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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

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за   државен пазарен
инспекторат,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015
година.

Бр. 08-3932/1 Претседател
26 август 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член  1
Во Законот за државен пазарен инспекторат (“Службен весник брoj 24/2007, 81/2007,

152/2008, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14, 33/15 и 61/15), во членот 33 став (3) зборовите:
“Државна комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекциски надзор и
прекршочната постапка“ се заменуваат со зборовите “Државна комисија за одлучување во втор
степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.“

Член 2
Насловот пред членот 37-а  и членот 37-а се менуват  и гласат:

„Постапки за порамнување и спогодување
(1) Кога инспекторот ќе констатира прекршок составува записник во кој ги забележува

битните елементи на дејствието од кое произлегува правното обележје на прекршокот,
времето, местото и начинот на сторувањето на прекршокот, описот на дејствието и лицата
затекнати на самото место, како и дава предлог за порамнување со издавање на мандатен,
односно прекршочен платен налог. Записникот го потпишува инспекторот и сторителот.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, ако инспекторот прекршокот го утврди
лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и направи, односно со
податоци од службена евиденција записникот го потпишува само инспекторот.

(3) Доколку  во  постапката  на  сторителот  му  бил  издаден  мандатен,  односно
прекршочен платен налог, тоа ќе се забележи во записникот за констатиран прекршок.
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Член  3
Насловот пред членот 37-б и членот 37-б се менуваат и гласат:

„Мандатна постапка со издавање на мандатен платен налог

(1) Кога инспекторот ќе утврди дека е сторен прекршок за кој со закон е предвидено
издавање на мандатен платен налог, на сторителот на прекршокот ќе му врачи мандатен
платен налог во кој се наведени битните елементи на дејствието од кое произлегува
правното обележје на прекршокот, лично име, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице,
назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната
квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање, правна
поука, како и други податоци во согласност со закон со рок од осум дена од денот на
врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ.

(2) Ако сторителот доброволно не ја плати глобата од ставот (1) на овој член,
мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и инспекторот ќе го достави до
органот надлежен за присилно извршување, за негово извршување.

(3) Инспекторите се должни да водат евиденција за издадените мандатни   платни
налози и за исходот на покренатите постапки.

(4) Во евиденцијата од ставот (3) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следниве  податоци  име  и  презиме,  односно  назив  на  сторителот  на  прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот
платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(5)Личните податоци од ставот (4) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.

(6) Формата и содржината на мандатниот платен налог ги пропишува министерот за
економија.

Член 4
Насловот пред членот 37-в и членот 37-в се менуваат и гласат:

“Постапка за издавање на прекршочен платен налог

Член 37-в
(1) Ако сторителот го признае делото што му се става на товар или ако инспекторот

прекршокот  го утврди лично или го утврди со употреба на соодветни технички средства и
направи, инспекторот веднаш ќе издаде прекршочен платен налог.

(2) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на
граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице,
назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната
квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна
поука, а може и други податоци во согласност со закон.

(3) Ако глобата со закон не е пропишана во точно одреден износ, инспекторот
изрекува глоба во минималниот износ за прекршокот пропишан со закон.

(4) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог сторителот е должен
да ја плати глобата изречена согласно со ставовите (2) и (3) на овој член во рок од осум
дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(5) Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член ќе плати
половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.
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(6) Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (4) на овој член, инспекторот
поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот суд, односно
прекршочен орган.

(7) Инспекторите се должни да водат евиденција за издадените прекршочни   платни
налози и за исходот на покренатите постапки.

(8) Во евиденцијата од ставот (7)на овој член се собираат, обработуваат и чуваат
следниве  податоци  име  и  презиме,  односно  назив на  сторителот  на  прекршокот,
живеалиште,  односно  престојувалиште,  седиште,  вид  на  прекршокот,  број  на
прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(9)   Личните податоци од ставот (8) на овој член се чуваат пет години од денот на
внесување во евиденцијата.

