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СЛУЖ БЕН ВЕС НИК НА РЕПУБЛ ИКА М АК ЕД ОНИЈ А

.
З АК О Н
ЗА БЕЗБЕДНОС Т НА ПРО ИЗВОДИТЕ
ОПШТИ О ДРЕДБИ
Содржина
Со овој
бедност на
техничките
приз нав ање
од странско

Член 1
з акон се уредуваат барањ ата за општа безпроизводите, начинот на пропишувањ ето
прописи и принципите на меѓусебното
на документите и з наците з а сообразност
потекло.
Цел

Член 2
Целта на овој закон е производите да бидат без бедни кога се пуштаат на пазар, ставаат в о употреба или се
употребуваат особено поради:
- остварување и заштита на јав ниот интерес;
- заштита на животот и з дравјето на луѓето, животните и растенијата и
- заштита на животната средина и природата и заштита на потрошувачите и на другите корисници на
производите и заштита на имотот.
Примена и однос со други прописи
Член 3
(1) Овој з акон се применува само за непрехранбени
производи.
(2) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на
пропишување на барањ а и спроведување на постапките
на оцена на сообраз носта не се пр именуваат за оние
производи за кои постојат посебни закони, осв ен
одредбите од членов ите 24, 25, 26, 28, 29, 30 и 31 на
овој з акон кои се применуваат, доколку со посебен з акон поинаку не е уредено.
(3) Овој закон не се применува за производите произведени во Република М акедонија или во Европската унија, а се наменети за извоз во земјите надвор од Европската
унија или надвор од земјите членки на Европскиот економски простор (во натамошниот текст: ЕЕП).
Начело на јавност
Член 4
(1) Податоците кои им се достапни на надлежните
органи од членот 33 ставов и (2) и (3) на овој закон, а
кои се поврзани со опасноста по здравјето и без бедно-
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ста на потрошувачите и другите к орисници се јав ни.
Надлежните органи се должни на барањ е на заинтересираните правни и физ ичк и лица да ги достават потребните инф ормации со кои детално се опишува конкретниот производ, в идовите на опасност поврзани со
неговата примена, како и донесените мерки во согласност со прописите за пристап до информации.
(2) По исклучок од ставот (1) на овој член не се јавни податоците кои согласно со прописите за пристап
до инф ормации не можат да се објавуваат.
(3) Деловна тајна, во смисла на овој закон, не можат
да бидат информациите кои се однесуваат на безбедносните св ојств а на производите кои мора да бидат доставени до јав носта, з а да се з аштити здрав јето и безбедноста на потрошувачите и другите корисници и да
се з аштити јав ниот интерес.
(4) Чувањето на делов ната тајна не смее да го попречува преносот на инфор мации меѓу надлежните органи во Р епублик а М акедонија и меѓу надлежните органи на з емјите членки на Европск ата унија и Комисијата на Европската унија. Н адлежните органи во Р епублика М акедонија кои примиле инф ормација оз начена
како делов на тајна се должни да обез бедат нејз ина з аштита согласно со закон.
Акти за уредување на односите и постапувањето
Член 5
(1) Владата на Република М акедонија поблиску ќе го
пропише начинот за разменување на информациите со
Европската комисија за донесените мерки од страна на
надлежните инспекциски органи со кои се ограничува пазарот на производите за кои е утврдено дека со нивната
употреба е загрозено здравјето на потрошувачите и другите корисници или кој било друг оправдан интерес.
(2) Кога Европската комисија ќе донесе одлука со
која се забранува, односно ограничува пуштањ ето на
производот на паз арот или се з абранува извоз от на
определен производ или група на произв оди коишто
претставуваат сериозна опасност, Владата на Р епублика М акедонија ќе го пропише начинот на постапување
на произв одителите, односно дистрибутерите з а извршување на одлуката.
ПРВ ДЕЛ
ОПШТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИТ Е
ГЛАВА I
УПОТРЕБЕНИ ИЗРА ЗИ И О ДНО С СО ДРУГИТЕ
ПРОПИСИ
Дефиниции
Член 6
(1) Одделните израз и употребени во овој з акон го
имаат следнов о з начењ е:
а) "корисник" е потрошувач, вработен или работодавец;
б) "потрошувач" е кое било физ ичко лице кое купува или користи производи или услуги за непосредна
сопствена потрошувачк а за цели кои не се наменети за
вршење на неговото занимањ е или за други делов ни
актив ности и
в) "произв одител" е:
- производителот на производот, кога истиот има седиште во Република М акедонија или во Европската заедница или кое било правно или физичко лице кое се претставува себеси како производител, а кое на производите
го става своето име, заштитен знак или друга специфична
ознака, или лице кое го репарира производот,
- застапникот на производителот, кога производителот нема седиште во Републик а М акедонија или во
Европската заедница или, доколку нема основ ано претставништв о во Република М акедонија или во Европската з аедница, увоз никот на производот и
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- друго правно или физичко лице кое професионално
учествува во синџирот на набавки, се додека неговата
активност може да влијае врз безбедноста на производите.
(2) Одделните изрази употребени во овој дел од законот го имаат следново з начењ е:
а) "производ" е кој било производ вклучувајќи и во рамките на нудење услуги кој е наменет за потрошувачите или
е веројатно, според разумно предвидливи услови дека истиот ќе биде употребен од потрошувачите дури и ако не е наменет за нив и истиот е набавен или достапен, со надоместок или без, во рамките на комерцијални активности и дали е нов, употребуван или репариран.
Овој израз нема да в ажи за производи од в тора рака
во вид на антиквитети или за произв оди кои треба да се
поправат или репарираат пред да бидат употребени,
под претпоставк а дека добавувачот за тоа јасно го информира лицето на кое му го доставува произв одот;
б) "без беден производ" е каков било производ кој,
во нормални или според разумно предвидлив и услов и
на употреба вклучително и неговиот рок на траењ е и,
тогаш и кога е применливо, со барањ ата з а став ањ е во
употреба, инсталирање и одржувањ е, не претставува
каква било опасност или претставува само минимална
опасност компатибилна со употребата на производот,
се смета дека е приф атлив и конз истентен со в исоко
нив о на заштита за безбедноста и з дравјето на луѓето,
земајки ги особено предв ид:
- карактеристиките на производот вклучително неговиот состав, пакување, инструкции за составување и, кога е
применливо, инструкции за инсталација и одржување,
- ефектите врз други производи, тогаш кога е разумно предвидливо дека истиот ќе се употребува заедно
со други производи ,
- презентацијата на производот, неговите ознаки, етикетирањето, какви било предупредувања и упатствата за
употреба, фрлање и/или отстранување и какви било други
ознаки или информации за истиот производ и
- категориите на потрошувачи, особено децата и
старите лица кои се изложени на опасност при употреба на произв одот.
М ожноста да се постигне пов исоко ниво на безбедност или достапност на други производи кои се со помал степен на опасност нема да претставуваат основ
производот да се смета как о "опасен";
в) "опасен произв од" е каков било производ кој не е
во согласност со деф иницијата з а "безбеден производ";
г) "сериоз на опасност" е каква било сериозна опасност, вклучувајќ и ги тука и еф ектите кои не се непосредни, а кои бараат брза интервенција од надлежните
органи на држав ната управа;
д) "дистрибутер " е кое било правно или ф из ичко
лице кое как о професионалец соработува во синџирот
на набавк и и чии активности не влијаат врз безбедноста на производот;
ѓ) "целосно пов лекувањ е" е какв а било мерка со цел
за враќањ е на опасните производи на производителот
или дистрибутерот кои им се веќе пласирани или достапни на потрошувачите и
е) "пов лекувањ е" е каква било мерка со цел спречување на дистрибуцијата, презентација или нудењ е на
производот, опасен за потрошувачот.
Примена и однос со другите прописи

