
 
 
 
Здружението на трговијата при Стопанската комора на Македонија , на состанокот одржан 
на 26.08.2008 година, изразувајќи го својот револт за нетранспарентната постапка на 
донесувањена Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија и 
Правилникот за минимално-техничките услови на продажниот објект во кој се врши 
продажба на алкохолни пијалоци, ги донесе следните  
 

ЗАКЛУЧНИ КОНСТАТАЦИИ 
 

1. Членките на Здружението со Предлог Законот за изменување и дополнување на 
Законот за трговија се запознаа кога истиот беше во собраниска процедура (преку 
порталот на Собранието на РМ). На реакцијата, преку стручната служба во Стопанската 
комора на Македонија, за неиспочитуваниот Владин став да за сите законски и 
подзаконски предлози, чии членови ги обврзуваат стопанските субјекти, задолжително се 
побара мислење од бизнис-заедницата, беше објаснето дека тоа е измена и дополнување 
во функција на усогласување со европското законодавство. Но дека, поважно е од бизнис 
заедницата да се бара мислење по предлогот на подзаконските акти, кои треба да ги 
имплементираат во пракса. 

 
Но, Правилникот за минимално-техничките услови на продажниот објект во кој се 

врши продажба на алкохолни пијалоци се објави на 25 јули 2008 година, односно првиот 
ден од стапувањето на сила на Законот, што е и законска обврска согласно Член 12 став 
1 од истиот, без пред тоа да се достави до имплементаторите на истиот за нивно пред се 
запознавање и мислење. 

 
Единствено обврската, согласно Член 12, став 2 од Законот, дека одредбите од 

Правилникот ќе се применуваат од 1 септември, беше објавена на Порталот на 
Министервото, но со најава дека текстот на Правилникот наскоро ќе биде објавен. 
 

Здружението укажува дека, доколку трговските субјекти беа запознати со текстот 
на Предлог правилникот, додека Предлог Законот за измена на Законот за трговија беше 



во редовна собраниска процедура, ќе се обезбедеше временски период за нивна 
соодветна припрема, особено што имплементирањето на Правилникот значи превземање 
на големи инвестициони и технички зафати. 
 

Или, доколку предлагачот, односно Министерството за економија , го имале 
предвид законски одредениот рок за стапување на сила на подзаконскиот акт- 1 
септември, од една, и итното донесување на Правилникот од друга страна, се поставува 
прашањето зошто не се искористила можноста од амандманска промена на 
предложениот членот 12, став 2, при донесувањето на истиот, со кој би се обезбедил 
соодветен временски период за припрема на трговските субјекти.( 1 Октомви или 1 
Ноември). 
 
 Врз основ на горе изнесеното Здружението заклучи од Министерството да побара 
одговор за:  
 
- со цел да се обезбедат најосновни претпоставки за успешна имплементација на 
законските и подзаконските акти во пракса, усогласени со состојбите и потребите на 
бизнис заедницата а во функција на унапредување на стопанството и економскиот 
напредок, неопходна е транспарентност во постапката на донесување на истите, односно 
согласно заклучокот на Владата на РМ неопходно е мислење од бизнис заедницата при 
Стопанската комора на Македонија; 
 
- неопходен е писмен одговор од Министертвото како да се премости временскиот 
теснец, односно на кој начин и со кои мерки Министерството ќе обезбеди соодветен 
временски период на трговските фирми за нивно приспособување согласно Правилникот, 
со оглед дека истото со нетранспарентното однесување на подзаконските акти тоа не им 
го овозможи; 
 
- да се даде објаснување како конкретно е осмислена продажбата на алкохолните 
пијалоци , со што физички да се одвои просторот во кој се продаваат алкохолни пијалоци 
од останатиот простор, на која оддалеченост треба да бидат овие простории итн; 
 
