З АК О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВО ДИТЕ
Член 1
Во Законот з а без бедност на производите („Службен
весник на Република М акедонија” бр. 33/2006 и 35/2007),
по членот 37 се додава нов член 37-а, кој гласи:
„Член 37-а
(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот пазарен инспектор утврди дека е сторена неправилност од членот 43-a став (1) на ов ој закон држав ниот паз арен инспектор е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување з а отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или субјектот каде што е утврдена неправ илноста
при вршењето на инспекцискиот надзор.
(2) Фор мата и содржината на поканата з а едукација,
како и начинот на спроведувањ е на едукацијата ги пропишува министерот з а економија.
(3) Едукацијата ја организ ира и спроведува Државниот пазарен инспекторат, односно органот кој го извршил инспекцискиот надз ор, во рок не подолг од осум
дена од денот на спров едувањ ето на инспекцискиот
надзор.
(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќ е утврдени исти или истородни неправ илности за еден или з а
пов еќе субјекти.
(5) Доколку во закажаниот тер мин лицето или субјектот над кој се спроведува едукација не се јав и на
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
(6) Доколку лицето или субјектот над кој се спроведува едукација се јави на з акажаната едукација и истата ја з аврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
(7) Доколку држав ниот паз арен инспектор при
спроведувањ е на контролниот надз ор утврди дека се
отстранети утврдените неправилности од став от (1) на
овој член, донесува з аклучок со кој ја з апира постапк ата на инспекцискиот надзор.
(8) Доколку Држав ниот пазарен инспектор при
спроведувањ е на контролниот надзор утврди дека не се
отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на
овој член, поднесува барање з а пов едувањ е прекршочна постапк а пред Прекршочна комисија.
(9) Државниот пазарен инспекторат, односно органот кој го извршил инспекцискио т надзор и кој ја организ ирал и спров ел едукацијата, води ев иденција з а
спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој раководи со органот на држав ната управа
надлежен за вршењ е на работите од областа на ек ономијата.“
Член 2
Во членот 39 ставот (1) се менува и гласи:
„Против секоја мерка през емена од надлежниот
инспекциск и орган, може да се из јав и жалба в о рок од
осум дена до комисија при надлежното министерств о
состав ена од три члена кои ги именува надлежниот министер.“
Член 3
Во членот 40 по ставот (1) се додав а нов став (2),
кој гласи:
„(2) Ако државниот паз арен инспектор, при вршењето на инспекцискиот надзор утврди дека субјектите
од членот 40 на овој закон врши дејност без да е регистриран во соодв етниот регистар ќе донесе решение за
привремена забрана на вршењ е на дејноста во траењ е
од 30 дена.”
Член 4
Во членот 43-а став (1) из носот “1.000” се заменува
со износот “700”.

Член 5
По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:
„Член 52-а
Подзаконските акти од членот 37-а на ов ој з акон,
министерот з а економија ќе ги донесе во рок од 15 дена
од денот на влегувањето в о сила на ов ој з акон .”
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен в есник на Р епублик а М акедонија“.

