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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 Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен 
инспекторат се врши усогласување на прекршочните одредби согласно  член 132 став (1) од 
Законот за прекршоците  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019), 
како и определување на надоместок за работата на комисијата за одлучување по прекршок 
формирана од старана на министерот за економија.

Исто така Законот за државен пазарен инспекторат се усогласува со Законот за инспекциски 
надзор 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА 

Цел на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен 
инспекторат е да се овозможи намалување на висината на глобите преку утврдување на 
точен распон на прекршочните глоби во зависност од тоа дали станува збор за микро, мал, 
среден или голем трговец.

Со определувањето на надоместок на Комисијата за одлучување по прекршок формирана од 
страна на министерот за економија ќе се постигне по ефикасна и по ефективна работа на 
Комисијата.

Со Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен 
инспекторат се менуваат и дополнуваат условите за именување на директор на 
инспекторатот, услувите за инспектор, како и начинот на вршење на инспекциски надзор и 
мерките коишто може да бидат изречени против субјектите на надзор.

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен инспекторат 
се заснова на истите начела на кои е заснован и Законот за државен пазарен инспекторат.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И 
ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Законот чие донесување се предлага  повлекува обврска за обезбедување средства за 
неговото спроведување од Буџетот на Република Северна Македонија.

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ 
СУБЈЕКТИ

Законот повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства за 
неговото спроведување односно, предвидува надоместок на Претседателот, членовите и 
нивните заменици за нивната работа во Комисијата за одлучување по прекршок формирана 
од старана на министерот за економија. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа што не е во прашање сложен и обемен закон, согласно член 170  од 
Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага  Собранието да расправа 
по Предлог на законот во скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ  И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 1 

Во 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, 83/18 и 120/18), во членот 10 во 
ставот 2 зборот „три“ се заменува со зборот „два“.

Во ставот 3 во точката 4) зборот „пет“ се заменува со зборот „шест“.

Точката 6) се менува и гласи: „поседува потврда за активно познавање на компјутерски 
програми за канцелариско работење.“

Член 2

Членот 11 се менува и гласи:
„ Директорот ги врши следните работи:
 1) ја координира и организира работата на инспекторатот; 
2) го претставува и застапува инспекторатот; 
3) презема правни дејствија во име и за сметка на инспекторатот; 
4) обезбедува услови за ефикасна примена на законите и прописите кои се 

однесуваат на инспекцискиот надзор; 
5) одлучува за правата и обврските на вработените во инспекторатот;
 6) обезбедува услови за стручно усовршување и специјализирана обука на 

инспекторите;
 7) донесува акти за внатрешна организација и систематизација на работни места во 

инспекторатот; 
8) донесува програмски и извештајни документи, вклучително:
 -  стратешки план на инспекторатот,
 -  годишен план за работа на инспекторатот, 
-  годишна програма за специјализирана обука на инспекторите, 
-  шестмесечен извештај за работа на секој инспектор,
-  месечен план за работа на секој инспектор и
 -  други документи и акти предвидени со овој или друг закон; 
9) донесува и други акти за кои е овластен; 
10) обезбедува јавност во работењето на инспекторатот;
11) презема мерки и се грижи за стручно оспособување и усовршување на 

инспекторите и 
12) други работи од надлежност на инспекторатот, во согласност со закон.  

Директорот во негово отсуство или кога поради болест и други причини, не е во можност да 
ја извршува функцијата, го заменува еден од раководните инспектори, овластен од 
директорот.”

Член 3
Членот 12 се брише.

Член 4

Во членот 13-а, по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8 кои гласат:

„ Претседателот, членовите и нивните заменици за својата работа добиваат надоместок 
согласно бројот на изработени предмети и одржани седници, но не повеќе од осум илјади 
денари месечно.

 Висината на надоместокот од ставот 7 на овој член со решение ја определува министерот за 
економија.”

Ставот 7 кој станува став 9 се менува и гласи: 
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„Остварувањето на правото на правен лек против одлуката на прекршочниот орган од ставот 
2 на овој член како и постапката по правниот лек се спроведува согласно Законот за 
прекршоците.”.

