„Службен весник на РМ“ бр. 22 од 23.02.2007 година

Врз основа на член 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 КОНТРОЛА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за контрола на
предметите од скапоцени метали,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16
февруари 2007 година.
Бр. 07-787/1
16 февруари 2007 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Љубиша Георгиевски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА
ПРЕДМЕТИТЕ ОД СКАПОЦЕНИ МЕТАЛИ
Член 1
Во Законот за контрола на предметите од скапоцени метали (“Службен весник на
Република Македонија” број 23/95), во членот 4 зборовите: “Заводот за стандардизација и
метрологија” се заменуваат со зборовите: “Бирото за метрологија (во натамошниот текст:
Биро)”.
Член 2
Во членот 10 ставови 2 и 4, членот 13 став 1, членот 16 став 2, членот 18 ставови 1, 2, 3
и 4, членот 20 ставови 1, 2 и 4 и членот 33 став 1 точка 4 зборот “Заводот” се заменува со
зборот “Бирото”.
Член 3
Во членот 10 став 1, членот 13 став 2, членот 18 став 2, членот 23 ставови 1, 2 и 3 и
членот 29 став 2 зборовите: “министерот за стопанство” се заменуваат со зборовите:
“министерот за економија”.
Член 4
Во членот 10 став 3, членот 18 став 5, членот 20 став 3 и членот 27 зборовите:
“Министерство за стопанство” се заменуваат со зборовите: “Министерство за економија”.
Член 5
Во членот 10 ставот 5 се менува и гласи:
“Министерот за економија ги пропишува обрасците на барањето за добивање на знак за
производител од ставот 1 на овој член, решението за знак за производител од ставот 2 на
овој член и регистарот за знак за производител од ставот 4 на овој член и начинот на
неговото водење.”
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Член 6
Во членот 17, членот 26 став 1, членот 28 став 2, членот 32 ставови 1 и 2 и членот 33
ставови 1 и 2 зборот “претпријатијата” се заменува со зборовите: “трговските друштва”.
Член 7
Во членот 24 став 1 зборовите: “можат да” се бришат.
Во ставот 2 зборовите: “може да” се бришат, а по зборовите: “пуштаат во промет” се
додава зборот “само”.
Член 8
Членот 28 се менува и гласи:
“Надзор над исправноста и жигосаноста на предметите од скапоцени метали во
прометот вршат овластени работници од Бирото.
Трговските друштва и други правни и физички лица кои произведуваат или пуштаат во
промет предмети од скапоцени метали, во чии простории се врши надзорот од ставот 1 на
овој член, се должни на овластениот работник од Бирото да му овозможат непречено
вршење на надзор и да му ги дадат сите податоци потребни во врска со вршењето на
надзорот.
Ако при вршењето на надзорот од ставот 1 на овој член се утврди дека предметот од
скапоцен метал што е пуштен во промет, се држи подготвен заради пуштање во промет
или е изложен како мостра, не е исправен, односно не е жигосан, ќе се донесе решение со
кое ќе се забрани продажба на тие предмети.
Предметите од скапоцени метали за кои е донесено решение од ставот 3 на овој член,
треба веднаш да се повлечат од промет и не смеат да се стават во промет пред нивното
жигосување на начин определен со овој закон.
Жалбата против решението од ставот 3 на овој член може да се поднесе до
Министерството за економија во рок од осум дена од денот на приемот на решението.
Жалбата не го задржува решението од извршување.
Бирото за метрологија поднесува барање за поведување прекршочна постапка.”
Член 9
Членот 31 се менува и гласи:
“Ако органот на пазарната инспекција утврди дека предметот од скапоцен метал што се
наоѓа во промет не е жигосан, а според одредбите од овој закон подлежи на жигосување,
ќе состави записник за утврдената состојба и ќе донесе решение со кое ќе се забрани
продажба на тие предмети.
Предметите од скапоцени метали за кои е донесено решение од ставот 1 на овој член
треба веднаш да се повлечат од продажба, запечатени во коверт и не смеат да се пуштаат
во промет се додека не се жигосаат на начин определен со овој закон.
На жигосување предметите треба да се донесат во ковертот во кој се запечатени од
страна на органот на пазарната инспекција со примерок од записникот и решението со кое
се повлечени од продажба.
Жалба против решението од ставот 1 на овој член може да се поднесе до
Министерството за економија во рок од осум дена од денот на приемот на решението.
Жалбата не го задржува решението од извршување.
Бирото за метрологија поднесува барање за покренување на прекршочна постапка.”
Член 10
Насловот на Главата VI. “КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ” се менува и гласи: “VI.
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ”, а пред членот 32 се додава нов член 31-а, кој гласи:
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“Член 31-а
Прекршочен орган за водење на прекршочна постапка согласно со овој закон е
Државниот пазарен инспекторат.
Постапката пред Државниот пазарен инспекторат за одлучување по прекршок ја води
комисија која одлучува по прекршоци.
Комисијата од ставот 2 на овој член одлучува по прекршоците утврдени со овој закон и
изрекува прекршочни санкции.
Против решенијата на Комисијата, со кои се изрекува прекршочна санкција согласно со
одредбите од овој закон, може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред
надлежен суд.”
Член 11
Во членот 32 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 3.500 до
5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговското
друштво и друго правно лице, ако:”.
По точката 6 се додаваат три нови точки 7, 8 и 9, кои гласат:
“7) предметот од скапоцен метал нема втиснат жиг за степенот на финоста (член 12
став 2);
8) предметите од скапоцени метали кои се пуштаат во промет не се обележани со знак
на производителот и со ознака на финоста и ако не се жигосани на начин определен со
овој закон (член 24 став 1);
9) увезените предмети кои се пуштаат во промет, немаат ознака на финоста и не се
жигосани на начин определен со овој закон (член 24 став 2);”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“За дејствијата од ставот 1 на овој член, на одговорното лице во трговското друштво
или друго правно лице ќе му се изрече глоба за прекршок од 350 до 1.000 евра во
денарска противвредност и санкција привремена забрана за вршење на должност во
траење од 15 дена.”
Ставот 3 се менува и гласи:
“За дејствијата од ставот 1 на овој член судот може да изрече заштитна мерка забрана
на вршење на определена дејност во траење од една до три години.”
Член 12
Во членот 33 став 1 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 500 до
1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на трговското
друштво или друго правно лице, ако:”.
Ставот 2 се менува и гласи:
“За дејствијата од ставот 1 на овој член, на одговорното лице во трговското друштво
или друго правно лице, ќе му се изрече глоба за прекршок во износ од 350 до 1.000 евра во
денарска противвредност и санкција привремена забрана за вршење на должност во
траење од седум дена.”
Член 13
Во членот 34 ставот 1 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршок на физичко лице кое врши дејност, за дејствијата од членовите 32 став 1 и 33
став 1 на овој закон.”
Во ставот 2 по зборовите: “член 32 став 1” зборовите: “точки 1 и 3” се заменуваат со
зборовите: “точки 7, 8 и 9”, а по зборовите: “ќе се изрече и” зборовите: “заштитна мерка”
се заменуваат со зборовите: “прекршочна санкција”.
Член 14
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија”.
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