(3) Ако со техничките прописи се уредени суштествени барања за безбедност, овој дел од Законот се
применува само на оние аспекти на опасност, односно
видов и на опасност кои не се опф атени со тие барањ а,
освен членовите 6 став (1) под а) и б) и 37 став (2) од
овој з акон кои не се применуваат. Другите одредби од
овој дел од з аконот се применуваат, ако во техничките
прописи нема одредби со иста цел.

Член 7
(1) Овој дел од Законот во целост се однесува на производите определени во членот 6 став (2) под а) од овој закон.
(2) О дредбите од овој дел од Законот се применуваат и на произв одите за кои постојат суштеств ени барања во врск а со аспектите, односно в идов ите на опасност, утврдени со прописите кои се однесуваат на барањата за производите хармониз ирани со правото на
Европската унија (в о натамошниот тек ст: техничк и
прописи), ако во техничките прописи не постојат конкретни одредби со кои треба да се осигура безбедноста
на произв одите.

ГЛАВА III
ОБВРСКИ НА ПРОИ ЗВО ДИТЕЛИТ Е
И ДИСТРИБУТ ЕРИТ Е

ГЛАВА II
ОПШТИ БЕЗБЕДНОСН И БАРАЊА
Ограничување и забрана
Член 8
Производителите се должни на пазарот да пуштаат
само без бедни производи.
Усогласеност со прописите и објавените стандарди
Член 9
(1) Производите ќе се сметаат за без бедни, ако со
посебни прописи се уредени некои аспекти на опасност, односно в идов и на опасност, при што овие прописи не се дел од хармониз ираната област на Европската заедница и чија цел е да се осигура без бедност на
производите, ако ги исполнуваат здравствените и безбедносните услов и утврдени со ов ие прописи.
(2) Производот се смета за безбеден, ако опасностите
или видовите на опасности се опф атени со соодветни национални стандарди подготвени врз основа на европските
стандарди и објавени во листата на стандарди од ставот
(3) на овој член, ако е усогласен со барањата за општа безбедност утврдени во овие стандарди.
(3) М инистерот за економија листата на стандарди со
чија употреба се смета дека производот е безбеден ќе ја
објави во "Службен весник на Република М акедонија".
Други мерила на безбедност
Член 10
Во случаите кога не постојат прописи односно
стандарди од членот 9 став ови (1) и (2) на овој закон,
сообразноста на производот со барањ ата з а општа безбедност се утврдува врз основа на:
а) доброволните национални стандарди кои се подготв ени врз основ а на релев антните европски стандарди, а кои се надвор од листата на стандарди од членот
9 став (3) на овој з акон;
б) стандардите изготвени од земјите членки на Европската унија во кои производот е пуштен на пазарот;
в) други стандарди усвоени од И нститутот з а стандардизација на Р епублик а М акедонија;
г) препораките на Европск ата комисија со кои се
определуваат насоките за утврдување на без бедноста
на произв одот;
д) правила на најдобри искуств а з а без бедност на
производи кои важат в о одделни области;
ѓ) состојбата на техниката и технологијата и
е) разумните очекувањ а на потрошувачите во врска
со безбедноста на производите.

Обезбедување на предупредувањ а од
производителите
Член 11
(1) Производителите во рамките на вршење на нивните дејности, се должни да им ги обезбедат на потрошувачите сите соодветни инфор мации кои им овоз можуваат да ги оценат опасностите од производот в о те-
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кот на вообичаениот или разумно предв идлив период
на употреба и да преземат мерки на претпазливост за
опасностите од производот и таму каде што такв ите
опасности не се очигледни веднаш без соодв етно предупредување.
(2) Давањ ето на инфор мации од став от (1) на овој
член не го ослободува производителот од одговорност
за усогласеност со другите барањ а утврдени во овој
дел од законот.

должни да ги чуваат и достав ат доку ментите неопходни за утврдување на потеклото на производите и се
должни да соработуваат во мерките преземени од производителите и од надлежните држав ни органи со цел
з а избегнување на опасностите. Во рамките на својата
дејност, дистрибутерите се должни да през емат мерки
кои ќе им ов озможат еф ектив на соработка.

Други обврски на производителите

Член 15
(1) Кога производителите и дистрибутерите з наат
или претпоставуваат врз основ а на инф ормации кои ги
имаат и согласно со својата професионалност дека производот кој го пуштиле на пазарот носи опасност за потрошувачот која е некомпатибилна со општите барањ а
за без бедност, се должни во рокот определен со прописот од ставот (2) на овој член, но не подолг од десет дена, да го изв естат Држав ниот паз арен инспекторат,
притоа наведувајќ и детали з а преземените дејств ија со
цел да се заштитат потрошувачите од опасностите.
(2) Н ачинот, постапката и роковите за известување,
како и начинот, постапката, критериу мите и методите
за процената на опасноста од страна на произв одителите и дистрибутерите и фор мата и содржината на образецот з а известувањ ето од ставот (1) на ов ој член ги
пропишува министерот за економија.
(3) Прописот од ставот (2) на овој член се објавува
и на веб страницата на М инистерството за економија.
(4) М инистерот за економија ќе ја инф ормира
Европската комисија за изв естувањето од став от (1) на
овој член во случаите кога ќе се утврди дека опасноста
може да има влијание во земјите членк и на Европската
унија.

