„Службен весник на РМ“ бр. 81 од 28.06.2007 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 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 19 јуни 2007
година.
Бр. 07-2864/1
19 јуни 2007 година
Скопје

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

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН
ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Во Законот за Државен пазарен инспекторат
(“Службен весник на Република
Македонија” број 24/2007), во членот 8 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
“Комисијата од ставот 3 на овој член одлучува за прекршоците утврдени со овој или друг
закон и изрекува прекршочни санкции согласно со овој закон, Законот за
прекршоците или со друг закон.”
Член 2
Во членот 9 став 1 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи: “прекршочна комисија;”.
Алинеите 3 и 4 стануваат алинеи 4 и 5.
Член 3
Во членот 12 по ставот 3 се додаваат седум нови става 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, кои гласат:
“Проверката на знаењето на инспекторот за самостојно извршување на инспекцискиот
надзор се спроведува преку полагање на испит за проверка на знаењето, според
Програмата за проверка на знаењето, што на предлог на директорот ја донесува
министерот.
Со испитот се утврдува дали инспекторот поседува стручни знаења за самостојно
извршување на инспекцискиот надзор.
Испитот за проверка на знаењето го спроведува Комисија за проверка на стручните
знаења на инспекторот, која ја формира министерот (во натамошниот текст: Испитната
комисија). Испитната комисија брои пет члена со мандат од три години.
Испитната комисија е составена од по еден раководен државен службеник од
Министерството за економија и Министерството за правда, два раководни државни
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службеника од Инспекторатот и еден член од високообразовна научна институција
поврзана со надлежностите на Инспекторатот, сите со најмалку пет години работно
искуство во својата област. Во зависност од потребата Комисијата може да биде составена и од
раководни државни службеници од другите министерства.
Два члена на Испитната комисија треба да се дипломирани правници. Претседателот на
Испитната комисија е од редот на раководните државни службеници во Инспекторатот.
Испитната комисија за својата работа донесува деловник.
На членовите на Испитната комисија им следува надоместок што го определува
министерот.”
Во ставот 4 кој станува став 11 по зборот “инспекторот” се додаваат зборовите: “и
програмата за спроведување на испитот”.
Член 4
По членот 12 се додаваат три нови члена 12-а, 12-б и 12-в, кои гласат:
“Член 12- а
Инспекторот кој не се согласува со оценката на Испитната комисија може веднаш, а
најдоцна во рок од три дена по објавувањето на оценката да поднесе приговор до
Испитната комисија.
По приговорот инспекторот има право повторно да полага испит најдоцна во рок од три дена
пред друга комисија формирана од министерот.
Комисијата од ставот 2 на овој член е составена од претседателот на Испитната
комисија и два нови члена кои треба да ги исполнуваат условите од членот 12 став 7 на овој
закон.
За претседател на Комисијата од ставот 2 на овој член се определува еден од новите
членови.
Член 12- б
Инспекторот кој на испитот е оценет позитивно добива потврда дека го положил
испитот (во натамошниот текст: потврдата).
Потврдата ја потпишува претседателот на Комисијата.
Потврдата му се издава на инспекторот веднаш, по положувањето на испитот, или најдоцна во рок
од осум дена.
Член 12 -в
Министерството води евиденција за спроведениот испит за секој
поединечно.
Евиденцијата од ставот 1 на овој член се чува трајно."

