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За козметичките производи кои се продаваат на  
парче и за кои овие податоци не се значајни,  на пакува- 

њето се означува бројот на поединечните парчиња.  
Податокот од став 2 на овој член не е потребен ако  

бројот на парчиња е лесно видлив однадвор  или ако  

производот се продава на парче (поединечно).  

Член 4  

На амбалажата на козметичкиот производ се наве- 
дува минималниот рок на траење пред кој стојат зборо- 

вите:“ да се употреби пред крајот на“ по што следи да- 

тумот или информација за тоа каде е наведен рокот на  
пакувањето.  

Минималниот рок на употреба треба да биде јасно  
видлив и да се состои од месецот и годината, или од  

денот, месецот и годината.  
Ако е неопходно, податоците од ставот 2 на овој  

член се дополнуваат со информација за условите кои  
треба да бидат исполнети за да се гарантира безбедно- 

ста на производот во наведениот минимален рок на  
траење.  

Минималниот рок на траење не се наведува кај коз- 
метички производи кои имаат минимален рок на трае- 

ње поголем од 30 месеци.  

На амбалажата на козметичките производи од став  
4 на овој член, треба да стои инфор мација за рокот во  

кој може да се употребува производот без штетни пос- 
ледици по потрошувачот, по неговото отворање.  

Инфор мацијата од став 5 на овој член е означена со  
симболот кој претставува отворена кутија за крема,   

следено со периодот изразен во месеци или години.  
Симболот од став 6 на овој член е даден во Прилог  

бр .1 и е составен дел на овој правилник.   

Член 5  
На амбалажата на козметичките производи треба да  

бидат наведени мерките на претпазливост при употре- 
бата на козметичките производи,  а особено оние наве- 

дени во:  

а) колоната ѓ “Случаи на користење и предупреду- 
вања кои треба да бидат на етикатата“ од Прилог  бр .2  

на Листата на супстанции што не смеат да бидат кори- 
стени во  козметичките производи, Дел 1 и Дел  2;  

б) Листата на бои што смеат да се употребуваат во  
одредени видови на козметички производи;  

в) колоната д “Случаи на употреба и предупредува- 
ња кои треба да бидат наведени на амбалажата на коз - 

метичкиот производ“ од Прилогот на Листата на кон- 
зерванси што смеат да се у потребуваат во  одредени ви- 

дови на козметички производи и  
г) колоната д “Случаи на употреба и предупредува- 

ња кои треба да бидат наведени на амбалажата на коз - 
метичкиот производ“ од Прилогот на Листата на УВ  

филтри што смеат да се употребуваат во  одредени ви- 

дови на козметичките производи.  
На амбалажата на козметичките производи се наве- 

дуваат и другите посебни инфор мации за мерките на  
претпазливост кај козметичките производи за професи- 

онална у потреба, особено во фризерството .  
Кога наведувањето на мерките на претпазливост од  

ставовите 1 и 2 на овој член не е можно заради големи- 
ната на козметичкиот производ,  на амбалажата и на  

надворешното пакување треба да стои симболот кој оз- 
начува дека кон производот се приложува брошура, оз- 

нака, лента или картичка која ги содржи потребните  
информациите за потрошувачите. 

.р   
__________  

 

МИНИСТЕРСТВО  ЗА ЗДРАВСТВО   

1842.  

Врз основа на член 14 став 3 од Законот за безбед- 

ноност на козметичките производи („Службен весник   

на Република Македонија“ бр .55/07), министерот за  
здравство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К  

ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА АМБА- 

ЛАЖАТА НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВО ДИ И  

НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО НА КОЗМЕ- 

ТИЧКИТЕ ПРИЗВОДИ ∗   

 

Член 1  

Со овој правилник се пропишува содржината на по- 

датоците на амбалажата на козметичките производи и  

начинот на означувањето на козметичките производи.  

 

Член 2  

На амбалажата на козметичкиот производ се наве- 

дува трговското  име на производот и видот на произво- 

дот.  

На амбалажата на козметичкиот производ се наве- 

дува земјата на потекло  на производот, името  и адреса- 

та на седиштето  на производителот или на лицето од- 

говорно за продажба на козметичкиот производот кое  

има регистрирано седиште во  земјата,  при што може да  

се кор исти и кратенка доколку  таа овозможува нивна 
идентификација.  

 

Член 3  

На амбалажата на козметичкиот производ треба да  

стои количината на козметичкиот производ во  момен- 

тот на полнење,  изразен тежински или волуменски, со   

исклучок на пакувања кои содржат помалку  од 5 g или  

5 ml , бесплатни пр имероци или пакувања за еднократ- 

на употреба.  

∗  
Со овој правилник се врш и усогласув ање со Директив ата  

76/768/ЕЕЗ на Сов етот од 27 јули 1976 за приближув ање на   

законодав ството на земјите членки за кзометичките производи,  

број 31976L0768  
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Симболот од став 3 на овој член претставува рака  

врз отворена книга и е даден во Прилог бр.2 и е соста- 

вен дел  на овој правилник  

 
Член 6  

На амбалажата на козметичките производи треба да  

се наведе серискиот број на производот или референца  

која служи за идентификација на производот.  

