З АК О Н
ЗА ИЗМЕНУ ВАЊЕ И ДОПО ЛНУВАЊЕ НА
ЗАКО НОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРО ИЗВОДИТЕ
Член 1
Во Законот за без бедност на производите („Слу жбен весник на Република М акедонија“ број 33/2006,
63/2007 и 24/11), в о членот 1 по зборот “документите”
се став а з апирка и се додав аат з боровите: „оцената на
сообразност“.
Член 2
Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:
“Податоците кои им се достапни на надлежните органи од членот 33 став ов и (2) и (3) на овој закон, а кои
се поврзани со ризиците по з дравјето и без бедноста на
потрошувачите настанати од производите се јавни, в о
согласност со барањ ата з а транспарентност. Надлежните органи се должни да ги достават потребните инф ормации со кои детално се опишува конкретниот производ, видовите на ризикот поврзани со неговата пр имена, како и донесените мерки в о согласност со прописите за пристап до инф ормации.”
Член 3
Членот 5 се менува и гласи:
„Владата на Републик а М акедонија поблиску ќе го
пропише начинот з а раз менувањ е на информациите со
Европската комисија за донесените мерки од страна на
надлежните инспекциск и органи со кои се ограничува
паз арот на производите за кои е утврдено дека со нивната употреба е загроз ено з дравјето на потрошувачите.”
Член 4
Во членот 6 став 1 по точката в) се додав а нов а
точка г), која гласи:
“г) “надлежни инспекциск и органи “ се инспекциски органи надлежни за вршењ е на надз ор на паз арот,
и тоа : Државниот пазарен инспекторат, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Државниот трудов
инспекторат, Држав ниот инспекторат за техничк а инспекција, Држав ниот инспекторат з а животна средина и
други органи на држав ната управа или инспектор и кои
вршат надзор на паз арот в о согласност со закон, како и
други органи и организ ации и нез ав исни регулаторни
тела што вршат надз ор на пазарот.”
Во ставот 2 точка г) зборовите: “сериоз на опасност” се з аменуваат со зборовите: “сериозен риз ик”.
Точката ѓ) се менува и гласи:
“„врaќање” e какв а било мерка со цел целосно
повлекувањ е на ризичните производи на производителот или дистр ибутерот кои им се веќ е пласирани или
достапни на потрошувачите;”.
Во точката е) точката на крајот од реченицата се
заменува со сврз никот “и” и се додава нов а точка ж)
која гласи:
“ж) “увозник“ е секое правно или ф изичко лице основ ано во Република М акедонија кое на паз арот во Република М акедонија пушта произв од од друга земја.”
Член 5
Во членот 9 став от (2) се менува и гласи:
“Производот се смета з а безбеден ако ризиците и
видов ите на риз ик се опф атени со соодв етни национални стандарди кои се усогласени со соодв етните европски стандарди објав ени во листата на стандарди од
ставот ( 3) на овој член и ако е усогласен со барањ ата
за општа безбедност утврдени во ов ие стандарди.”
Член 6
Во членот 12 став (1) точка 2 з боровите: “целосно
повлекувањ е” се заменуваат со зборовите: “враќање на
производите од потрошувачите“.
Член 7
Во членот 17 ставот (1) се менува и гласи:
“Во случај кога надлежните инспекциск и органи ќе
го ограничат пуштањ ето на паз ар на производите или
ќе през емат мерки со кои ќе наредат повлекувањ е
или враќањ е на произв одите, согласно со членот 36
од овој закон, се должни да го изв естат М инистерството за економија, наведувајќ и ги причините з а донесените мерки.“
Во ставот (3) з боровите: “нов а опасност која што
не била опф атена” се з аменуваат со зборов ите: “нов
ризик кој што не бил опф атен”.
Став от 5 се брише.

Член 8
Членот 18 се менува и гласи:
“(1) Контактна точка на системот за брзо информирање з а производите кои претставуваат сериозен р изик
(во натамошниот текст: RAP EX) во Р епублик а М акедонија е М инистерството за економија - Држав ен паз арен
инспекторат.
