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 ЗАШТИТА НА
КОНКУРЕНЦИЈАТА
Се прогласува законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на
конкуренцијата,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16
февруари 2007 година.
Бр. 07-793/1
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 ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Член 1
Во Законот за заштита на конкуренцијата ("Службен весник на Република
Македонија" број 4/2005 и 70/2006), во членот 6 се додава нов став (2), кој гласи:
"(2) Комисијата е надлежен прекршочен орган кој води прекршочна постапка и
изрекува прекршочни санкции."
Член 2
Во членот 27 став 1 по зборот "Управните" и во ставот 3 во воведната реченица по
зборот "управните" се додава зборот "прекршочните".
Член 3
По членот 27 се додава нов член 27-а, кој гласи:
"Комисија за прекршочни работи
Член 27-а
(1) Во рамките на стручната служба на Комисијата за заштита на конкуренцијата,
за водење на прекршочна постапка се формира Комисија за прекршочни работи,
составена од три службени лица овластени од претседателот на Комисијата.
(2) Членовите на Комисијата за прекршочни работи се со завршено високо
образование и со работно искуство од над три години во струката, од кои најмалку еден
од членовите е дипломиран правник со положен правосуден испит."

Член 4
Насловот пред членот 40 се менува и гласи: "Судска заштита". Членот 40 се менува и
гласи:
"(1) Решенијата на Комисијата се конечни.
(2) Против решенијата на Комисијата може да се поднесе тужба за поведување
управен спор пред надлежен суд.
(3) Тужбата за поведување управен спор против решенијата на Комисијата се
поднесува во рок од 30 дена од денот на нивното доставување. Тужбата го одлага
извршувањето на решенијата."
Член 5
Насловот по Делот шести се менува и гласи: "ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ".
Член 6
Насловот пред членот 45 се менува и гласи: "Поведување на прекршочна
постапка".
Членот 45 се менува и гласи:
"Врз основа на одлука со која е утврдена повреда на одредбите на овој закон,
Комисијата по службена должност поведува прекршочна постапка против
правното лице, одговорното лице во него, како и против физичко лице."
Член 7
Насловот пред членот 46 се менува и гласи: "Надлежност за одлучување во
прекршочна постапка и Судска заштита".
Членот 46 се менува и гласи:
"(1) За решавање за прекршоците утврдени со овој закон и за изрекување на
прекршочни санкции надлежен прекршочен орган е Комисијата.
(2) Решенијата на Комисијата со кои се изрекува прекршочна санкција согласно сo
членовите 47, 48 и 49 од овој закон, се конечни.
(3) Против решенијата на Комисијата со кои се изрекува прекршочна санкција
согласно со членовите 47, 48 и 49 од овој закон, може да се поднесе тужба за
поведување управен спор пред надлежен суд.
(4) Против решенијата на Комисијата со кои се изрекува прекршочна санкција
согласно со членовите 47, 48 и 49 од овој закон, тужбата за поведување управен спор се
поднесува во рок од осум дена од денот на нивното доставување. Тужбата го одлага
извршувањето на решенијата."
Член 8
Во членот 47 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ до
10% од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието (изразена во
апсолутен износ), остварен во деловната година што претходи на годината во која е
сторен прекршокот, ќе му се изрече на правно лице, ако со умисла или небрежност:".
Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице, кое согласно со одредбите
на овој закон има својство на претпријатие."
Ставот (3) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 2.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се
изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во
правното лице."
Во ставот (4) зборовите: "паричната казна" се заменуваат со зборот "глобата".

Член 9
Во членот 48 став (1) воведната реченица се менува и гласи: "Глоба во износ до 1%
од вредноста на вкупниот годишен приход на претпријатието (изразена во апсолутен
износ), остварен во деловната година што претходи на годината во која е сторен прекршокот, ќе му се изрече на правно лице, ако со умисла или небрежност:".
Ставот (2) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 2.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече
за прекршокот од ставот (1) на овој член на физичко лице, кое согласно со одредбите на
овој закон има својство на претпријатие."
Ставот (3) се менува и гласи:
"Глоба во износ од 500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за
прекршокот од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице."
Во ставот (4) зборовите: "паричната казна" се заменуваат со зборот "глобата".
Член 10
Насловот пред членот 49 се менува и гласи: "Други прекршочни санкции".
Членот 49 се менува и гласи:
"(1) На правното лице кое ќе стори прекршок од членот 47 став (1) на овој закон,
покрај глобата може да му се изрече и прекршочна санкција привремена забрана на
вршење на одделна дејност во траење од 30 дена.
(2) На физичкото лице кое согласно со одредбите на овој закон има својство на
претпријатие и на одговорното лице во правното лице за сторен прекршок од членот 47
став (1) на овој закон, покрај глобата, може да му се изрече и прекршочна санкција
забрана на вршење на професија, дејност или должност во траење од 15 дена."
Член 11
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен
весник на Република Македонија".