Член 12
(1) Производителите во рамките на вршење на нивната дејност се должни да през емат мерки соодветни со
карактеристиките на производите кои ги добавуваат, со
што се овоз можува:
1) да бидат инфор мирани за опасностите кои ов ие
производи би можеле да ги предизв икаат и
2) да преземат одредени дејствија, доколку е неопходно за да се из бегнат тие опасности, вклучувајќ и тука адекв атно и еф ектив но предупредување, повлекување од пазарот или целосно повлекувањ е.
(2) М ерките нав едени во ставот (1) на овој член може да содржат:
а) нав едувањ е на прециз ни податоци з а производителот (ф ирма, седиште и в еб страница, доколку има) и
за производот, доколку е воз можно, серијата на производот на која тој и припаѓа при што податоците треба
да бидат наведени на самиот производ или на неговото
пакувањ е, освен во случаите кога е оправдано да не се
даваат такв и податоци и
б) проверки, вршење на тестирањ е на производите
на пазарот, во сите случаи кога е соодв етно и доколку е
неопходно, како и водењ е на ев иденција на поднесени
претставки и информирањ е на дистрибутерите з а ов ие
актив ности.
Преземање на ме рки
Член 13
(1) М ерките од членот 12 став (1) точка 2 на овој закон се должни да ги преземат производителите по
сопствена оцена з а нив на потреба или врз основа на решение донесено од страна на надлежната инспекција
согласно со членот 36 став (1) точка 5 од овој з акон.
Целосното повлекувањ е може да го извршат надлежните инспекции само како крајна мерка, кога ќе се утврди
дека другите мерки не се дов олни да ја спречат опасноста или кога производителите сметаат дека е неопходно или кога имаат обврск а да го направ ат тоа како дополнение на мерките преземени од надлежните инспекции.
(2) Повлекувањ ето од ставот (1) на овој член може
да се изврши според правилата на најдобр и искуства
по прашањ ето за пов лекувањ е.

Обврски за изве стување

Дол жност за соработка
Член 16
(1) Производителите и дистрибутерите, во рамките
на нив ната дејност, се должни да соработуваат, на барањ е на надлежните инспекциск и органи, за сите преземени дејствија со цел за да се избегнат опасностите
кои се з акануваат од производите кои ги добавуваат
или в еќ е ги добав иле.
(2) Ако производителот или дистрибутерот в о разумен рок определен од надлежниот инспекциск и орган,
но не подолг од десет дена, не постапи по барањ ето на
надлежниот орган за соработка и не стор и се што е потребно за избегнувањ е на опасностите кои се з акануваат од производите, надлежниот инспекциск и орган
в еднаш ќе ги преземе мерките од членот 36 став (1) на
овој з акон.
ГЛАВА IV
ДОСТАВУ ВАЊ Е НА ИН ФОРМ АЦИИ ДО
ЕВРОП СКАТА УН ИЈА

Обврски на дистрибуте рите

Изве стување

Член 14
(1) Дистрибутерите во рамките на својата дејност се
должни да постапуваат со потребната професионална
грижа со цел да се обезбеди усогласеност на производот со применлив ите барања з а без бедност. Дистрибутерите не смеат да добавуваат производи за кои тие
знаат или претпоставуваат и согласно со св ојата професионалност, врз основа на инфор мациите кои ги имаат
дека производите не се во согласност со барањата за
безбедност.
(2) Дистрибутерите в о рамките на нив ните дејности
се должни да придонесуваат во следењ ето на безбедноста на производите пуштени на паз арот, при што посебно се должни да ги проследуваат информациите з а
опасностите кои може да ги носи некој производ, се

