„Службен весник на РМ“ бр. 24 од 01.03.2007 година

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
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
Се прогласува Законот за Државен пазарен инспекторат,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 21
февруари 2007 година.
Бр. 07-847/1
21 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Член 1
Со овој закон се уредуваат начелата, надлежноста, организацијата на пазарната
инспекција и постапките на инспекцискиот надзор.
Член 2
Цел на овој закон е организирање на ефикасен систем на инспекциски надзор над
економските активности кои се вршат на територијата на Република Македонија.
Член 3
Работите на пазарната инспекција ги врши Државниот пазарен инспекторат
(во
натамошниот текст: Инспекторат) како орган во состав на министерството надлежно за
работите од областа на економијата (во натамошниот текст: министерството).
Инспекторатот има својство на правно лице.
Член 4
Во постапката на инспекцискиот надзор се применува Законот за општа управна
постапка, ако со овој закон поинаку не е уредено.
II. НАЧЕЛА
Член 5
Начело на транспарентност и јавност - при вршење на работите, Инспекторатот ги
почитува начелата на транспарентност и јавност во согласност со закон.
На барање на заинтересираните физички и правни лица Инспекторатот е должен да ги
достави сите неопходни информации кои би можеле да им бидат од корист, а кои се
однесуваат на општата безбедност на потрошувачите и ризикот по животот и здравјето на
луѓето, освен информациите за кои со закон не е дозволен пристап.
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Член 6
Начело на претпазливост и пропорционалност - Инспекторатот го почитува начелото на
претпазливост и пропорционалност.
Во случаите кога ќе се утврди дека прописот не е применет или неправилно е применет,
секогаш кога е тоа можно и оправдано, ќе им се даде можност на контролираните субјекти да
ги отстранат недостатоците, притоа почитувајќи го принципот на претпазливост и
пропорционалност.
Член 7
Начело на доверливост - Инспекторатот е должен да ги чува доверливо податоците и
информациите кои се достапни при извршувањето на работите од надлежност на
Инспекторатот, на начин и под услови утврдени со закон и друг пропис.
Во случај на постоење на сериозен ризик по животот и здравјето на луѓето и нивниот
имот,
животната средина и природата, директорот на Инспекторатот ги објавува
информациите утврдени со инспекцискиот надзор до степен кој е нужен да се докаже
потребата од преземените мерки согласно со закон.
III. НАДЛЕЖНОСТ
Член 8
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите, другите прописи,
како и на примената на актите од страна на трговските друштва и другите правни и
физички лица кои вршат дејност и граѓаните (во натамошниот текст: контролиран
субјект), кои се однесуваат на економските активности кои се вршат на територијата на
Република Македонија, и тоа:
- надзор над пазарот на производи и услуги, безбедност на производи на пазарот,
- заштита на потрошувачите,
- прометот на предмети од скапоцени метали,
- техничката сообразност на производите,
- контрола на употребата на мерните единици и мерилата во прометот, туристичката дејност,
- угостителската дејност,
- занаетчиската дејност,
- заштита на правата од индустриска сопственост на пазарот,
- заштита на авторското право и другите сродни права на пазарот и други работи определени со закон.
Инспекторатот, за одделни прекршоци определени со закон може да води прекршочна
постапка и може да изрече прекршочна санкција.
Постапката од ставот 2 на овој член ја води комисија составена од службени лица
овластени од министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за
вршење на работите од областа на економијата (во натамошниот текст: министерот).
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА
Член 9
Инспекторатот работите од својата надлежност ги врши преку:
- директор на Инспекторатот (во натамошниот текст: директор),
- државни пазарни инспектори (во натамошниот текст: инспектори), пазарни извршители (во натамошниот текст: извршители) и
- други вработени во Инспекторатот.
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За вршење на определени стручни, административни и помошни работи од надлежност на
Инспекторатот се формираат соодветни внатрешни организациони облици.
Внатрешната организација на Инспекторатот поблиску ја утврдува министерот на
предлог на директорот.
Член 10
Со работите на Инспекторатот раководи директор кој го именува и разрешува Владата на
Република Македонија.
За директор на Инспекторатот може да се назначи лице кое има висока стручна
подготовка од областа на економијaта, правото, бизнис администрацијата, машинската,
електротехничката, технолошката струка или друга соодветна струка поврзана со
надлежностите од членот 8 на овој закон и најмалку шест години работно искуство во
струката.