- Неопходно е во Законот или во Правилникот да се внесе дефиниција што се подразбира 
под поимот алкохолен пијалок и во истата да се изврши издвојување на пивото од 
другите алкохолни пијалоци (слична дистинкција е направена од страна на 
законодавецот во бројни законски решенија каде се зборува од една страна за алкохолни 
пијалоци а од друга страна за пиво). Со таквото решение само би се унифицирал 
правниот систем. Она што треба како факт да се има предвид е дека ако законодавецот 
под поимот алкохолен пијалок подразбира и пиво тогаш таквото законско решение е 
крајно нелогично и неспроведливо во пракса. Имено треба да се има во предвид фактот 
дека физичкото одвојување на пивото неможе да се изврши на ист начин како што се би 
се извршило тоа со другите алкохолни пијалоци. Во Република Македонија по некои 
податоци постојат околу 12000 продажни објекти во кои се тргува со пиво. Пивото како 
пијалок волуменски зафаќа голем дел од продажниот објект така што неговото т.н. 
физичко обезбедување е практично невозможно, за разлика од алкохолните пијалоци со 
повисок степен на алкохол. Пивото се чува во гајби кои е речини невозможно да се 
обезбедат физички. Законски решенија за ограничување на продажба на пиво се 
непознати за голем дел од западноевропските земји, пр. Шведска, Норвешка, Данска, 
Финска и многу други. Дистинкција е направена и во најголемиот дел од американските 
држави каде што пивото и виното не подлежат на никакви ограничувања ниту во поглед 
на лиценцирање на продажбата , ниту во поглед на време на нивна продажба. Во ниту 



една западноевропска земја пивото кое е со максимален процент на алкохол од 2,5 - 5 %, 
пијалок кој најчесто има третман на храна и не се третира за алкохол, за разлика од т.н. 
жестоки пијалоци со процент на алкохол кој е не ретко и 10 пати повисок. Друг аргумент 
кој е неспорен, е пак дека пивото во Македонија и не е некој пијалок кој масовно се 
консумира. Македонија е една од земјите кои по глава на жител троши најмалку пиво 
(нешто над 30 литри годишно). За разлика од нас пак Чешка е рекордер со 157 литри по 
глава на жител, Ирска со 131, Германија со 116, Австралија со 109, па и некои од 
соседните земји – Хрватска 82, Србија 74 литри и слично. Значи, нема никаква 
оправданост евентуалното тврдење дека со ваквото законско решение ќе се превенира 
некое високо користење на пиво како пијалок. Со таквиот слаб просек на Македонија, 
ваквото законско решение значи само дополнителен удар врз производителите и 
трговците. Ако целта пак е да се спречи консумирање на пиво од страна на малолетници, 
тогаш треба само да се примени решението дека неможе да се продава алкохолен 
пијалок на лица под 18 години, што како решение е за поздравување. Од друга страна пак 
вака утврденото временско ограничување е во целосна спротивност со досегашната 
практика. Имено маркетиншките истражувања на пазарот како и досегашната 
долгогодишна пракса укажува на фактот дека во градовите нешто над 40% од пивото е 
набавено после 19 часот додека во селските средини тој процент е близу 70%. Тоа се 
должи пред се на работните и земјоделските обврски во селските средини, и набавката 
на пивото како пијалок претходно е невозможна. Само за илустрација, акцизата која ја 
добива државата од продажбата на пиво, повеќе од половина се собира од продажбата 
на пиво во тој период после 19 часот, што како приход на државата не е за потценување. 
Од сите тие причини поистоветувањето на пивото со алкохолните пијалоци е голема 
неправда не само за производителите и трговците, туку и за консументите. 
 
- со кои аргументи или пресметки цената на лиценците од 5000 денари во Предлог 
Законот за изменување и дополнување на Законот за трговија станаа 20.000 денари, а 
рокот на важност на лиценците од 5 години се намали на две, што е големо финансиско 
оптоварување како за трговец-поединец со еден продажен објект на мало, така и за 
трговските ланци кои имаат низа продавници низ цеклата земја. 
 
 - Иако Здружението ја подржува основната цел на актуелната измена на Законт за 
трговија од аспект на затита на младите од прекумерна консумација на алкохол, од една , 
како и регулирање на пазарот со алкохол од друга страна ( да не може да се продава на 
секое место и во секое време-бензиски пумпи, трафики, итн) сепак поради несоодветните 
измени во истиот со потрбите на бизноис заедницата и праксата во регионалните и 
повешето евроспки земји Здружението да покрене иницијатива за измена на Законот со 
кој ќе се бара: 
 
- продажбата на алкохол да се дозволи до 22 часот, а Правилникот ќе важи за трговските 
објекти кои работат после 22 часот; 
 
- да се изземе посебната лиценца за продажбата на алкохол, затоа што Дирекцијата за 
храна издава дозвола за продажба на храна и алкохол, што значи дека имаме дуплирање 
на лиценцата; 
 
- или истата да важи 5 години и 5000 денари за нејзино добивање, како што беше 
предложено во предлог зааконот. 
 