Член 17
(1) Во случај кога надлежните инспекциск и органи
ќе го ограничат добавувањ ето на производите или ќе
донесат мерки со кои ќе изречат повлекување на производот или негов о целосно повлекувањ е согласно со
членот 36 од овој з акон се должни да го изв естат М инистерството з а економија, наведувајќ и ги причините
з а донесените мерки.
(2) М инистерството за економија е должно за през емените мерки од став от (1) на овој член, а кои не се
однесуваат на членот 18 од овој з акон, да ја извести
Европската комисија и притоа да ги нав еде причините
за донесените мерки. М инистерството з а економија,
исто така, е должно да ја изв естува Европската комисија з а која било промена или престанок на мерките.
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(3) Кога М инистерството з а економија смета дека
ефектите од утврдените опасности немаат или не можат да имаат опфат надвор од територијата на Република М акедонија, ја изв естува Европската комисија з а
преземените мерки, ако тие содржат информации кои
би биле од интерес на з емјите членки на Европската
унија од гледна точка на без бедноста на производите и
посебно, доколку овие мерки биле донесени како одговор на нов а опасност којашто не била опфатена во други известувањ а.
(4) Известувањето в о согласност со ставов ите (2) и
(3) на овој член ќе се изврши ако не е извршено известувањ е согласно со членот 18 од овој з акон, односно
согласно со техничките прописи и други прописи.
(5) Владата на Р епублик а М акедонија подетално ќе
ја пропише содржината на изв естувањето, како и постапката з а известувањ е од овој член.
Пријавување преку системот за брз о информирање
за производите кои претставуваат сериозна опасност
Член 18
(1) Контактна точка на системот за брзо информирање за производите кои претставуваат сериозна опасност (во натамошниот тек ст: RAPEX) во Републик а
М акедонија е М инистерството з а економија.
(2) Во случај кога надлежните инспекциск и органи
заради производите кои претставуваат сериоз на опасност ќе донесат или планираат да донесат мерки или
пак ќе се согласат со производителите и дистрибутерите на з адолжителна или доброволна основа за попречување, ограничувањ е или претходно исполнувањ е на условите з а пуштање на пазар на производите или став ање во употреба, се должни веднаш за истото да го изв естат М инистерството з а ек ономија.
(3) Надлежниот инспекциск и орган е должен да го
извести М инистерството за економија навреме, без задоцнувањ е за промените или престанокот на некоја од
мерките од ставот (2) на овој член.
(4) Во случај на сериоз на опасност надлежниот инспекциски орган е должен да ги проследи инф ормациите согласно со овој член и за доброволните мерки предвидени в о Глав ата III од овој дел на законот, през емени
од страна на производителите и дистрибутерите.
(5) Владата на Р епублик а М акедонија подетално ќе
ја пропише содржината на изв естувањето, како и постапката з а известувањ е од овој член.
ВТОР ДЕЛ
НАЧИН НА ПРОПИ ШУ ВАЊ Е НА ТЕХ НИЧКИТ Е
ПРОПИСИ
Дефиниции
Член 19
Одделни изрази употребени во вториот и третиот
дел од овој з акон го имаат следново з начењ е:
- "произв од" е секој произв од или група на производи кој е резултат на одделни производни актив ности,
наменет за корисниците, а поблиску определен со техничк и пропис;
- "постапка з а оцена на сообразноста" е секоја постапк а со која директно или индиректно се потврдува
дека се исполнети суштествените барањ а што треба да
ги исполнуваат производите;
- "тело за оцена на сообраз носта" е овластено тело
кое извршува услуги за оцена на сообразноста и кое
може да биде предмет на акредитација;
- "документ за сообразност" е документ со кој се потврдува дека производот, процесот или услугата се во согласност со суштествените барања утврдени во техничкиот
пропис, а кој може да биде изјава за сообразност, сертификат за сообразност или друг документ;
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- "знак з а сообразност" е знак кој се користи или е
издаден во согласност со правилата на сертиф икациониот систем, кој покажува дека определен процес, производ или услуга е во сообраз ност со определен стандард или техничк и пропис;
- "пуштање на паз ар" е ак тивност со која производот станува з а прв пат достапен во Р епублик а М акедонија или во Европската у нија з аради негов а употреба
или натамошна дистрибу ција со или без плаќањ е на надоместок и
- "став ањ е в о употреба" е прва употреба на производот од страна на крајниот корисник во Р епублика
М акедонија или во Европск ата унија.
Содржина на техничките прописи
Член 20
(1) За одделни произв оди кои се наменети з а кор исниците се донесуваат техничк и прописи кои особено
содржат најмалку едно од следнив е барања:
1) суштеств ени барањ а што треба да ги исполнуваат производите;
2) постапката, начинот и условите под кои се врши
оцена на сообраз носта на производите според пропишаните барањ а;
3) условите кои треба да ги исполнуваат телата што
учествуваат во постапката з а оцена на сообразноста;
4) видот на документите кои го следат производот
кога тој се пушта на паз ар или се става в о употреба;
5) обврска и начин за обележување на производот;
6) упатувањ е на у потреба на стандарди и други техничк и спецификации;
7) форма и содржина на техничка документација,
како и начинот и времетраењ ето на нејз иното чувањ е и
8) заштитна клаузула и постапк а за изв естувањ е.
(2) Со техничките прописи се определуваат суштествените барањ а з а произв одите кои се пропорционални
со степенот на риз ик на производот. Во техничките
прописи за одделни производи или групи на производи
во зав исност од техничката сложеност на произв одот
или групата на производи може да се определи постапката за оцена на сообраз ност или адекватна комбинација од постапк и за оцена на сообраз ност (модули).
(3) Постапките з а оцена на сообраз носта можат да
бидат определени непосредно со техничкиот пропис
или посредно со стандардите или техничките специф икации.
(4) Техничките прописи ги донесува министерот з а
економија, односно министерот во чија надлежност
утврдена со з акон се работите поврзани со производството, пазарот и ставањ ето во употреба на соодветните
производи или групи на производи.
Употреба на стандарди
Член 21
(1) Ако техничкиот пропис упатува на употреба на
национални стандарди, министерот за економија, односно министерот надлежен за донесување на технички прописи, в о "Службен в есник на Републик а М акедонија" ќе ја објав и листата на стандарди.
(2) Соодв етната употреба на стандардите од Листата на стандарди од ставот (1) на овој член создава претпоставк а за сообраз ност на производот со суштеств ените барањ а утврдени во техничките прописи, во поглед на аспектите кои се опф атени со стандардите.
Ограничување и забрана
Член 22
(1) Производите или групи на производи з а кои постојат техничк и прописи, не смеат да се пуштаат на пазар или став аат во употреба ако не се сообразни со пропишаните суштествени барањ а од техничките прописи,
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ако не е извршена оцена на сообраз носта според пропишаната постапка, ако не се оз начени на пропишан
начин и ако не се проследени со доку ментите определени в о техничките прописи.
(2) Производите или групи на произв оди з а кои ќе
се утврди дека не се сообразни со пропишаните суштествени барањ а утврдени со техничките прописи не
смеат да се оз начуваат со з наци за сообраз ност и со
други знаци кои се слични со з наците за сообраз ност
до тој степен што можат да ги доведат потрошувачите
во заблуда.
Обврски од техничките прописи
Член 23
Со техничките прописи се определуваат производите за кои при нивното пуштањ е на пазар или став ањ е
во употреба производителот е должен да:
1) обез беди примена на постапките за оцена на сообразноста според пропишаните барањ а;
2) из даде и/или обез беди доку мент за сообраз ност;
3) изработи техничка доку ментација со пропишана
форма и содржина и истата ја чува на пропишан начин
и времетраењ е;
4) употребува пропишани знаци за сообразност;
5) на барањ е на надлежните инспекциск и органи ги
достав и сите потребни информации з а сообразноста на
производот, документите за сообраз ност и техничката
документација и
6) ги извршува з адачите утврдени во техничките
прописи.