Член 11
Директорот ги раководи, организира, координира и насочува работите на
Инспекторатот.
Директорот определува раководен државен службеник кој во негово отсуство го
заменува и го води тековното работење на Инспекторатот.
Директорот презема мерки и се грижи за стручно оспособување и усовршување на
инспекторите.
Член 12
Инспектор може да биде лице кое има висока стручна подготовка и најмалку три
години работно искуство во струката.
На секои три години се врши проверка на знаењето на инспекторот.
Доколку исходот од проверка на знаењето од ставот 2 на овој член е негативен, по шест
месеца од првата проверка, се врши повторна проверка на знаењето на инспекторот.
Доколку исходот од повторната проверка на знаењето на инспекторот е негативен, на
инспекторот му престанува работниот однос.
Постапката и начинот за проверка на знаењето на инспекторот ги пропишува
министерот на предлог на директорот.
Член 13
Извршител може да биде лице кое има средна или виша стручна подготовка и најмалку една
година работно искуство.
Член 14
Инспекторатот ги извршува работите согласно со годишна програма за работа. Во
случај на ризик по животот и здравјето на луѓето и во ситуации кои бараат итна
интервенција на државните органи, Инспекторатот може да презема инспекциски надзор
надвор од годишниот план и програмата за работа.
Годишната програма за работа ја донесува директорот и ја доставува до министерот.
Годишната програма содржи процена на влијанието на инспекцискиот надзор врз
работењето на контролираните субјекти.
Директорот подготвува годишен извештај за работата на Инспекторатот во претходната
година и го поднесува преку министерот до Владата на Република Македонија, најдоцна до
крајот на јануари во тековната година.
Годишниот извештај се објавува на веб страницата на министерството.
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V. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР
Член 15
Инспекторот самостојно ги врши работите на инспекцискиот надзор и презема мерки за кои
е овластен со овој и друг закон.
Член 16
Инспекторот не смее да врши или да присуствува на инспекциски надзор над
контролираниот субјект, ако тој или член на неговото семејство е сопственик или
сосопственик, член на орган на управување или надзорен орган или каде што тој или член на
неговото семејство има личен интерес.
Како член на семејство од ставот 1 на овој член се смета лице кое е во крвно сродство во
права линија со инспекторот во согласност со закон.
Дејствијата преземени спротивно на ставот 1 од овој член се сметаат за ништовни и се
предмет на дисциплински престап.
Член 17
Овластувањето за вршење на инспекциски надзор, инспекторот го докажува со
службена легитимација.
Инспекторот е должен при вршењето на инспекцискиот надзор, да ја покаже
службената легитимација, а на барање на контролираниот субјект, да му дозволи да ја
разгледа.
Формата и содржината на образецот на службената легитимацијата, како и начинот на
издавање и одземање на службената легитимација од ставот 1 на овој член ја пропишува
министерот.
Член 18
Извршителот врши спроведување на извршните решенија
кои се однесуваат на
непаричните обврски.
Овластувањето за спроведување на извршните решенија, извршителот го докажува со
службена легитимација.
При спроведување на извршните решенија извршителот е должен да ја покаже својата
службена легитимација и да му дозволи на контролираниот субјект да ја разгледа.
Формата и содржината на образецот на легитимацијата, како и начинот на издавање и
одземање на легитимацијата од ставот 1 на овој член ја пропишува министерот.
Член 19
Инспекцискиот надзор се врши без претходна најава, во време кога контролираниот
субјект ги извршува своите активности или во секое друго време кога тоа е оправдано
заради заштита на јавниот интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот.
Одделни работи на инспекцискиот надзор во согласност со Законот за општата управна
постапка, можат да се извршат во канцеларијата на Инспекторатот со цел да се разјаснат
околностите на случајот.
Инспекторите го вршат инспекцискиот надзор ефикасно, водејќи сметка за заштита на
јавниот интерес и до степен колку што е тоа можно за заштита на интересот на
контролираниот субјект.