Член 5

Членот 23 се менува и гласи:
„При вршење на инспекциски надзор, инспекторот со решение изрекува опомена и 
определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани 
неправилностите и недостатоците, утврдени со записник. 
По исклучок од ставот 1 на овој член, во случај кога инспекторот ќе оцени дека утврдените 
неправилности и недостатоци можат да предизвикаат или предизвикуваат непосредна 
опасност по животот и здравјето на луѓето или финансиска штета или штета по имотот од 
поголема вредност или загрозување на животната средина или загрозување на јавниот 
интерес, со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување, наредба, 
забрана и друга мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се 
постигне целта на инспекцискиот надзор. 
Доколку по истекот на рокот определен при изрекувањето на опомената од став 1 на овој 
член, инспекторот утврди дека неправилностите и недостатоците сѐ уште не се отстранети, 
со решение изрекува друга инспекциска мерка, како задолжување, наредба, забрана и друга 
мерка, доколку е утврдена со посебен закон, со која најсоодветно ќе се постигне целта на 
инспекцискиот надзор. 
Решението од ставовите 1, 2 и 3 на овој член, се донесува веднаш, а најдоцна во рок од осум 
дена од денот на изготвувањето на записникот. 
Кога при вршењето на инспекцискиот надзор не се утврдени неправилности и други повреди 
на закон или друг пропис или утврдените неправилности се отстранети во текот на 
вршењето на инспекцискиот надзор или во рокот утврден со решението од став 1 на овој 
член, инспекторот ја запира постапката со констатација во записникот.
По исклучок од ставовите 2 и 3 на овој член, инспекторот може да изрече инспекциска мерка 
со усно решение наведено во записникот. 
Во случајот од ставот 6 на овој член, инспекторот е должен веднаш, а најдоцна во рокот 
утврден во став 4 на овој член, да донесе писмено решение за изрекување на инспекциската 
мерка.”

Член 6

Во член 33 ставот 1 се менува и гласи:
„Против решението на инспекторот може да се изјави жалба во рок од 15 дена од денот на 
приемот на решението, до надлежниот орган за одлучување во втор степен.“ 

Член 7

Во член 37-а во ставовите 1 и 3 зборовите „мандатен, односно” се бришат

Член 8

Членот 37-б се брише.

Член 9

Членот 39 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 50 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице, кое е микро трговец доколку:

1) не соработува и на барање на инспекторот не му овозможи непречен пристап до 
просториите, документите, електронските системи, средствата за комуникација или транспорт 
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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);

2) не постапи по опомената на инспекторот за отстранување на утврдените 
недостатоци и не го извести инспекторот дека недостатоците се отстранети (член 23 ставови 1 
и 3) и

3) пушта во промет производи без документи за набавка од добавувачот (член 24 став 
1).

Глоба во износ од 100 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице, кое е мал трговец за прекршокот од ставот 1 од овој член.

Глоба во износ од 250 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице, кое е среден трговец за прекршокот од ставот 1 од овој член.

Глоба во износ од 500 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице, кое е голем трговец за прекршокот од ставот 1 од овој член.
Глоба во износ од 50 до 500 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 15 до 250 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на физичкото 
лице или на трговец-поединец за прекршок од ставот 1 на овој член. 
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.
Во случајот од ставот 1 точка 3) на овој член на сторителот на прекршокот ќе му се изрече и 
посебна прекршочна мерка одземање на предметите – стоките со кои е извршен прекршокот.
За прекршоците од став 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член Државниот пазарен инспектор на 
сторителите на прекршокот ќе им издаде прекршочен платен налог во согласност со 
одредбите од Законот за прекршоците и овој закон.
За прекршоците од ставoвите 1, 5 и 6 од овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува Министерството за економија, преку Комисија за одлучување по прекршок.
За прекршоците од ставовите 2, 3 и 4 на овој член прекршочна постапка води и прекршочна 
санкција изрекува надлежен суд.”

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ

НА ЗАКОНОТ  ЗА ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со Закон за државен пазарен инспекторат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
24/07, 81/07, 36/11, 18/13, 164/13, 41/14, 33/15 ,61/15 ,152/15, 53/16, 83/18 и 120/18) се 
уредуваат надлежноста и организацијата на Државниот пазарен инспекторат, постапките на 
инспекторите при надзор, одредби кој е носител на надлежноста на водењето на 
прекршочните постапки, формирање на комисии за водење на прекршочните постапки, 
поднесување на пријави и жалби до Инспекторатот, право на жалба на организационата 
поставеност на Инспекторатот и функциите на инспекторатот и инспекторите, управните 
постапки и прекршочни одредби.

Со овој Предлог закон за изменување и дополнување на Законот за Државен пазарен 
инспекторат, се врши усогласување на одредбите за глоби согласно  член 132 став (1) од 
Законот за прекршоците („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019) , 
како и определување на надоместок за Комисијата за одлучување по прекршок формирана 
од стана на министерот за економија.

Со член 1 се менува членот 10 од законот кој се однесува на начинот на кој се именува и 
разрешува директорот на Инспекторатот, односно кој го именува и разрешува директорот.