(2) Во случај кога надлежните инспекциск и органи
з аради производите кои претставуваат сериозен риз ик
ќе донесат или планираат да донесат мерки или пак ќе
се согласат со производителите и дистрибутерите на
з адолжителна или доброволна основа за попречувањ е,
ограничувањ е или претходно исполнувањ е на услов ите
за пуштањ е на паз ар на производите или ставањ е во
употреба, се должни веднаш за истото да го изв естат
М инистерството за економија - Држав ен пазарен инспекторат .
(3) Надлежниот инспекциск и орган е должен да го
изв ести М инистерството з а економија - Државен пазарен инспекторат навремено, без задоцнување з а промените или престанокот на некоја од мерките од став от
(2) на овој член.
(4) Во случај на сериозен ризик надлежниот инспекциски орган е должен да ги проследи инф ормациите согласно со овој член и за доброволните мерки предв идени од Првиот дел во Глав ата III и Третиот дел од
овој закон, преземени од страна на производителите и
дистрибутерите.
(5) Владата на Република М акедонија подетално ќе
ја пропише содржината на известувањето, како и постапк ата з а изв естувањ е од ставот (6) на овој член.
(6) М инистерств о за економија - Држав ниот паз арен инспекторат преку RAPEX ќе ја извести Европската комисија за през емените актив ности согласно со
ставов ите (2 )и (3) од овој член.”
Член 9
Во членот 19 став 1 алинеја 2 з боровите: ”постапка
з а оцена на сообразност“ се з аменуваат со зборовите:
“оцена на сообраз ност”.
По алинеја 3 се додав а нов а алинеја 4, која гласи:
“- “нехармониз ирана област” е областа за безбедност на производите з а која нема хармонизирани прописи во Европската з аедница,”.
Во алинеја 7 зборовите: “став ањ е во употреба“ се
заменуваат со зборовите: “став ањ е во користење и употреба“.
Член 10
Во членот 20 став (1) вов едната реченица се менува и гласи: “За одделни производи кои се наменети з а
потрошувачите или за други корисници се донесуваат
техничк и прописи кои ги содржат следниве барањ а:“
Точката 5 се менува и гласи:
„обврска и начин з а примена на з накот за оцена на
сообразност.”
Ставот (3) се менува и гласи:
“Постапката за оцена на сообраз ност ќе се регулира со техничките прописи стандарди и техничките спецификации.”
Член 11
Во членот 22 став от (2) се менува и гласи:
“Производите и група на произв оди кои не се во
согласност со релев антните техничк и прописи не смеат да бидат обележани со з накот з а сообразност.”
Член 12
Членот 23 се менува и гласи:
“Со техничките прописи се пропишуваат производите за кои пр и нив ното пуштањ е на пазар или ставањ е
во употреба производителот е должен да:
1) обезбеди примена на постапките з а оцена на сообраз ност пропишани во релев антните техничк и прописи;
2) обез беди доку мент за сообраз ност;
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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
доставува сите потребни информации за сообраз носта
на произв одот, документите з а сообраз ност и техничката документација и
6) ги извршува и другите з адачи нав едени во техничките прописи.“
Член 13
Во членот 24 ставот (4) се менува и гласи:
“Со решението од став от (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 и задачите кои треба да ги извршува телото за оцена на сообраз носта.”
Став от (7) се менува и гласи:
“Во согласност со прописот од ставот (9) на овој
член, министерот за економија може да ја инфор мира
Европската комисија за телата за оцена на сообраз носта, како и земјата членка по нив но барање.”
Ставот (9) се брише.
Ставот (10) кој станува став (9) се менува и гласи:
“Владата на Република М акедонија ги пропишува
постапката која треба да ја спроведат држав ни¬ те органи и институции за донесување на решението од ставот (2) на овој член, начинот на изв естување з а укинување на решението од членот 25 став (1) на овој з акон,
формата и содржината на регистарот од ставот (8) на
овој член, начинот на изв естувањето за стекнувањ е на
својств о на телата за оцена на сообразност и начинот
на инф ормирање за телата за оцена на сообраз ност во
Европската комисија.”