Тела за оцена на сообразност
Член 24
(1) Со техничките прописи з а одделни производи се
определуваат условите кои треба да ги исполнуваат
правните лица з а вршење на оцена на сообразност, а
кои особено се однесуваат на:
- соодв етен стручен кадар, просторна и техничка
опременост,
- нез ав исност и непристрасност во однос на субјектите кои се непосредно или посредно поврзани со
производот чија сообразност се оценува,
- дов ерливост в о работата,
- одгов орност з а извршената работа,
- осигурување од професионална одгов орност и
- други услов и кои се потребни з а соодветно извршување на пропишаната постапк а.
(2) Ако се утврди дек а се исполнети услов ите од
ставот (1) на овој член, как о и услов ите за вршење на
оцена на сообраз носта утврдени во техничките прописи, по претходна согласност на министерот надлежен
за донесување на прописот од соодв етната област, министерот за економија со решение го овластува прав ното лице з а вршењ е на оцена на сообраз ност.
(3) Телото з а оцена на сообраз носта се смета дека
ги исполнува услов ите за вршењ е на оцена на сообразност, определени во техничките прописи, ако неговата
оспособеност е докажана со претходна спроведена постапк а за акредитација. Сертиф икатот за акредитација
издаден од И нститутот з а акредитација на Републик а
М акедонија се смета за доказ на техничк ата оспособеност на телото за оцена на сообразноста.
(4) Со Решението од ставот (2) на овој член се овластува прав ното лице за вршењ е на оцена на сообразност, при што во решението се определува рокот за важењ е на овластувањ ето, обемот и з адачите на телото за
оцена на сообраз носта.
(5) Против решението од ставот (2) на овој член може
да се изјави жалба во рок од 15 дена до Комисијата на
Владата на Република М акедонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на економијата.
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(6) Телата з а оцена на сообраз ност се должни постојано да ги исполнуваат услов ите од ставов ите (1) и
(3) на ов ој член.
(7) Во согласност со прописот од ставот (10) на овој
член, министерот за економија може да ги наз начи (нотиф ицира) телата за оцена на сообраз носта во Европската комисија, а по потреба и во држав ите членки на
Европскиот економски простор.
(8) М инистерството за економија води регистар на
телата з а оцена на сообразност.
(9) Н а барањ е на надлежните органи телата за оцена
на сообраз ност се должни да соработуваат.
(10) Владата на Републик а М акедонија ќе ги пропише детално постапката на држав ните органи и институции за донесување на решението од ставот (2) на овој
член, начинот на известување з а укинување на решението од членот 25 став (1) на овој закон, формата и содржината на регистарот од став от (8) на овој член, начинот на известувањ ето з а стекнувањ е на својство на телата з а оцена на сообраз ност и начинот на назначувањ е
(нотификација) на телата за оцена на сообраз ност во
Европската комисија.
Укинување на решение за овл астување
Член 25
(1) Ако министерот з а економија утврди дека телото за оцена на сообраз носта престанало да исполнува
определен услов од членот 24 ставов и (1) и (3) од овој
закон или кој било услов утврден со техничкиот пропис ќе донесе решение со кое ќе го укине решението з а
овластувањ е.
(2) Против решението од ставот (1) на овој член може да се из јав и жалба во рок од 15 дена до Комисијата
на Владата на Р епублик а М акедонија з а решавање на
управни работи во втор степен од областа на економијата.
(3) Жалбата од ставот (2) на ов ој член не го одлага
извршувањето на решението.
(4) За донесување на решението од ставот (1) на
овој член министерот за економија ќе ја инфор мира
Европската комисија, ако телото з а оцена на сообразност е наз начено (нотиф ицирано).
Сертификати за сообразност
Член 26
(1) Во согласност со техничките прописи за одделни производи или групи на производи, телата за оцена
на сообраз носта се овластени да издаваат сертиф икати
за сообразност врз основа на поднесено барањ е од заинтересираните прав ни и физ ички лица.
(2) М инистерството за ек ономија објавува список
на овластените тела за оцена на сообразноста во
"Службен весник на Републик а М акедонија".
(3) Телата за оцена на сообразност склучуваат договор во писмена фор ма со секое прав но и физ ичко лице
кое сака да обезбеди документ за сообразност.
Комисија за безбедност на производите
Член 27
(1) За разгледување на прашањ ата в о врск а со безбедноста на производите од аспект на примената на
техничките прописи и сообраз носта на производите со
техничките прописи, на предлог на М инистерств ото з а
економија, Владата на Републик а М акедонија основ а
Комисија (в о натамошниот текст: Комисијата). Комисијата ја сочинуваат претстав ници на надлежните органи на управ ата, организ ации на потрошувачите и други
здруженија на граѓани, стопански комори, како и
истакнати стручњаци од областа на техничката безбедност на производите и безбедност на потрошувачите.
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(2) Со Комисијата претседав а претседател кој го
наз начува министерот з а ек ономија.
(3) Комисијата ги разгледува сите доставени информации во врска со безбедноста на производите од аспект на
примената на техничките прописи и сообразноста на производите со техничките прописи и тоа по видови на производи или по видови на опасност и предлага донесување
на соодветни мерки за отстранување, односно намалување на опасноста поврзана со производите.
(4) Комисијата, исто така, ги поттикнува и поддржува доброволните актив ности на производителите и
дистрибутерите во врска со без бедноста на производите и соработува при утврдување на кодексите на прифатлив о однесување во одделни области, земајќи ги
притоа предв ид научното и техничкото з наењ е во врска со безбедноста на производите.
(5) Комисијата донесува свој деловник за работа.
(6) Стручните и административ ните работи на Комисијата ги врши М инистерството за економија.
ТРЕТ ДЕЛ
ПРИНЦИПИ НА М ЕЃУСЕБНО ПРИ ЗНАВАЊЕ
Важење на документи и знаци з а сообразност од
странско потекл о
Член 28
Во Републик а М акедонија в ажат документи и з наци
за сообразност од странск о потекло кои се издадени во
согласност со меѓународни договори кои ги склучила и
ратиф икувала, односно на кои им пристапила Р епублика М акедонија.
Важење на документи и знаци з а сообразност од
странско потекл о по исклучок
Член 29
(1) М инистерот з а економија, односно министерот
надлежен за донесувањ е на прописи, з а производите
пропишани со прописите кои се во сила во Р епублика
М акедонија, а кои не се дел од хармониз ираната област
на Европските заедници (во натамошниот текст: нехармонизирани прописи) може по исклучок од членот 28
на овој закон да донесе решение со кое ќе ја признае
важноста на документите и знаците за сообраз ност од
странск о потекло, и тоа ако:
- документите и знаците з а сообраз ност ја потврдуваат сообразноста со барањ ата утврдени со нехар монизираните прописи и
- телата за оцена на сообразноста што ги из дав аат
документите, односно знаците за сообраз ност од алинејата 1 на овој член ги исполнуваат условите пропишани со нехармониз ираните прописи.
(2) М инистерот з а економија, односно министерот
надлежен з а донесување на нехармониз ирани прописи
поблиску ќе ја пропише постапк ата за приз нав ањ е на
важноста на документи и з наци за сообраз ност.
Нехармонизирана област
Член 30
(1) Пропишаните барањ а з а производите утврдени
со нехармониз ираните прописите не в ажат за производите кои согласно со з акон и друг пропис се произв едени, односно пуштени на паз ар или став ени во употреба
во земјите членк и на Европската унија и ЕЕП.
(2) Ако надлежниот инспекциск и орган врз основ а
на документите за сообраз ност и други податоци утврди дека произв одот од ставот (1) на ов ој член не исполнува еднаков степен на заштита на јав ниот интерес кој
е утврден со нехармонизиран пропис, е должен да донесе решение со кое ќе го забрани пуштањ ето на пазар
или ставањ ето во употреба, или ќе донесе решение за
повлекувањ е на производот од пазар или употреба.
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(3) Н адлежниот инспекциск и орган е должен да донесе решение од ставот (2) на ов ој член ако се исполнети следнив е услов и, ако:
- претходно писмено го информирал производителот