инспектор

Член 5
По членот 13 се додаваат три нови члена 13-а, 13-б и 13-в, кои гласат:
“Член 13-а
Министерот може да формира прекршочни комисии кои ќе бидат надлежни за водење на
прекршочна постапка за прекршоци од одделни области и за одделни подрачја во
Република Македонија во согласност со надлежноста на апелационите судови определена со
Законот за судовите.
Прекршочните комисии (во натамошниот текст: Комисија) се составени од по пет члена и
нивни заменици од кои:
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- три дипломирани правника со пет години работно искуство во струката од кои еден со
положен правосуден испит и два члена со висока стручна подготовка со пет години
работно искуство во струката.
Комисијата се избира за времетраење од три години со право на реизбор на членовите.
Претседател на Комисијата треба да биде лице со завршен правен факултет и положен
правосуден испит.
Комисијата донесува деловник за својата работа.
Против решенијата на Комисијата со кои се изрекува прекршочна санкција согласно со
одредбите од овој закон, може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред
надлежен суд.
Член 13-б
Комисијата има право да изведува докази и собира податоци кои се неопходни за
утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и презема дејствија утврдени со овој
закон, Законот за прекршоците или со друг закон.
Членовите на Комисијата се самостојни и независни во работата на Комисијата и
одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
Комисијата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членови.
Комисијата води единствена евиденција на прекршоците, изречените санкции и
донесените одлуки на начин пропишан од министерот за економија во согласност со
министерот за правда.
Со актот од ставот 4 на овој член се пропишува и начинот на пристап до информациите кои
се содржани во евиденцијата.
Надоместокот кој го плаќа сторителот согласно со Законот за прекршоците, го уплатува на
соодветна сметка во рамките на трезорската сметка и истиот е приход на Буџетот на
Република Македонија.
Член 13-в
Член на Комисија може да се разреши:
1) со истекот на рокот за кој е именуван за член;
2) по негово барање;
3) со исполнување на условите за пензија согласно со закон;
4) ако е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело;
5) ако се утврди трајна неспособност за работа;
6) ако се утврди прекршување на прописите за водење на прекршочна постапка со
правосилна одлука;
7) ако не ги исполнува обврските кои произлегуваат од работењето во Комисијата и
8) ако не пријавил постоење конфликт на интереси за предмети-случаи за кои решава
Комисијата.
Предлог за разрешување на член на Комисија за случаите од ставот 1 точки 3, 7 и 8 на овој
член поднесува претседателот на Комисијата до министерот.”
Член 6
Во членот 34 став 3 по зборовите: “став 1” се додаваат зборовите: “и став 2”.
Член 7
По Главата VI се додава нова Глава “VI-а” која гласи "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ" и
додаваат три нови члена 37- а, 37- б и 37- в, кои гласат:
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"Постапка за порамнување
Член 37-а
Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за порамнување,
државниот пазарен инспектор составува записник во кој се забележуваат битните
елементи на прекршокот, времето, местото и начинот на сторување на прекршокот,
описот на дејствието на прекршокот и лицата затекнати на самото место.
Во записникот може да се утврди начинот на кој ќе се отстранат последиците од
прекршокот, како и начинот на надминување на последиците од сторувањето на
прекршокот.
Државниот пазарен инспектор може во постапката за порамнување на сторителот на
прекршокот да му даде платен налог.
Доколку сторителот го прими платниот налог, должен е истиот да го потпише.
Примањето на платниот налог од сторителот на прекршокот се забележува во записникот.
Кога како сторител на прекршок се јавува правно лице, записникот и платниот налог го
потпишува службеното, односно одговорното лице во правното лице кое се нашло на лице
место при инспекцискиот надзор или друго службено или одговорно лице кое изјавило дека
има право да го потпише записникот и да го прими платниот налог.
Изјавата од ставот 5 на овој член се забележува во записникот.
Инспекторатот води евиденција за покренатите постапки за порамнување и за нивниот
исход.
Посредување
Член 37-б
Кога сторителот на прекршокот е согласен за поведување на постапка за посредување,
инспекторот составува записник во кој се констатира согласноста на двете страни за
покренување на постапка за посредување на кој се потпишува и сторителот на
прекршокот.
Постапката за посредување се покренува со барање од страна на инспекторот во рок од
осум дена од денот кога е констатирано сторувањето на прекршокот.
Согласноста за посредување треба да се постигне во рок од осум дена од денот кога е
започната постапката за посредување.
Постапката за посредување се води пред Комисија за посредување формирана од
министерот.
Комисијата за посредување е составена од три члена и нивни заменици, од кои еден
член ја врши функцијата на претседател. Членовите на Комисијата за посредување се
избираат од редот на државните службеници вработени во Министерството, од кои еден е
дипломиран правник. Членовите на Комисијата за посредување имаат мандат од три
години.
Претседателот е должен да ја започне постапката на Комисијата за посредување во рок од 24
часа од денот кога е пристигнато барањето од ставот 2 на овој член.
Комисијата за посредување работи на седница на која задолжително присуствуваат
претставници на сторителот на прекршокот и инспекторот .
За постигнатата согласност во постапката за посредување се составува спогодба во
која се констатира согласноста на двете страни.
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

4 од 5

www.pravdiko.com

„Службен весник на РМ“ бр. 81 од 28.06.2007 година

- мерките кои треба да ги преземе сторителот со цел да ги отстрани последиците од
прекршокот.
Во случаите во кои е постигната согласност за посредување, глобата на сторителот
може да биде намалена најмногу за една половина од максимум пропишаната глоба за
прекршокот определена со закон.
Комисијата за посредување е должна да води евиденција за поведените постапки за
посредување и за нивниот исход.
Спогодбата од ставот 9 на овој член има сила на извршна исправа.
Медијација
Член 37-в
За прекршоците определени со закон, пред да поднесе барање за покренување на
прекршочна постапка, инспекторот може со сторителите на прекршок
да постигне
согласност за започнување на постапка на медијација.
Со медијацијата задолжително се утврдуваат обврските на сторителот на прекршокот, а
особено:
- висината и начинот на плаќање на глобата,
- висината и начинот на плаќање на други давачки и трошоци и
- мерките кои треба да ги преземе сторителот, со цел да ги отстрани последиците од
прекршокот.
Постапката за медијација се спроведува согласно со Законот за медијација. “
Член 8
Во членот 39 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
“За дејствијата од ставот 1 на овој член, покрај глобата на правното лице ќе му се
изрече и прекршочна санкција привремена забрана за вршење на дејност во траење од 15
до 30 дена, а на одговорното лице во правното лице, односно на физичкото лице ќе му се
изрече прекршочна санкција забрана за вршење на дејност или должност во траење од три
до 15 дена.
Државниот пазарен инспектор може за прекршоците од овој член
да му изрече на
правното лице мандатна казна на самото место во износ од 500 евра во денарска
противвредност, а на одговорното лице во правното лице во износ од 200 евра во денарска
противвредност, како и на физичкото лице во износ од 100 евра во денарска
противвредност.”
Ставот 4 станува став 6.
Член 9
Прописите предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од еден месец од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
Член 10
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на
Република Македонија”.
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