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Член 20
При вршење на инспекцискиот надзор инспекторот е овластен да:
1) проверува фајлови, документи, докази и информации во обем според предметот на
инспекцискиот надзор, како и да побара од контролираниот субјект или неговите
вработени да подготват потребни копии и документи изработени на странски јазик да
бидат преведени на македонски јазик и заверени од судски преведувач;
2) врши надзор во деловните простории и други простории кои не се користат како
живеалиште, над превозни средства и производи;
3) проверува идентификациони документи на лица поради потврдување на нивниот
идентитет;
4) бара од контролираниот субјект или од неговите вработени писмено или усно
објаснување во врска со прашања од делокругот на инспекцискиот надзор;
5) бара од контролираниот субјект или неговите вработени да ги достават податоците за
нивните добавувачи со кои располагаат;
6) бара стручно мислење кога е тоа потребно за инспекцискиот надзор;
7) зема примероци без надомест за натамошни тестови или проверки во случаи
определени со закон или друг пропис;
8) ги контролира активностите на контролираниот субјект при продажба на производи или
давање услуги;
9) обезбеди звучни и видео записи кои можат да бидат искористени во инспекцискиот
надзор;
10) врши попис на затекнатите стоки во деловниот објект и
11) обезбеди други потребни докази.
Доколку е оправдано потребно да се одземат или привремено да се чуваат
производите, досиејата или документите, инспекторот може:
1) да побара од контролираниот субјект или од лице вработено кај истото што има
овластување за тоа, да отвори и дозволи пристап во која било просторија, затворен сад,
машина или средства и
2) да побара од кое било лице кое има овластување за тоа, да декодира код или машина со
цел да се отклучи, ослободи или на друг начин да обезбеди пристап до кое било досие
(вклучително и компјутерско досие), простории, затворен сад или машина.
Идентичноста на копијата со оригиналот на фајловите, документите, доказите и
информациите ја потврдува контролираниот субјект со свој печат и потпис или неговиот
вработен со потпис.
Контролираниот субјект е должен да соработува и на барање на инспекторот да му
овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи,
средствата за комуникација или транспорт или кое било друго средство предмет на
инспекциски надзор, како и да ја достави целокупната документација потребна за
извршување на инспекцискиот надзор.
Член 21
Кога
со закон или пропис е предвидена можност за одземање на производи
инспекторот може привремено да одземе или да чува производ, или документ кои се
потребни заради обезбедување на докази за утврдување на фактичката состојба или
спречување на сериозен ризик по животот и здравјето на луѓето.
За извршеното привремено одземање и чување од ставот 1 на овој член, инспекторот
издава потврда.
Потврдата од ставот 2 на овој член содржи точен опис и количина на одземените
производи, односно документација, како и датум на одземање и датум на враќање на
производите, односно документацијата.
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Инспекторот е должен производот, односно документацијата да ја врати што е можно
побрзо, но не подоцна од три работни дена сметано од денот на одземањето.
Формата и содржината на образецот на потврдата од ставот 2 на овој член ја пропишува
министерот надлежен за вршење на работите од областа на економијата.
Член 22
При вршење на инспекцискиот надзор со цел да утврди определен недостаток согласно со
закон инспекторот може да купи производ или да добие услуга, само ако
тоа му е
одобрено од непосредно претпоставениот државен службеник.
Кога тоа е можно, купениот производ ќе биде вратен под услов да не е оштетен.
Во случаите од ставот 2 на овој член износот за купениот производ се враќа.
Начинот и постапката за купувањето од ставот
1 на овој член ги пропишува
министерот.
Трошоците за купување на производи и извршување на услуги паѓаат на товар на
министерството.
Член 23
Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, е
должен да му укаже на контролираниот субјект да ги отстрани во точно определен рок,
освен ако поинаку не е утврдено со закон.
Укажувањето од ставот 1 на овој член се внесува во записникот.
Контролираниот субјект, без одлагање, но не подоцна од рокот утврден во ставот 1 на овој
член, е должен да постапи по укажувањето од ставот 1 на овој член и да го извести
инспекторот дека недостатоците се отстранети.
Доколку контролираниот субјект не постапи по укажувањето на инспекторот од ставот 1 на
овој член, инспекторот во рок утврден со закон ќе преземе мерки согласно со закон.
Во случаите кога постои сериозна опасност по животот и здравјето на луѓето
инспекторот е должен да издаде усна наредба за итно и моментално отстранување на
утврдените недостатоци и истото да го забележи во записникот.
Во случајот од ставот 5 на овој член, инспекторот веднаш а најдоцна во рок од три дена ќе
донесе решение со кое ќе ја потврди усната наредба.
Член 24
Ако во текот на надзорот инспекторот констатира дека контролираниот субјект пушта во
промет производи без документи за набавка од добавувачот, тие стоки привремено ќе ги
одземе.
