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ВОВЕД 

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
38/04, 77/07, 103/08, 164/13, 97/15 и 152/15) се уредува заштитата на правата на 
потрошувачите, условите и начинот на заштита на потрошувачите, условите за трговското 
работење што се од значење за заштита на правата на потрошувачите, правата и 
обврските на здруженијата на потрошувачите, како и надлежностите на органите на 
државната управа  во однос на заштитата на потрошувачите.

Измените на Законот се изработени согласно измените и дополнувањата на  Законот за 
Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 
81/07, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15, 53/16 и 83/18) да се усогласи со измената 
во постојниот член 13-а во Законот за државен пазарен инспекторат каде се менува 
носителот на надлежноста за водење на прекршочните постапки односно наместо 
инспекторатот надлежноста преминува во Министерството за економија. Оваа измена е 
неопходна поради усогласување на прекршочните постапки кои ќе се водат пред како од 
аспект на функционалноста исто така и од деловодно водење на предметите по кои треба 
да постапи Прекршочната комисија формирана од министерот за економија .

Сите разгледани аргументи одат во прилог на усвојување на Предлог – законот.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГ- ЗАКОНОТ 

Предлог - законот се усогласува со предложените измени во Законот за Државен пазарен 
инспекторат односно е изработен согласно измените и дополнување на  Закон за 
Државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/07, 
81/07, 36/11, 164/13, 41/14, 33/15, 61/15, 152/15, 53/16 и 83/18) за да се усогласи со 
измената во постојниот член 13-а во Законот за државен пазарен инспекторат каде се 
менува носителот на надлежноста за водење на прекршочните постапки односно наместо 
Инспекторатот надлежноста преминува во Министерството за економија. Оваа измена е 
неопходна поради усогласување на прекршочните постапки кои ќе се водат пред како од 
аспект на функционалноста исто така и од деловодно водење на предметите по кои треба 
да постапи Прекршочната комисија формирана од министерот за економија .

Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела на кои се заснова и  
основниот текст на Законот.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА  

Предлог - законот нема финансиски последици врз буџетот и другите јавни финансиски 
средства. 

  
IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлог - законот за изменување на Законот за заштита на 
потрошувачите не е потребно обезбедување на финансиски средства ниту пак 
спроведување на Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот заштита на 
потрошувачите повлекува материјални обврски за одделните субјекти. 
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА  ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
ПОТРОШУВАЧИТЕ

Член 1

Во Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија” бр. 
38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15), во членот 135 во ставот 1 зборовите:  
„Државен пазарен инспекторат” се заменуваат со зборовите: „Министерство за 
економија”.

Во ставот 2 зборовите: „Државен пазарен инспекторат” се заменуваат со зборовите: 
„Министерство за економија”.

Член  2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ

Со член 1 од измената на Законот за заштита на потрошувачите („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 38/04, 77/07 , 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15), во членот 
135 во ставот 1 зборовите „Државен пазарен инспекторат” се менуваат и гласат: 
„Министерство за економија.”. Во ставот 2 по зборот „изрекува” зборовите „Државен 
пазарен инспекторат” се менуваат и гласат: „Министерство за економија.”) и се 
усогласува со Законот за Државен пазарен инспекторат каде се менува носителот на 
надлежноста за водење на прекршочните постапки односно наместо Инспекторатот 
надлежноста преминува во Министерството за економија. Оваа измена е неопходна 
поради усогласување на прекршочните постапки кои ќе се водат пред како од аспект на 
функционалноста исто така и од деловодно водење на предметите по кои треба да 
постапи Прекршочната комисија формирана од министерот за економија .

Со член 3 се одредува влегувањето во сила на овој закон. 

Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела на кои се заснова и  
основниот текст на Законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменувањето на Законот за заштита на потрошувачите 
(„Службен весник на Република Македонија“ 38/04, 77/07, 103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 
152/15) се предвидува изменување на веќе постоечки одредби на Законот, решенијата 
содржани во одредбите се меѓусебно поврзани и се однесуваат на истата работа.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со измената на органот пред кој ќе се  водат  на прекршочните постапки во Законот за 
заштита на потрошувачите („Службен весник на Република Македонија” бр. 38/04, 77/07, 
103/08, 24/11, 164/13, 97/15 и 152/15), се овозможува усогласување со Законот за 
Државен пазарен инспекторат.

Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела на кои се заснова и  
основниот текст на Законот.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ КОИ СЕ ИЗМЕНУВААТ

Член 135

Прекршочни органи за водење на прекршочна постапка согласно со овој закон се 
Државниот пазарен инспекторат, Државниот инспекторат за земјоделство, Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат, Државниот инспекторат за животна средина и 
Агенција за храна и ветеринарство кои одлучуваат за прекршоците од овој закон во 
рамките на своите овластувања предвидени со Закон.

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19 и 21 и членот 138 од овој закон прекршочна постапка води и прекршочни 
санкции изрекува Државниот пазарен инспекторат.

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15 и 16 од овој 
закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува Државниот инспекторат 
за земјоделство.

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 10, 13, 14 и 15 од овој закон 
прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат.

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 14 и 15 од овој закон прекршочна 
постапка води и прекршочни санкции изрекува Државниот инспекторат за животна 
средина.

За прекршоците утврдени во членот 137 став 1 точки 2, 10, 13, 14 и 16 од овој закон 
прекршочна постапка води и прекршочни санкции изрекува Агенцијата за храна и 
ветеринарство.