за правниот основ врз основа на кој ќе донесе решение со
кое може да се попречи пуштањето или повлекувањето на
производот од пазарот и/или употребата,
- врз основ а на расположив ите факти и доказ и, како
и податоци з а состојбата во техниката или технологијата утврди дека постојат причини за заштита на јав ниот
интерес и под услов ако утврди дек а со донесување на
решение з а отстранувањ е на недостатоците како поблага мерка нема да се обезбеди еднаков степен на заштита на јав ниот интерес,
- му дал можност на произв одителот во рок од најмалку 30 дена да одговор и на писменото изв естувањ е
од алинејата 1 на овој член и
- пред донесување на решението ги з ел предв ид
произ несувањ ето на производителот и други ф акти и
доказ и до кои дошол.
(4) Против решението од ставот (2) на овој член може
да се изјави жалба во рок од 15 дена до Комисијата на
Владата на Република М акедонија за решавање на управни работи во втор степен од областа на економијата.
(5) Ж албата од став от (4) на овој член не го одлага
извршувањето на решението.
Тестирање
Член 31
(1) Ако според пропишаните барањ а за произв одите
утврдени со нехармонизираните прописи е утврдено
дека производите пред пуштањето на пазар е потребно
да бидат тестирани, можат да се пуштаат на пазар во
Р епублик а М акедонија само ак о биле тестирани во телата з а оцена на сообраз носта во з емјите членки на
Европската унија, ЕЕП и/или во Р епублика М акедонија, под услов резултатите од ов ие тестов и да им се достапни на надлежните инспекциск и органи.
(2) Телата кои вршат оцена на сообразноста од ставот (1) на овој член се смета дека ги исполнуваат условите за вршењ е на оцена на сообразност, определени
во нехармонизираните прописи, ако нивната оспособеност е докажана со претходно спроведена постапк а за
акредитација.
Постапка за донесување на технич ки и
нехармонизирани прописи
Член 32
П остапката за донесување на техничк и и нехармониз ирани прописи со кои се определуваат суштествени
барањ а з а производите од членот 19 на овој закон и постапките за оцена на сообраз ност в о согласност со меѓународните правила за спречување и елиминирањ е на
бариерите в о меѓународната трговија подетално ќе ја
пропише Владата на Републик а М акедонија.
ЧЕТВРТИ ДЕЛ
НАДЗОР
Надзор и инспекциски надзор
Член 33
(1) Надзор над спроведувањ ето на одредбите од
овој закон и техничките прописи донесени врз основ а
на овој з акон врши М инистерств ото за економија, односно министерството надлежно за донесување на технички прописи од соодв етната област.
(2) И нспекциск и надзор над спров едувањето на
одредбите од овој закон кои се однесуваат на производите од членот 6 став (2) под а) на овој з акон вршат
Држав ниот пазарен инспекторат и Држав ниот санитарен и здравствен инспекторат.
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(3) Инспекциск и надзор над спроведувањ ето на
одредбите од овој закон кои се однесуваат на производите од членот 19 став (1) алинеја 1 на овој закон, техничките прописи и нехар мониз ираните прописи донесени врз основ а на овој закон вршат Државниот паз арен инспекторат, Држав ниот трудов инспекторат, Држав ниот санитарен и з дравств ен инспекторат, Држав ниот инспекторат з а техничк а инспекција, Државниот
инспекторат з а жив отна средина, Агенција з а електронски комуникациии и други надлежни инспекциск и органи од областа на сообраќајот и врските, Дирекцијата
за заштита и спасувањ е и други инспекциски органи во
согласност со закон и други прописи.
Надлежност за инспекциски надзор
Член 34
Надлежните инспекциск и органи, покрај овластувањата утврдени со друг закон, врз основа на овој з акон
ги имаат и следнив е овластувањ а:
- да преземат или да организ ираат, дури и кога производот од овој з акон е пуштен на паз арот како без беден, соодветни прегледи за негов ите својств а коишто
влијаат на негов ата безбедност. Прегледите треба да
бидат во потребен обем и да се вршат до конечната фаза на употреба, односно користење на производот,
- да ги побараат сите неопходни податоци за производот од овој закон од производителот и дистрибутерот,
- да з емаат примероци од производите од ов ој закон
заради вршењ е на без бедносни прегледи,
- да ги побараат сите потребни документи з а сообразност на производот од членот 19 став (1) алинеја 1
на овој з акон и техничката документација и
- да ги уништат производите од членот 19 став (1) алинеја 1 на овој закон кои не се сообразни со пропишаните
барања, ако тоа е неопходно за заштита на здравјето и
безбедноста на потрошувачите и другите корисници и заштита на животната средина и природата.
Насоки за постапување на надлежните
инспекциски органи
Член 35
(1) Надлежните инспекциск и органи при преземањето на мерките со донесување на решение се должни
да постапуваат така што нив ните мерки да се сраз мерни со сериоз носта на опасноста при што во најголема
можна мера да се почитува моменталната состојба на
науката и техниката со оглед на можните непосредни и
посредни моменти или подоцнежни опасности по
здравјето и без бедноста на потрошувачите и другите
корисници на производот.
(2) Ако надлежниот инспекциск и орган нема потребно стручно з наењ е за производот или група на производи или опрема за вршење на инспекцискиот надзор, може вршењ ето на стручните дејствија во рамките
на инспекцискиот надз ор да го довери на институција
која поседува соодветен простор, опрема, професионален кадар и е непристрасна и нез ав исна во своето работењ е во согласност со з акон.
(3) Надлежните инспек циски органи на засегнатите
страни ќе им дадат можност да достават свое мислење и
забелешки пред донесување на мерките со решение согласно со овој закон, освен во случаите кога постои сериозна опасност по животот и здравјето на корисниците.
Мерки за производите од овој закон
Член 36
(1) Ако надлежниот инспектор при вршењ е на надзорот утврди дек а:
1) за кој било производ од ов ој з акон кој би можел
да претставува опасност во определени услов и ќе преземе мерки со донесување на решение:
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- со кое ќе нареди производот да биде оз начен со
соодв етни и јасно напишани и лесно разбирлив и предупредувања на македонск и јаз ик, што не ја исклучува
можноста од употреба и на други јазици кои се во оф ицијална употреба во Европската унија з а опасностите
кои тој може да ги предизв ик а и
- со кое секое негов о тргувањ е ќе го условува со
претходно исполнувањ е на услов ите со кои се обезбедува безбедност на производот;
2) за кој било произв од од овој закон кој би можел
да предизв ик а опасност з а одредени лица ќе през еме
мерки со донесување на решение со кое ќе нареди на
тие лица навремено да им се дадат предупредувањ а з а
можните опасности, навремено, вклучувајќ и и објавув ање на посебни предупредувања в о медиу мите;
3) за кој било произв од од ов ој з акон кој може да не
ги исполнува услов ите од овој закон, ќе преземе мерки
со донесување на решение со кое привремено ќе го з абрани неговото добавување, понуда за набавк а или негов ото пуштање на паз арот, или рекламирањ е и тоа за
периодот неопходен за сите прегледи за неговата безбедност, контроли и процени;
4) за кој било опасен производ од овој з акон ќе
през еме мерки со донесувањ е на решение со кое ќе го
забрани неговото тргување и ќ е ги през еме сите соодветни мерк и потребни за да се утврди дека забраната е
спроведена и
5) за кој било опасен производ од ов ој закон, а кој е
веќе на пазарот:
- ќе преземе мерки со донесување на решение со
кое ќе нареди или организ ира негово ств арно и итно
пов лекувањ е и ќе ги предупреди потрошувачите за
опасностите кои тој ги носи и
- ќе преземе мерки со донесувањ е на решение со
кое ќе нареди или ќе координира или, доколку е соодветно, ќе организ ира заедно со производителите и дистрибутерите негов о целосно повлекување од потрошувачите и негово уништување в о соодв етни услов и.
(2) Надлежните инспекциск и органи пред преземањето на мерките со донесување на решение од ставот
(1) на овој член, а особено оние нав едени во точките 3,
4 и 5 се должни да ги поттикнат и промов ираат доброволните дејств ија од страна на производителите и дистрибутерите, согласно со обврските определени со
овој закон.
(3) М ерката од став от (1) точка 5 алинеја 2 на овој