Член 14
Во членот 25 ставот (1) се менува и гласи:
“Ако се утврди дека телото за оцена на сообразноста престанало да исполнува определен услов од членот 24 ставов и (1) и (3) на овој закон или кој било услов утврден со релев антниот техничк и пропис, министерот за економија ќе донесе решение со кое ќе го
укине решението за овластување.”
Во ставот (4) по зборот ”назначено” зборот ”(нотиф ицирано)” се брише.
Член 15
Во членот 26 став (1) зборовите: ”з аинтересираните прав ни и ф изичк и лица“ се заменуваат со з боров ите:
“производителот или з астапникот на произв одителот".
Став от 3 се менува и гласи:
“Телата з а оцена на сообразност склучуваат договор во писмена фор ма со производителот или застапникот на производителот за да обезбеди документ за
оцена на сообраз ност.”
Член 16
Во членот 29 ставот (1) воведната реченица се менува и гласи: “М инистерот за економија, односно министерот надлежен за донесување на техничките прописи, за
производите пропишани со техничките прописи кои се
во сила во Република М акедонија, а кои не се усогласени со хармонизираното законодав ство на Европската
заедница (во натамошниот текст: не¬ хармонизирани
прописи), може по исклучок од членот 28 на овој закон
да донесе решение со кое ќе ја приз нае в ажноста на документите и знаците за сообразност од странско потекло, доколку бидат исполнети следнив е услови:”.
Член 17
Во членот 30 ставот (1) се менува и гласи:
“Пропишаните барања з а производите утврдени
со нехармониз ираните прописи не важат з а производите кои согласно со з акон и друг пропис се произведени,
наменети за пуштање на пазар или ставањ е во употреба во з емјите членк и на Европската унија и ЕЕ
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Член 18
Во членот 33 ставот (2) се менува и гласи:
“Инспекциск и надзор над спроведувањ ето на
одредбите од овој закон кои се однесуваат на производите од членов ите 6 став (2) и 19 став (1) алинеја 1 на
овој з акон, техничките прописи и нехар мониз ираните
прописи донесени врз основа на овој з акон вршат надлежни инспекциск и органи.“
Став от 3 се брише.
Член 19
Во членот 34 алинеите 4 и 5 зборовите: “од членот
19 став (1) алинеја 1 на ов ој з акон “ се бришат.
Член 20
Во членот 35 ставот (1) се менува и гласи:
“Надлежните инспекциск и органи при преземањ ето на мерките со донесувањ е на решение се должни да
постапуваат така што нив ните мерки да се сраз мер ни
со сер иоз носта на риз икот при што во најголема можна мера да се почитува пр инципот на претпазливост и
можните непосредни и посредни ризици по з дравјето
и безбедноста на потрошувачите и другите корисници
на произв одот.”
Член 21
Во членот 36 став (1) точката 3 се менува и гласи:
“за кој било производ од овој закон кој може да е
ризичен , ќе през еме мерки со донесување на решение
со кое привремено ќе го забрани неговото добавување,
понуда з а набав ка или неговото пуштање на паз арот,
или рекламирање и тоа за периодот неопходен з а сите
прегледи з а негов ата безбедност, контроли и процени;“.
Во точката 5 алинејата 2 се менува и гласи:
“- ќе преземе мерки со донесување на решение со
кое ќе нареди или ќе координира или, доколку е соодветно, ќе организира заедно со производителите и дистрибутерите негов о враќањ е од потрошувачите и негово уништувањ е во соодветни услов и. “
Став от (2) се менува и гласи:
“Пред преземањето на мерките за повлекувањ е или
враќањето на производот со донесување на решението
од ставот (1) точк и 3, 4 и 5 на овој член, надлежните
инспекциск и органи се должни да ги поттикнат производителите и дистрибутерите, корисниците и потрошувачите да ги имплементираат ов ие мерки.“
Член 22
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Р епублик а М акедонија”.
__________

