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Правна основа за формирање на Комисија за
одлучување по прекршоци



Законот за прекршоците (ЗП) од 2006.



Законот за прекршоците објавен во Сл.весник на РМ број 124/2015.

(член 54 и член 60)


Закон за електронските комуникации (ЗЕК), објавен во Сл.весник на
РМ број 39/2014, 188/2014, 44/2015 и 139/2015.
(член 50)



Деловник за работа на Комисијата за одлучување по прекршок, број
0201-2014/1 од 11.09.2014 година, објавен на веб страната на АЕК.

Правна основа за формирање на Комисија за
одлучување по прекршоци



Според ЗП- членови на Комисијата се овластени службени лица со
соодветен степен и вид на стручна подготовка и потребно работно
искуство определени со закон, од кои најмалку еден од членовите е
дипломиран правник со положен правосуден испит.



Според ЗЕК -Комисијата за одлучување по прекршок се состои од три
члена од редот на вработените во стручната служба на Агенцијата.
Членовите на Комисијата треба да имаат високо образование од
правните науки и работно искуство од најмалку три години во областа од
кои еден е дипломиран правник со положен правосуден испит кој е
претседател на Комисијата.



Мандат-3 години.



Решение за формирање на Комисија за одлучување по прекржок во АЕК,
донесено од Директорот во 2014 година, 2017 година.

Надлежност на Комисијата и начин на постапување





Комисијата е надлежна за постапување по прекршоци утврдени во ЗЕК и тоа:


Член 182, со предвидена глоба во износ од 20.000 евра за правно и 1000 и 1500
евра за одговорно лице



Член 183, со предвидена глоба во износ од 10.000 евра за правно и 500 до 100 евра
за одговорно лице



Член 184, со предвидена глоба во износ од 5.000 евра за правно и 500 евра за
одговорното лице,



Член 185, со предвидена глоба во износ од 1000 до 1500 евра за физичко лице.

Судот е надлежен за постапување за прекршоци утврдени во ЗЕК и тоа:


Член 180, со предвидена глоба во износ од 7-10% од вкупниот годишен приход...., и
3.000 до 6000 евра за одговорното лице и



Член 181, со предвидена глоба во износ од 4-7% од вкупниот годишен приход......, и
1500-3000 евра за одговоното лице.

Надлежност на Комисијата и начин на постапување

Деловник за работа- се утврдува начинот на работа на Комисијата











Комисијата се состанува, работи и одлучува на седници .
Комисијата одлучува врз основа на докази, почитувајќи ги принципите на
непристрасност и објективност и утврдување на материјалната вистина.
Комисијата обезбедува законито, навремено и ефикасно извршување на
работите од своја надлежност.
Комисијата има право да изведува докази и да собира податоци кои се
неопходни за утврдување на прекршокот, како и да врши други работи и
презема дејствија утврдени со овој закон, Законот за прекршоците и/или со
друг закон.
Членовите на Комисијата се самостојни и независни во работата и
одлучуваат врз основа на своето стручно знаење и самостојно убедување.
Комисијата одлучува со мнозинство од вкупниот број на гласови.

Правно искуство од работата на Комисијата

Постапка за порамнување и искуство од примената


Неуспешни (причина се високи глоби).



Пример: 2015 година -96 платни налози (48 за правни и 48 за физички лица).

Донесени одлуки и изречени санкции:


2015 година

Основ: Недоставен квартален извештај
Изречени санкции: 96

Вид на санкции:Опомени

Правно искуство од работата на Комисијата



2016 година

Основ:
-На претплатник не му достави одговор по приговор во рок од 15 дена од приемот на приговорот,
(2 предмети)
-На барање на Агенцијата операторот не ги доставил бараните информации и податоци согласно
член 55 од ЗЕК (1 предмет)
Изречени санкции: 3
Вид на санкции: Глоба



2017 година

Основ:
-На претплатник не му достави одговор по приговор во рок од 15 дена од приемот на приговорот,
-На претплатник не му овозможи преносливост на број, и
-Не води евиденција за сите воспоставени претплатнички односи.
Изречени санкции: 3
Вид на санкции: Глоба

Правно искуство од работата на Комисијата



Право на жалба
 Државна Комисија за одлучување во втор степен од
областа на инспекциски надзор и прекршочните
постапки



Право на тужба
 Управен Суд на РМ

Ви благодарам на вниманието!