(10) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за
економија.

Член 5
По  членот 37- в се додава нов  наслов и  нов  член 37-г, кои гласат:

„Постапка на спогодување со физички и правни лица

Член 37-г
(1) За прекршоци кога е тоа определено со закон,   Инспекторатот ќе изготви записник за

констатиран прекршок и во истиот ќе му предложи на сторителот на прекршокот
постапка на спогодување и постигнување согласност со кој сторителот на прекршокот ќе ја
плати  договорената  глоба  и  другите  давачки,  ќе  ги  отстрани  последиците  на
прекршокот или ќе исполни некоја обврска.

(2) Инспекторот составува записник во кој се констатира согласноста за спогодување на
двете страни на кој се потпишува и сторителот на прекршокот и во рок од три дена од
потпишувањето на записникот го доставува до комисијата за спогодување.

(3) Постапката на спогодување е итна и се води пред посебна комисија за спогодување
во рамките на Министерството за економија, формирана од страна на министерот за
економија.

(4) Комисијата за спогодување е составена од три члена и нивни заменици, од кои еден
член ја врши функцијата на претседател. Членовите на Комисијата за спогодување се
избираат од редот на државните службеници вработени во министерството, од кои еден е
дипломиран правник. Членовите на Комисијата за спогодување имаат мандат од три
години.

(5) Претседателот е должен да ја започне постапката на Комисијата за спогодување во рок
од 24 часа од денот кога е пристигнато барањето за започнување на постапката за
спогодување.

(6) Комисијата за спогодување работи на седница на која задолжително присуствуваат
претставници на сторителот на прекршокот и инспекторот.

(7)  Ако постапката на спогодување успее во рок од осум дена од денот на започнување
на постапката пред Комисијата за спогодување, се склучува спогодба со сторителот на
прекршокот.

(8)  Ако постапката за спогодување не успее, Комисијата за спогодување во рок од три
дена го известува Инспекторатот кој го констатирал прекршокот, да поднесе барање за
поведување на прекршочна постапка пред суд или прекршочен орган, а трошоците на
постапката паѓаат на товар на сторителот.
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(9) Во спогодбата се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а особено:
-висината и начинот на плаќањето на глобата,
-висината и начинот на плаќањето на други давачки и трошоци и
-мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од

прекршокот.
(10) Спогодбата за договорена глоба има сила на извршна исправа. Ако сторителот не ја

плати глобата во утврдениот рок, таа ќе се достави на органот на управата надлежен за
присилно извршување.

(11)   Комисијата за спогодување е должна да води евиденција за поведените постапки за
спогодување и за нивниот исход.

Член 6
Членот 38 се брише.

Член 7
Во членот 39 став (1) воведната реченица се менува и гласи :
„Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на

правното лице, односно на трговецот поединец, ако:“
Ставот (2) се менува и гласи:
„За прекршоците   од ставот 1 на овој член   на правното лице,   односно на трговецот

поединец,  инспекторот ќе му  издаде прекршочен платен налог.“
Ставот (3) се менува и гласи:
“Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на правното лице, односно на трговецот

поединец    ќе му се    изрече    на одговорното лице во правното лице, односно на
одговорното лице во трговецот поединец,     за дејствијата од ставот (1 ) на овој член.“
Ставот (4) се менува и гласи:

“Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот утврден во прекршочниот
платен налог Инспекторатот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до
Прекршочната комисија од членот 13-а од овој закон.

“Ставот (5) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 200 до 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на

физичко лице за дејствијата од ставот 1 точка 2 на овој член."
Ставот 6 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени во ставот 1 точка 2 на овој член, на физичкото лице ќе му

биде издаден мандатен  платен  налог.

Член  8
По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

"Член 39-а
Одмерувањето на висината на глобите на правното лице, односно на трговецот

поединец се врши согласно со Законот за прекршоците."

Член 9
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот

на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 10
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да

утврди пречистен текст на Законот за државен пазарен инспекторат.

Член 11
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република

Македонија“.
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