Кога со закон е предвидена можност за одземање на производи и предмети со кои е
сторено кривично дело или прекршок, инспекторот може привремено да ги одземе
производите, односно предметите за што е должен да издаде потврда со точен опис и
количина на одземените производи односно предмети.
Во пријавата за поведување на постапка за сторено кривично дело, односно барањето за
поведување на прекршочна постапка инспекторот е должен да ја наведе и преземената мерка
во смисла на ставот 1 од овој член.
Член 25
Во случаите утврдени со закон, инспекторот донесува решение за уништување на
производите.
Во случаите кога решението од ставот 1 на овој член ќе стане извршно, производот ќе
биде уништен.
Трошоците за уништувањето ги сноси контролираниот субјект.
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Начинот и постапката за уништувањето на производите во случаите од ставот 1 на овој
член ги пропишува министерот.
Член 26
Инспекторот е должен да донесе решение со кое се забранува вршење на дејност и да
преземе мерки за запечатување на простории, во случаите утврдени со закон.
Во случаите утврдени со закон директорот е должен да донесе решение.
Во случаите кога е тоа предвидено со закон или друг пропис инспекторот, односно
директорот може да донесе решение со кое се забранува вршење на дејност и да преземе
мерки за запечатување на простории, како последна мерка после утврдувањето дека нема
други мерки за заштита на животот и здравјето на луѓето од сериозен ризик или
обезбедувањето на докази.
Запечатувањето се врши со жиг на Инспекторатот.
Во случаите од ставот 3 на овој член, жигот ќе биде отстранет без одлагање по
завршувањето на инспекцискиот надзор, откако ќе се утврди дека сите ризици се
отстранети и сите докази се обезбедени.
Формата и содржината на жигот од ставот 4 на овој член ги пропишува министерот.
Член 27
Инспекторатот може
да побара да му се укаже помош од Министерството за
внатрешни работи при спроведување на извршното решение ако се наиде на физички
отпор или таков отпор оправдано може да се очекува како и во други случаи утврдени со
закон.
Во случаите од ставот 1 на овој член Министерството за внатрешни работи е должно да
укаже помош.
Член 28
За извршениот инспекциски надзор, инспекторот составува записник.
Записникот го потпишуваат лицата кои учествувале во постапката на инспекцискиот
надзор. Кога лицето кое учествувало во постапката на инспекцискиот надзор ќе одбие да
го потпише записникот, инспекторот ќе го забележи тој факт и причината за одбивањето.
Контролираниот субјект може да изјави приговор на содржината на записникот во рок од
три дена сметано од денот кога записникот бил сочинет, односно потпишан од лицата кои
учествувале во постапката на инспекцискиот надзор.
Приговорот од ставот 3 на овој член се поднесува до инспекторот.
Инспекторот е должен да одговори на приговорот без одлагање, но не подоцна од три дена
од приемот на приговорот.
Во случај кога е изјавен приговор согласно со ставот 3 од овој член, се одлага
донесувањето на решението до истекот на роковите од ставовите 3 и 5 на овој член.
Формата и содржината на образецот на записникот од ставот 1 на овој член ја
пропишува министерот.
Член 29
Со цел да се утврди дали производот ги исполнува барањата определени со закон и други
прописи, инспекторот може да земе примероци на производи.
Примерок на производ може да биде земен за тестирање во количина и на начин
определен со посебен пропис или доколку таков не постои, во количина потребна за да се
изврши проверката.
Земањето на примерок се забележува во записникот.
Примероците на производите се тестираат без одлагање.
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По завршување на тестирањето, лицето кое ги вршело тестирањата е должно да изготви
извештај за тестирањето и без одлагање да го достави до Инспекторатот најдоцна во рок од
три дена.
Контролираниот субјект има право да добие копија од извештајот од ставот 5 на овој
член.
Член 30
Во случаите од членот 29 на овој закон, заедно со основниот примерок се зема и
дополнителен примерок од истата серија во количество кое соодветствува на количината
земена за проверка (во натамошниот текст: вториот примерок).
Вториот примерок се чува во Инспекторатот за временски период определен од страна на
инспекторот, во услови коишто спречуваат можност за промена на квалитетот или
карактеристиките на производот.
