
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- 
НОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ  НА ПРОИЗВОДИТЕ  

Член 1 

Во Законот за безбедност на производите („Службен 
весник  на Република Македонија” 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 над- 

зор , државниот пазарен инспектор  утврди дека е сто- 
рена неправилност од членот 43-a став (1) на овој за- 
кон државниот пазарен инспектор  е должен да соста- 

ви записник во кој ќе ја утврди сторената неправил- 
ност со укажување за отстранување на утврдената не- 

правилност во рок од осум дена и со истовремено вра- 
чување на покана за спроведување на едукација на ли- 
цето или субјектот каде што  е утврдена неправилноста 

при вршењето на инспекцискиот надзор . 
(2) Фор мата и содржината на поканата за едукација,  

како и начинот на спроведување на едукацијата ги про- 
пишува министерот за економија.  

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Држав- 

ниот пазарен инспекторат, односно органот кој го извр- 
шил инспекцискиот надзор , во рок не подолг од осум 
дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот  
надзор . 

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утвр- 

дени исти или истородни неправилности за еден или за 
повеќе субјекти.  

(5) Доколку  во закажаниот тер мин лицето или суб- 

јектот над кој се спроведува едукација не се јави на 
едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.  

(6) Доколку  лицето или субјектот над кој се спрове- 
дува едукација се јави на закажаната едукација и иста- 
та ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на 

утврдената неправилност.  
(7) Доколку  државниот пазарен инспектор  при 

спроведување на контролниот надзор  утврди дека се 
отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на 

овој член, донесува заклучок  со кој ја запира постапка- 
та на инспекцискиот надзор . 

(8) Доколку  Државниот пазарен инспектор  при 

спроведување на контролниот надзор  утврди дека не се 
отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на  

овој член, поднесува барање за поведување прекршоч- 
на постапка пред Прекршочна комисија.  

(9) Државниот пазарен инспекторат, односно орга- 
нот кој го извршил инспекцискиот надзор  и кој ја орга- 

низирал  и спровел едукацијата, води евиденција за  
спроведената едукација на начин пропишан од мини- 
стерот кој раководи со органот на државната управа  
надлежен за вршење на работите од  областа на еконо- 

мијата.“  

Член 2  
Во членот 39 ставот (1) се менува и гласи:  
„Против секоја мерка преземена од надлежниот  

инспекциски орган, може да се изјави жалба во рок од  
осум дена до комисија при надлежното министерство  
составена од три члена кои ги именува надлежниот ми- 
нистер.“  

Член 3  
Во членот 40 по ставот (1) се додава нов став (2),  

кој гласи:  
„(2) Ако државниот пазарен инспектор , при врше- 

њето на инспекцискиот надзор  утврди дека субјектите  
од членот 40 на овој закон врши дејност без да е реги- 
стриран во  соодветниот регистар  ќе донесе решение за  

привремена забрана на вршење на дејноста во траење  
од 30 дена.”  

Член 4  

Во членот 43-а став (1) износот “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 овој закон,  

министерот за економија ќе ги донесе во рок од 15 дена  

од денот на влегувањето  во сила на овој закон .”  

Член 6  
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на  

објавувањето во  “Службен весник на Република Маке- 
донија“.  

 


