Службен весник на РМ, бр. 36 од 23.3.2011 година

2011036860
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 21 март 2011
година.
Бр. 07-1468/1
21 март 2011 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН
ИНСПЕКТОРАТ
Член 1
Во Законот за Државен пазарен инспекторат
(“Службен весник на Република
Македонија” број 24/2007 и 81/2007), членот 4 се менува и гласи:
“Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од
Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со овој
закон поинаку не е уредено.“
Член 2
Членoвите 5, 6 и 7 се бришат.
Член 3
Членот 8 се менува и гласи:
“Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на законите и прописите
донесени врз основа на закон во работењето на трговските друштва, правните и физичките лица
(во натамошниот текст: субјект на надзор), како и изрекување на инспекциски мерки со цел за
отстранување на утврдените неправилности.”
Член 4
Членот 12 се менува и гласи:
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“Инспектор може да биде лице кое има висока стручна подготовка и најмалку три
години работно искуство во струката.“
Член 5
Членовите 12-а, 12-б и 12-в се бришат.
Член 6
Во членот 13-а се додава нов став 1, кој гласи:
“Инспекторатот е прекршочен орган, а постапката пред прекршочниот орган
Комисија за одлучување по прекршок.“
Ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

ја води

Член 7
Членот 14 се менува и гласи:
“Инспекторот 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.
Директорот донесува годишна програма за работа на Инспекторатот најдоцна до 31
декември во тековната година, а за наредната година и подготвува месечни планови за
работа на Инспекторатот врз основа на кој се врши редовниот инспекциски надзор.
Инспекцискиот надзор се врши по налог на директорот или овластено лице од
директорот.
Инспекторатот подготвува квартален извештај за својата работа и истото се објавува на
веб страницата на Инспекторатот.”
Член 8
Членот 15 се менува и гласи:
“Инспекторот самостојно ги врши работите на инспекцискиот надзор и презема мерки за
кои е овластен со овој и друг закон.
При вршење на инспекцискиот надзор во согласност со закон инспекторот има обврски
:
1) да постапува по иницијативи за поведување на инспекциска постапка и за тоа да го
извести подносителот на иницијативата;
2) да го известува одговорното лице на субјектот на надзорот за почетокот на вршењето на
инспекцискиот надзор, освен ако со закон поинаку не е утврдено или ако со таквото
известување ќе се намали ефикасноста на надзорот, или заради заштита на јавниот
интерес, животот и здравјето на луѓето и имотот;
3) да се легитимира пред субјектот на надзорот, односно пред одговорното или друго
овластено лице на субјектот на надзорот;
4) да состави записник за извршениот инспекциски надзор;
5) да ја чува тајноста на класифицираните податоци;
6) да постапува законито, навремено и во согласност со Етичкиот кодекс на државните
службеници и Етичкиот кодекс на инспекциската служба и
7) да го извести одговорното лице на субјектот на надзорот за законскиот основ за
вршење на надзор.”
Член 9
Членовите 17 и 19 се бришат.
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Член 10
Членот 21 се менува и гласи:
“Привремено одземените предмети - стоки од страна на инспекторот се предаваат
чување во Агенцијата за управување со одземен имот.“
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Член 11
Членот 22 се брише.
Член 12
Членовите 28, 29, 30, 31 и 32 се бришат.
Член 13
Членот 33 се менува и гласи:
“Против решението на инспекторот, односно директорот може да се изјави жалба во рок
од осум дена од денот на приемот на решението.
Жалбата го одлaга извршувањето на решението, освен ако со посебен закон поинаку не е
уредено.
По жалба против решенијата на инспекторот одлучува посебна комисија при
Министерството за економија составена од три члена кои ги именува министерот.
Комисијата од ставот 3 на овој член е составена од претседател и два члена сите
дипломирани правници со најмалку три години работно искуство во струката, кои не
треба да бидат вклучени во вршењето на инспекцискиот надзор.
Претседателот на Комисијата е од редот на раководните државни службеници.”
Член 14
Членот 39 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе 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 4) и
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).
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице
во правното лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на трговец
поединец и на физичко лице за дејствијата од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото
место на правното лице за прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој закон.
Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото
место на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 точка 2 на овој
член.
Глоба во износ од 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на самото
место на трговец поединец и на физичко лице за дејствијата од ставот 1 точка 2 на овој
член.
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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 и 2 на овој
член во согласност со Законот за прекршоците.”
Член 15
Во целиот текст на Законот зборовите: “контролираниот субјект“ се заменуваат со
зборовите: “субјект на надзор“.
Член 16
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република Македонија да
утврди пречистен текст на Законот за Државен пазарен инспекторат.
Член 17
Одредбите од членовите 1, 7, 8, 10 и 13 на овој закон ќе започнат да се применуваат со
започнување на примената на Законот за инспекцискиот надзор.
Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија”.
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