член ја донесува директорот на надлежниот инспекциски орган.
Ме рки за производите од членот 19 на овој закон
Член 37
(1) Ако в о вршењ ето на инспекцискиот надз ор над
производите од членот 19 став (1) алинеја 1 на овој закон, за кои постојат техничк и прописи, инспекторот
утврди дек а се повредени одредбите на овој з акон и
техничките прописи ќе през еме мерки со донесување
на решение со кое ќе:
а) нареди:
1) отстранувањ е на утврдените несообраз ности со
определувањ е на рок за нив но отстранување;
2) оз начување на произв одите со пропишаните з наци или отстранувањ е на недозволените з наци;
3) у ништув ањ е на несообраз ните пр оизв оди, ако
тоа е неопходно з а з аштита на здр ав јето и без бедноста на луѓето и з аштита н а живот ната ср едина и
пр иродата и
4) повлекувањ е од паз арот на несообраз ните производи и
б) забрани:
1) пуштањ е на пазар или ќе го ограничи паз арот со
несообразните произв оди;
2) став ањ е во употреба или ограничување на употребата на несообраз ните производи;
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3) времено какво било снабдување, снабдување или
изложувањ е на произв одите, се додека не се направ ат
соодветни проверк и и
4) употреба на несообразни произв оди.
(2) Ако постојат доказ и дека и покрај усогласеноста
со одредбите од овој закон, производот ја з агрозува
безбедноста, здрав јето на потрошувачите и другите корисници, надлежните инспектори се должни да донесат
соодветни мерки согласно со ставот (1) од овој член, со
кои може да го ограничат пуштањето на произв одот од
овој закон на паз арот, односно да го определат негов ото повлекувањ е од паз арот или целосно повлекувањ е.
Надлежност
Член 38
Надлежните инспекциск и органи пр и вршењ е на
инспекцискиот надзор над извршување на прописот од
членот 5 став (2) на овој закон можат да ги през емат
сите овластувањ а и мерки согласно со членов ите 34 и
36 од овој з акон.
Право на жалба
Член 39
(1) Против секоја мерк а превземена од надлежните
инспекциск и органи, може да се из јав и жалба во рок од
15 дена до Комисијата на Владата на Републик а М акедонија за решавањ е на управ ни работи во втор степен
од областа на економијата.
(2) Жалбата против решението од ставот (1) на овој
член, не го одлага неговото извршувањ е.
Субјекти на кои може да им бидат изречени
инспекциските мерки
Член 40
Надлежниот инспекциск и орган ќе ги изрече мерките од овој закон и соодветно кон:
- произв одителот,
- дистрибутерите во рамките на нивните дејности,
особено на оној дистрибутер кој врши или го извршил
првиот степен на дистрибуција на паз арот и
- други правни и ф из ичк и лица кога тоа е потребно
за да се обез беди нив ната соработка во дејствијата за
избегнување и попречувањ е на опасностите кои произлегуваат од производот.
Трошоци
Член 41
Ако според резултатите од извршените прегледи се
утврди дека производите од членот 19 став (1) алинеја
1 на овој закон не се сообраз ни со пропишаните суштеств ени барања утврдени со техничките прописи,
трошоците за извршениот преглед паѓаат на тов ар на
субјектите кај кои е вршен надзорот.
ПЕТТИ ДЕЛ
КАЗНЕН И О ДР ЕДБИ
Член 42
(1) Со парична казна од 80.000 до 300.000 денари ќе
се каз ни з а прекршок прав ното лице, ако:
1) пушта небезбедни производи од овој з акон спротив но на членот 8 од овој закон;
2) не им ги обезбедува на потрошувачите сите соодветни информации з а опасностите од производот од
овој з акон и не през ема мерки на претпазливост против
опасности (член 11 став (1));
3) не презема мерки соодветни со карактеристиките на
производот од овој закон (член 12 став (1) точки 1 и 2);
4) добавува производи од ов ој з акон з а кои з нае или
претпоставува и согласно со својата професионалност
врз основ а на информациите кои ги има дека производите не се во согласност со барањата за без бедност
(член 14 став (1));
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5) не ги проследува инф ормациите за опасностите
кои може да ги носи некој производ од овој закон, не
ги чува и доставува документите неопходни за утврдување на потеклото на производите од овој закон и не
соработуваат во мерките преземени од производителите и од надлежните држав ни органи (член 14 став (2));
6) не го извести Држав ниот пазарен инспекторат,
односно не ги нав едува деталите за през емените дејствија со цел да се з аштитат потрошувачите од опасностите (член 15 став (1));
7) не соработуваат со надлежните инспекциск и органи (член 16) и
8) не соработуваат на барањ е на надлежните органи
(член 24 став (9)).
(2) Со пар ична каз на од 15.000 до 50.000 денари ќе
се каз ни з а прекршокот од став от (1) на овој член и одговорното лице в о правното лице.
(3) За дејств ијата од ставот (1) на овој член ќе се
казни со парична каз на од 30.000 до 50.000 денари физичкото лице што врши дејност.
Член 43
(1) Со парична казна од 80.000 до 250.000 денари ќе
се каз ни з а прекршок прав но лице, ако:
1) пушта на пазар или става во употреба производи од
членот 19 став (1) алинеја 1 на овој закон кои не се сообразни со пропишаните суштествени барања од техничкиот
пропис, не изврши оцена на сообразноста според пропишаната постапка во техничкиот пропис, не ги означува на пропишан начин и ако не се проследени со документи определени во техничките прописи (член 22 став (1));
2) означува производи од членот 19 став (1) алинеја 1
на овој закон кои не се сообразни со пропишаните суштествени барања утврдени во техничкиот пропис, со
знаци за сообразност или со други знаци кои се слични со
знаците за сообразност до тој степен што можат да ги доведат потрошувачите во заблуда (член 22 став (2));
3) за производите од членот 19 став (1) алинеја 1 на
овој з акон не обез беди примена на постапките з а оцена
на сообраз носта според пропишаните барања утврдени
во техничките прописи (член 23 став (1) точка 1);
4) за произв одите од членот 19 став (1) алинеја 1 на
овој закон не из даде и/или не обезбеди документ з а сообразност (член 23 став (1) точка 2);
5) за производите од членот 19 став (1) алинеја 1 на
овој з акон не изработи техничка документација со пропишана форма и содржина и истата не ја чува на пропишан начин и времетраењ е (член 23 став (1) точка 3);
6) за произв одите од членот 19 став (1) алинеја 1 на
овој з акон не употребува пропишани знаци за сообразност (член 23 став (1) точк а 4);
7) не ги доставува сите потребни инфор мации за сообразноста на производот од членот 19 став (1) алинеја
1 на овој зак он, техничката документација и доку ментите за сообраз ност на барање на надлежниот инспекциск и орган (член 23 став (1) точк а 5) и
8) не ги извршува задачите утврдени со техничките
прописи (член 23 став (1) точк а 6).
(2) Со пар ична каз на од 15.000 до 50.000 денари ќе
се каз ни з а прекршокот од став от (1) на овој член и одговорното лице в о правното лице.
(3) За дејств ијата од ставот (1) на овој член ќе се
казни со парична каз на од 30.000 до 50.000 денари физичкото лице што врши дејност.
ШЕСТИ ДЕЛ
ПРЕО ДНИ И ЗА ВР ШНИ О ДРЕДБИ
Член 44
Со денот на влегувањ ето во сила на овој закон престанува да в ажи членот 134 став 1 точки 5 и 6, членот
136 став 1 точка 9, членот 138 став 1 точка 19 и членот
140 што се однесува на казнената одредба од членот
138 став 1 точк а 19 на Законот за заштита на потрошу-
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вачите ("Службен в есник на Р епублика М акедонија"
број 38/2004) и Законот з а пропишување на техничките
барањ а з а производите и оцена на сообразноста
("Службен весник на Р епублика М акедонија" број
55/2002).
Член 45
Постапките кои се отпочнати согласно со Законот
за заштита на потрошувачите ("Служен в есник на Република М акедонија" број 38/2004) до денот на влегувањето во сила на овој з акон ќе се з авршат согласно со
истиот.
Член 46
Подзаконските акти врз основ а на првиот дел од
овој з акон ќ е се донесат во рок од шест месеца од денот на влегувањето в о сила на ов ој з акон.
Член 47
Решенијата за ов ластување издадени на прав ните и
физ ичките лица пред влегувањето в о сила на ов ој з акон
ќе престанат да важат во рок од една година од денот
на в легувањ ето во сила на техничкиот пропис донесен
врз основ а на овој з акон.
Член 48
Членов ите 28 и 29 од овој з акон со денот на пристапувањето на Републик а М акедонија кон Европската
унија ќе престанат да важат.