Во член 2 се наведуваат надлежностите на директорот на Инспекторатот.

Со член 3 се брише членот 12 бидејќи се дадени условите кој може да биде инспектор, а 
истите се пропишани со Законот за инспекциски надзор.

Со член 4 се дополнува членот 13-а од Законот за државен пазарен инспекторат со кој се 
определува надоместок на Комисијата која одлучува по прекршок, а висината на 
надоместокот ја определува министерот за економија со решение.

Одредбата се предлага од причина што согласно организационата поставеност во 
Министерството за економија Комисијата извршува активности  кои се надвор од 
надлежностите пропишани со систематизацијата. Имено, поради извршување на 
систематизираните работни активности на членовите на Комисијата, заради дополнителниот 
ангажман во работата на Комисијата притоа имајќи го во предвид обемот, тежината и 
одговорноста  согласно закон, истата не може редовно да се состанува во работно време и  
експедитивно и ефикасно да ги извршува работите за кои е овластена  со решение на 
министерот.

Членот 5 се однесува на постапката за вршење на инспекциски надзор, опомената и 
решението кое го издава инспекторот.

Со Член 6 е продолжен рокот во кој против решението на инспекторот може да се изјави 
жалба.

Со Член 7 се бришат зборовите мандатен платен налог од причина што новиот Закон за 
прекршоците не предвидува постапка со издавање на мандатен платен налог.

Со член 8 се брише член 37-б од Законот за државен пазарен инспекторат бидејќи новиот 
Закон за прекршоците не предвидува постапка со издавање на мандатен платен налог.

Во Членот 9 односно членот 39 од Законот за Државен пазарен инспекторат се уредуваат 
прекршочните санкции, односно се усогласуваат висината на глобите согласно Законот за 
прекршоците.

Со членот 10 се уредува влегувањето во сила на законот

javascript:createURL('LawChangeForm','SimpleLaw','913-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','915-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','58697-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82')
javascript:createURL('LawChangeForm','Decision','94186-ejst','%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%83%D0%B4%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D0%A3.%D0%B1%D1%80.148/2012')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','121220-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82')
javascript:createURL('LawChangeForm','LawAddChange','128756-ejst','%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%94%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82')


8

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со оглед на тоа што со изменувањето и дополнувањето на Законот за Државен пазарен 
инспекторат се предвидува изменување на веќе постоечки одредби на законот, решенијата 
содржани во одредбите се меѓусебно поврзани.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за државен пазарен 
инспекторат, ќе се изврши усогласување на Законот за Државен пазарен инспекторат со 
Законот за прекршоците  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/2019).
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ОДРЕДБИ  КОИ  СЕ  МЕНУВААТ  ОД  ЗАКОНОТ  ЗА  ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

Член 10
Co 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:
- е државјанин на Република Македонија,
- е полнолетно,
- има општа здравствена способност,
- не му е изречена казна со правосилна судска пресуда за забрана на вршење
на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен од
соодветната област што се докажува со уверение,
- има пет години работно искуство во струката,
- ги исполнува другите услови утврдени во актот за систематизација на
работните места,
- поседува потврда за активно познавање на компјутерски програми за
канцелариско работење и
- има лиценца за инспектор од областа на надлежноста на инспекциската служба.

Член 13-а

Министерство за економија е прекршочен орган, а постапката пред прекршочниот орган ја 
води Комисија за одлучување по прекршок.

Министерот 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.

Прекршочната комисија (во натамошен текст: Комисијата) е составена од  три члена и нивни 
заменици од кои: два дипломирани правника со пет години искуство во струката од кои еден 
со положен правосуден испит и еден член со висока стручна спрема подготовка  со три 
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 одлуките на прекршочната комисија може да се поднесе жалба до Државната 
комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочна 
постапка.
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Член 23

Ако при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди недостатоци, е должен да 
му укаже на субјектот на надзор 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.
Субјектот на надзор, 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 субјектот на надзор 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 33

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 решението на инспекторот одлучува Државна комисија за одлучување во 
втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка.

Член 37-а
(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.

Член 37-б

(1) Кога инспекторот ќе утврди дека е сторен прекршок за кој со закон е предвидено 
издавање на мандатен платен налог, на сторителот на прекршокот ќему 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.
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(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 39

Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
правното лице, односно на трговецот поединец, 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). 

За прекршоците од ставот 1 на овој член на правното лице, односно на трговецот поединец, 
инспекторот ќе му издаде прекршочен платен налог.

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.

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.

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.

За прекршоците утврдени во ставот 1 точка 2 на овој член, на физичкото лице ќе му биде 
издаден мандатен платен налог.
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