Ако големината на козметичкиот производ е многу   

мала и не е можно на него да се наведат податоците од  

став 1 на овој член, тие инфор мации треба да се наве- 

дат само на надворешното пакување.  

 
Член 7  

На амбалажата на козметичкиот производ се наве- 

дува функцијата на производот,  освен ако таа не е јас- 

но видлива преку  изгледот на производот.  

 
Член 8  

На амбалажата на козметичкиот производ се наве- 

дува листата на состојки по опаѓачки редослед според  

тежината во времето кога биле додадени. Пред листата  

треба да стои терминот “состојки“.  

Кога тоа не е можно заради големината на козме- 

тичкиот производ,  на амбалажата  или на надворешното  

пакување треба да стои симболот даден во Прилогот  

бр .2, а кон производот се приложува брошура, ознака,  

лента или картичка која ги содржи потребните инфор- 

мациите за состојките.  

Како состојки од став  1 на овој член не се сметаат:  

- онечистувања во употребените сировини,  

- придружни технички материјали употребени во  

производот а кои не се присутни во финалниот произ- 

вод,  

- материјали употребени во строго неопходни коли- 

чества како растворувачи или како база, основа за пар- 

фемски и мирисни композиции .  

Парфемите и мирисните композиции и нивните су- 

ровини се означуваат  со зборовите „парфеми“ или „ми- 

риси“  

На амбалажата на козметичките производи се наве- 

дува и присуството на супстанции од Листата на суп- 

станции што не смеат да бидат користени во козметич- 

ките производи, Дел 1 и Дел 2 и текстот наведен во ко- 

лоната ѓ “Случаи на користење и предупредување кои  

треба да бидат на етикетата“.  

Состојките кои во козметичкиот производ се пр и- 

сутни во концентрации помали од 1%, се наведуваат по  

било каков редослед по состојки присутни во концен- 

трации поголеми од 1%.  

Боите во козметичките производи се наведуваат по  

било каков редослед по наведувањето на останатите  

состојки, во согласност со индексот на боја или редос- 

ледот во Листата на бои што смеат да се употребуваат  

во одредени видови на козметички производи.   

На декоративните козметички производи кои се во  

промет во неколку  нијанси на бојата, може да бидат на- 

ведени сите употребени бои ако пред нив се додадат  

термините „може да содржи“ или симболот “+/-“.  

При наведувањето на состојките се користи нивно- 

то вообичаено хемиско име, името според меѓународ- 

ната номенклатура на козметички состојки (INCI име), 

името од Европската Фар макопеја, меѓународното не- 

заштитено име (INN), EINECS бројот,IUPAC бројот,  

CAS бројот или индексот на боја.  

 
Член 9  

Кога од  практични причини, заради големината или  

обликот не е можно податоците од членовите 5 и 8 од   

овој правилник да бидат наведени во  приложената бро- 

шура, тие треба да се наведат на етикета, лента или  

картичка која се прикачува, или го придружува козме- 

тичкиот производ.  

За сапуни, топчиња за капење или други мали про- 

изводи, кога заради големината или обликот не е мож- 

но податоците од  членовите 5 и 8 од овој правилник да  

бидат наведени на етикета, лента, картичка или на бро- 

шура во прилог, тие треба да бидат наведени на беле- 

шка која е ставена во непосредна близина на садот во   

кој козметичкиот производ е изложен за продажба.  

 

Член 10  

Производителот или лицето  одговорно за ставање  

во промет на производот може на пакувањето  на про- 

изводот или на кој било документ, известување, етике- 

та, прстен или обвивка што го  придружуваат или се од- 

несуваат на производот, да наведе дека не се вршени  

тестирања врз животни.  

Податокот од став 2 на овој член може да се наведе  

само ако производителот или неговиот снабдувач не  

извршиле било какви тестирања врз животни на гото- 

виот производ или негов прототип или врз какви било   

состојки содржани во нив или ако не употребиле со- 

стојки кои биле тестирани врз животни во постапката   

за развој на козметичкиот производ .  

 

Член 11  

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од   

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб- 

лика Македонија”.  

 

Бр . 07-5605/1  

2010 година Министер ,  

Скопје д-р  Бујар Османи, с.р .  

 

 

Прилог бр.1  

 

Симбол за рокот во кој може да се употребува про- 

изводот без  штетни последици по потрошувачот, по   

неговото отворање 
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО НИЈА  

1844.  

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно- 

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република  

Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд  

на Република Македонија („Службен весник на Репуб- 

лика Македонија“ бр .70/1992), на седница одржана на  
14 јули 2010 година, донесе  

 

Прилог бр.2  

 
Симбол за информација дека кон производот се при- 

ложува проспект, ознака, лента или картичка која ги со- 

држи потребните информациите за потрошувачите  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

 