заедница, изразот "производител или негов иот овластен претстав ник со седиште во Републик а М акедонија
или во Европската унија" ќе з начи "произв одител или
негов иот ов ластен претставник со седиште в о Република М акедонија".
(2) По пристапувањето на Републик а М акедонија во
Европската унија или со влегувањето во сила на соодветен протокол со Европската заедница, изразот "производител или негов иот овластен претстав ник со седиште в о Републик а М акедонија или во Европската унија" ќе значи "производител или негов овластен претстав ник со седиште во Европската унија".
Член 54
Со денот на пристапување на Р епублика М акедонија кон Европската унија, престануваат да важат одредбите од членот 24 став (3) на овој закон во делот "издаден од И нститутот з а акредитација на Република М акедонија" .
Член 55
Овој з акон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањ ето во "Службен в есник на Р епублик а М акедонија".
__________

Член 49
Одредбите од членот 4 став (4) в о делот што се однесува на пренос на информации со Европската унија,
членот 5 став (2), членот 15 став (4), членот 17 ставов и
(2), (3) и (4), членот 24 став (7), членот 25 став (4) и
членот 27 на овој закон ќе се применуваат со денот на
пристапувањ е на Република М акедонија кон Европск ата унија, осв ен за производите за кој е склучен соодв етен протокол з а оцена на сообраз носта со кој се воспоставува слободно дв ижењ е на производите од членот
19 на ов ој закон меѓу Републик а М акедонија и Европската унија, со денот на влегувањ ето во сила на соодветниот протокол.
Член 50
Одредбите на членовите 30, 31 и 38 од овој закон ќе
се применуваат со денот на пристапувањ е на Р епублика М акедонија кон Европската у нија.
Член 51
Прописите со кои се определуваат техничките барања за производите, постапките за оцена на нивната сообразност со техничките барања, оз начувањето на производите, как о и потребната документација со која се
проследуваат произв одите, а кои се донесени или се
применуваат врз основ а на Законот за стандардиз ација
("Службен весник на Р епублика М акедонија" број
23/95) или врз основ а на Законот з а пропишувањ е на
техничк и барања за производите и оцена на сообраз носта ("Службен в есник на Републик а М акедонија" број
55/2002) или врз основ а на други закони, ќе продолжат
да се пр именуваат до донесувањ ето на прописите врз
основа на вториот дел од овој закон.
Член 52
Подзаконските акти кои се во сила до денот на влегувањето во сила на овој закон, а со кои се определува
задолжителна примена на стандардите ќе важат најдоцна до 30 јуни 2006 година.
Член 53
(1) До пристапувањ ето на Р епублика М акедонија во
Европската унија или со влегувањето во сила на соодветен протокол за оцена на сообразноста со Европск ата
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