Вториот примерок не се зема во случаите кога:
1) земањето на примерокот ќе биде отежнато поради неговата вредност, вид или малото
количество кое е предмет на инспекциски надзор;
2) не е возможно чување на примерокот во услови кои спречуваат промена на
квалитетот или карактеристиките на производот и
3) примерокот на производот е проверен по органолептички метод во текот на
инспекцискиот надзор, освен ако постои сомневање дека производот не ги исполнува
барањата предвидени со закон и друг пропис или неговите карактеристики не
соодветствуваат на декларацијата на производот.
Член 31
Доколку тестирањето покаже дека производот не ги исполнува барањата определени со
закон или други прописи или од декларацијата на производот, контролираниот субјект е
должен да го плати износот за трошоците на тестирањето.
Член 32
Постапката на земање и проверка на примероци од страна на инспекторот, ја
пропишува министерот.
Член 33
Против решението на инспекторот, односно директорот може да се изјави жалба до
министерот, освен ако со посебен закон поинаку не е уредено.
Жалбата го одлага извршувањето на решението, освен ако со посебен закон поинаку не е
уредено.
Член 34
Во случај кога е утврдено дека има основ за постоење на кривично дело, инспекторот е
должен да поднесе пријава за покренување на кривична постапка.
Во случај кога е утврдено дека е сторен прекршок, инспекторот ќе му предложи на
сторителот на прекршокот постапка на порамнување, а за одделни прекршоци определени со
закон постапка на посредување пред да поднесе барање за поведување на прекршочна
постапка во рок определен со закон.
Доколку инспекторот не постапи согласно со ставот 1 на овој член се смета дека
сторил дисциплински престап.
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Член 35
Ако инспекторот утврди дека постои основа за преземање на управни и други мерки, за чие
преземање е надлежен друг орган е должен без одлагање да го извести тој орган.
VI. СОРАБОТКА
Член 36
Инспекторатот соработува со органите на државната управа, органите на единиците на
локалната самоуправа и со здруженија на граѓани кои се грижат за заштита и унапредување на
интересите на потрошувачите.
Член 37
Правните и физичките лица, граѓаните и нивните здруженија можат да поднесат
пријави до Инспекторатот во врска со повредата на прописите од надлежност на
Инспекторатот.
Лицата од ставот 1 на овој член можат да поднесат пријави до Инспекторатот во врска со
инспекцискиот надзор извршен од страна на инспекторите.
По извршениот инспекциски надзор и спроведената управна постапка од ставот 1 на овој
член, Инспекторатот ќе ги извести лицата за утврденото и преземените мерки во рок од 30
дена сметано од денот на поднесување на пријавата.
Инспекторатот ќе ги извести лицата за утврденото по повод пријавите од ставот 2 на овој
член најдоцна во рок од 30 дена сметано од денот на поднесување на пријавата.
VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ
Член 38
Инспекторот може да изрече глоба за сторен прекршок на самото место кога е тоа утврдено со
посебен закон.
Член 39
Глоба во износ од 3.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на правното лице, ако:
1) не соработува и на барање на инспекторот не му овозможи непречен пристап до
просториите, документите, електронските системи, средствата за комуникација или
транспорт или кое било друго средство предмет на инспекциски надзор како и не ја
достави целокупната документација потребна за извршување на инспекцискиот надзор
(член 20 став 2);
2) не постапи по укажувањето на инспекторот за отстранување на утврдените
недостатоци и
не го извести инспекторот дека недостатоците се отстранети (член 23
ставови 1 и 3) и
3) не изготви извештај за тестирањето и по завршувањето на тестирањето не го достави
извештајот до Инспекторатот во рок од три дена (член 29 став 5).
Глоба во износ од 1.300 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
одговорното лице во правното лице за прекршок од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 700 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на
физичкото лице за прекршок од ставот 1 точки 1 и 2 на овој член.
Прекршочниот орган од членот 8 став 2 на овој закон е исклучиво надлежен за водење на
прекршочна постапка и за изрекување на прекршочни санкции од ставовите 1, 2 и 3 на овој
член во согласност со Законот за прекршоците.
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VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
Член 40
Постапките започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе продолжат
согласно со одредбите на овој закон.
Член 41
Одредбите од членот 8 ставови 2 и 3 и членот 39 став 4 на овој закон ќе се применуваат од
27 мај 2007 година.
Одредбата на членот 14 став 3 од овој закон ќе се применува од 1 јануари 2008 година.
Член 42
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеца од
денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 43
Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за
Државната пазарна инспекција ("Службен весник на Република Македонија" број 35/97,
23/99, 7/2002 и 20/2002).
Член 44
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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