 2 се менува и гласи: 
 „За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба на правното лице кое 

врши угостителска дејност ако издава, односно става на располагање простории за врше-
ње на проституција од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 
50 до 2.000 евра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во де-
нарска противвредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска про-
тиввредност – за големи трговци.“. 

Во ставот 3 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат со 
зборовите: „200 до 500 евра во денарска противвредност“. 

 
Член 17 

Во член 20 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 
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Член 18 
Во член 21 став 1 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- микротрговци во износ од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност, мали тргов-

ци од 50 до 2.000 евра во денарска противвредност, средни трговци од 250 до 6.000 евра 
во денарска противвредност и големи трговци од 250 до 10.000 евра во денарска про-
тиввредност“. 

Алинејата 2 се брише. 
Во алинеја 3 која станува алинеја 2 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното 

лице“, се заменуваат со зборовите: „200 до 500 евра во денарска противвредност“. 
 

Член 19 
Во член 22 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 200 

евра“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„За прекршокот од ставот 1 на овој член на правното лице ќе му се изрече глоба од 50 

до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – 
за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци 
и за одговорното лица во правното лице  од „50 до 500 евра“ во денарска противвред-
ност.“. 

 
Член 20 

Во член 23 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 
 

Член 21 
Во член 25 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „50 до 150 евра“. 
 

Член 22 
Во член 26 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „50  до 150 евра“. 
 

Член 23 
Во член 27 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100  до 250 евра“. 

 
Член 24 

Во член 28 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100  до 250 
евра“. 

 Ставот 2 се менува и гласи: 
„За прекршокот од ставот 1 на овој член, на правното лице ќе му се изрече глоба од 50 

до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – 
за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци 
и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска противвредност.“. 

 
Член 25 

Членот 29 се брише.  
 

Член 26 
Во член 30 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100  до 250 

евра“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„За прекршокот од ставот 1 на овој член ќе му се изрече глоба на правното лице од 50 

до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 евра во денар-
ска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност – 
за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи трговци 
и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска противвредност.“. 
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Член 27 
Во член 31 зборовите: „200 до 500 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 
 

Член 28 
Во член 32 став 1 зборовите: „100 до 400 евра“ се заменуваат со зборовите: „100  до 250 

евра“. 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„За прекршокот од ставот 1 на овој член, ќе му се изрече глоба на правното лице од 50 

до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до  2.000 евра во де-
нарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска противвред-
ност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за големи 
трговци и за одговорното лице во правното лице од 50 до 500 евра во денарска про-
тиввредност.“. 

 
Член 29 

Во член 33 став 1 алинејата 1 се менува и гласи: 
„- од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност – за микротрговци, од 50 до 2.000 ев-

ра во денарска противвредност – за мали трговци, од 250 до 6.000 евра во денарска про-
тиввредност – за средни трговци и од 250 до 10.000 евра во денарска противвредност – за 
големи трговци,“. 

Во алинеја 2 зборовите „ 1.500 евра“ се заменуваат со зборовите  „100 до 250 евра“. 
Во алинеја 3 зборовите: „30% од одмерената глоба за правното лице“, се заменуваат со 

зборовите: „ од 200 до 500 евра во денарска противвредност“. 
 

Член 30 
Во член 34 зборовите: „600 до 800 евра“ се заменуваат со зборовите: „100 до 250 евра“. 
 

Член 31 
Во членот 35 сврзникот „или“ се заменува со запирка, а по зборот „странци“ се додава-

ат зборовите: „мали, средни и микротрговци“. 
 

Член 32 
Во член 36 став 1  зборовите: „11 став 1“ и броевите „16, 20 и 29“ се бришат. 
Ставовите 4 и 5 се бришат. 
Ставот 6 кој станува став 4 се менува и гласи: 
„Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на Комисијата, како и поста-

пката по правниот лек се спроведува согласно со Законот за прекршоците.“. 
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„За прекршоците утврдени во членовите 9, 10 став 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23,  28 став 2, 30 став 2, 33 и 34 од овој закон, прекршочната постапка ја води надле-
жен суд.”.           

                   
Член 33 

Во член 38 став 1 по зборот „санкција“ се додава зборот „привремена“. 
Во ставот 2 зборовите: „три  години“ се заменуваат со зборовите: „две години“. 
 

Член 34 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Северна Македонија“. 
 


