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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 МЕНИЦА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за меница,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 мај 

2010 година. 
      

     Бр. 07-2111/1                                                                                      Претседател 
12 мај 2010 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 МЕНИЦА 

 
Член 1 

Во Законот за меница („Службен весник на Република Македонија“ брoj 3/2002), во 
насловот на Главата VII зборот "КАЗНЕНИ" се заменува со зборот "ПРЕКРШОЧНИ". 

 
Член 2 

Насловот пред членот 121 и членот 121 се бришат. 
 

Член 3 
Насловот пред членот 122 се брише, а членот 122 се менува и гласи: 
"Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршок на правно лице, доколку: 
- трасира меница без дата или со неточна дата на издавање, 
- пренесе или исплати меница без дата на издавање и 
- пополни бланко меница спротивно на одредбите на овој закон. 
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршокот од ставот 1 на овој член на одговорното лице во правното лице. 
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 

прекршокот од ставот 1 на овој член на физичко лице." 
 

Член 4 
По членот 122 се додаваат два нови члена 122-а и 122-б, кои гласат: 
 

"Член 122-а 
За прекршоците предвидени со овој закон прекршочната постапка ја води надлежен 

суд. 
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Член 122-б 
Пред поведување на прекршочната постапка, судот ќе му предложи на сторителот 

постапка на порамнување согласно со Законот за прекршоците." 
 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 


