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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 ЧЕК 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за чек, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 јули 

2008 година. 
 

    Бр. 07-2805/1                                       Претседател 
9 јули 2008 година                       на Република Македонија,                       
         Скопје                                 Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЧЕК 

 
Член 1 

Во Законот за чек ("Службен весник на Република Македонија" број 3/2002), во членот 
1 по зборот "чек" се додаваат зборовите: "печатењето и пуштањето на чековни бланкети 
во оптек".                            

 
Член 2 

Во членот 2 став 1 во изразот  "Откупување на чек" зборот "девизна" се брише. 
 

Член 3 
Во членот 4 став 1 по точката 2 се додава нова точка 3, која гласи: 
"3. Име, презиме и адреса, односно фирма или назив и седиште на трасантот;". 
 Точките 3, 4, 5 и 6 стануваат точки 4, 5, 6 и 7. 
 

Член 4 
Во членот 6 став 2 зборовите: "може да" се заменува со зборот "ќе". 
 

Член 5 
По членот 13 се додаваат нова глава "III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ" и нов член 13-а, кои 

гласат: 
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"III-а ЧЕКОВНИ БЛАНКЕТИ 
 

Член 13-а 
Банките со седиште во Република Македонија можат да печатат и пуштаат во оптек 

чековни бланкети. 
Формата и позадината на чековните бланкети, степенот на заштита на  чековните 

бланкети од фалсификување, како и начинот на нивното пуштање во оптек го уредуваат  
банките."  

 
Член 6 

Во членот 23 став 1 зборовите: "или ñ" се заменуваат со сврзникот "и". 
 

Член 7 
Во членот 35 став 2 по зборовите: "со  трасатот" се става запирка и се додаваат 

зборовите: "со лицето кое има сметка кај трасатот". 
Во ставот 4  зборот "се" се заменува со зборот "не".                                                            
 

Член 8 
Во членот 54 став 1 точка 1 зборовите: "име или назив" се заменуваат со зборовите: 

"име, презиме и адреса на физичко лице, односно фирма или назив и седиште". 
 

Член 9 
Во членот 67 ставот 3  се брише.     
 

Член 10 
Во членот 85 став 3 зборовите: "службеното лице е должно да" се заменуваат со 

зборовите: "задолжително се". 
Во алинејата 1 во вториот ред сврзникот "или" се заменува со  сврзникот "и". 
Во алинејата 3 зборот "воља" се заменува со зборот "волја". 
Ставот 4 се брише.  

Член 11 
Насловот на Главата VII. "KАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ 

САНКЦИИ". 
 

Член 12 
Поднасловот "Кривично дело" пред членот 90 и членот 90 се бришат. 
 

Член 13 
Во членот 91 став 1 во воведната реченица зборовите: "Со парична казна од 200.000 до 

300.000 денари ќе се казни за прекршок" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ од 
2.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на". 

Ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат:  
"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.  
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

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

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 

Република Македонија". 


