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Б е л е ш к а 
 

од работниот состанок одржана на 3 јули 2012 година 
 
 На 03 јули 2012 година, во Стопанската комора на Македонија, се одржа 
работен состанок со претсавници на најзначајните трговци на мало на алкохолни 
пијалоци и на производители на алкохолни пијалоци  од земјата со цел надминување 
нa одредени отворени прашања поврзани со високите трошоци за продолжување на 
важноста на лиценцата за продажба на алкохолни пијалоци во трговијата на мало, а 
во функција на утврдување на заеднички предлози за нивно институционално 
решавање. 
 На состанокот присуствуваа претставници на следните компании: “Веро“-
Скопје, “Рамстор“-Скопје, “Тедико Супер“-Скопје, “КАМ Маркет“-Скопје, “Гемак траде“-
Скопје, “Рептил“-Скопје, “Скопски пазар“-Скопје, “Жито Вардар“-Велес, “Малина“-
Велес, “Пивара Скопје“-Скопје и “Стоби винарија“-Градско. 

Во присуство на претставник на Министертсвото за економија на Рапублика 
Македонија, господин Илир Шабани, трговците со алкохолни пијалоци  и 
производителите на вино и пиво, уште еднаш го отворија прашањето за неоправдано 
законски поставената парафискалната давачка од 0,05% од вкупниот промет остварен 
во претходната година за  продолжување на важноста на лиценцата за продажба на 
алкохолни пијалоци во трговијата на малo. 
 Имено, согласно Законот за трговија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 16/2004, 128/2006, 63/2007, 88/2008, 159/2008, 20/2009, 99/2009, 
105/2009 и 158/2010) сите трговци на мало, коишто вршат продажба на алкохолни 
пијалоци, за продолжување на важноста на лиценцата за продажбата на алкохолните 
пијалоци, која се издава со важност од две години, се обврзни да ги платат следните 
надоместоци: 

- 5.000 денари за секој  продажен објект ако трговецот има до три продажни 
објекти за алкохолни пијалоци; 
-15.000 денари за секој продажен објект, ако трговецот има над три продажни 
објекти за алкохолни пијалоци  и 0,05% од вкупниот промет остварен во 
претходната година. 

 Ваквото законско решение според трговците и производителите на алкохолни 
пијалоци е правно неиздржливо, поради воведена парафискална мерка, неефикасна 
за целите што треба да се постигнат со истата од една,  и нарушените  принципите за 
заштита на конкурентноста на пазарот на производи и услуги. Од друга страна, тоа не 
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кореспондира ниту со условите за добивање на лиценци во ниту една европска земја, 
ниту со тамошниот третман на пивото и виното, кои што спаѓаат во категоријата на 
прехрамбени производи. 

Имено, со овој пропис се предвидува плаќање на различен надоместок, во 
зависност од бројот на продажните објекти, така што трговците со повеќе од три 
продажни објекти се ставени во нерамноправна положба во однос на другите трговци, 
а од друга страна, предвидениот надоместокот од 0,05% од вкупниот промет остварен 
во претходната година, е категорија која се однесува за прометот на сите видови на 
стоки кои се продаваат во продавниците, односно во ланците на супермаркети.  
 Предвидениот надоместок всушност претставува двојно оданочување за 
трговците ако се земе предвид дека за остварениот годишен промет компаниите 
редовно плаќаат ДДВ, данок за остварена добивка, како и сите други актуелни 
давачки.   
 Беше истакнато дека негативните ефекти од ваквото законско решение се 
рефлектираат и врз развојната компонента на трговците на мало, на тој начин што го 
дестимулира и гуши органскиот раст на претпријатијата за отварање на нови 
дисперзирани малопродажни објекти.  

Во прилог на констатацијата за негативниот одраз на ова законско решение врз 
работењето на трговците беше и податокот за регистрираниот почеток на драстично 
опаѓање на обемот на продадени алкохолни пијалоци во последните неколку месеци, 
особено на пивото и виното, во ситуација на се’ поголемо учество на трошоците во 
работењето, кои тешко се покриваат поради  се’ помалите маржи. 
 Она што дава надеж дека може да се дојде до брзо решение за овој законски 
наметнат проблем е изјавата на претставникот на Министерството за економија дека е 
доставена информација до Владата на Република Македонија, по која ќе расправа  
Економскиот Совет. 
 Во функција на претставници од Здружението на трговијата коишто ќе ги 
бранат интересите на трговците и на винарите пред Економскиот совет се определени 
Елизабета Ицева, “Веропулос“-Скопје и Елизабета Велјановска, “КАМ Маркет“-Скопје.  
 Врз основа на констатациите од одржаната расправа, генералниот став на 
присутните претставници на трговците на мало и на производителите на алкохолни 
пијалоци е во функција на почитување на следните начела: 

- поголема транспарентност и поинтензивна соработка на носителите на 
економска политика во земјата со трговскиот бизнис при донесување или 
промена на законските прописи коишто се поврзани со оваа стопанска 
дејност; 

- измените на постојните законските решенија и донесувањето на нови 
прописи во областа на трговијата да се во функција на создавање на 
еднакви односи и услови на сите учесници на пазарот, без 
дискриминаторски услови и без нарушување на конкурентноста на пазарот.  

-  Тргнувајќи од оценката дека постојниот Закон за трговија има елементи на 
нарушување на еднаквоста и конкурентноста на пазарот, да се побара 
мислење од Агенцијата за конкурентност по ова прашање. 
 

Во врска со негативното влијанието на одредени одредби од Законот за 
трговија се донесоа следните заклучоци, коишто во форма на барања на Здружението 
на трговијата ќе бидат доставени до носителите на економска политика во земјата со 
цел за подобрување на состојбите на ова поле, и тоа: 

 
- Важноста на лиценцата за продажба на алкохолни пијалоци да биде на 

неограничен период, доколку имателот на лиценцата ги исполнува другите 
пропишани услови за нејзино издавање. 

- Да се укине член 23-а став 7, 8 и 9 од Законот за трговија, и другите 
одредби од овој закон што се поврзани со продолжување на важноста на 
лиценцата; 

- Добивањето на лиценца за продажба на алкохолни пијалоци да биде под 
исти услови за сите компании; 
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- Во соодветните законски прописи Владата да интервенира така што пивото 
да нема третманот на алкохолен пијалок.  

 
Во насока на попрецизно дефинирање на барањата, беше заклучено да во 

најбрз можен рок, до стручната служба на Комората, се достават писмените предлози 
на стопанствениците по оваа проблематика, која ќе ги систематизира и во име на 
Здружението на трговијата ќе ги достави до надлежните државни органи.   
 
Бр. 22 –1406/4 
03.07.2012 година  
С к о п ј е  


