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што Собранието на Републик а М акедонија го донесе на седницата одржана на 19 април 2007 година.
Бр. 07-1735/1
19 април 2007 година
Скопје

Претседател
на Р епублик а М акедонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Републик а
М акедонија,
Љубиша Георгие вски, с.р.

УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
БЕЗБЕДНОСТ НА КО ЗМЕТИЧКИТ Е
ПРО ИЗВО ДИ
Се прогласува Законот з а без бедност на коз метичките производи,
што Собранието на Републик а М акедонија го донесе на седницата одржана на 23 април 2007 година.
Бр. 07-1800/1
23 април 2007 година
Скопје

Претседател
на Р епублик а М акедонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Републик а
М акедонија,
Љубиша Георгие вски, с.р.
З АК О Н
ЗА БЕЗБЕДНОС Т НА КОЗМЕТИЧК ИТЕ
ПРО ИЗВО ДИ
I. ОПШТИ О ДР ЕДБИ
Член 1
(Опфат на Законот)
Со овој закон се уредуваат услов ите што в о поглед
на здрав ств ената безбедност (во натамошниот текст:
безбедност) треба да ги исполнуваат козметичките производи што се произв едуваат или се ставаат во промет,
испитувањ ето на без бедноста, како и надз орот.
Одредбите од овој з акон се однесуваат и на супстанциите што се користат за производство на коз метичките производи, како и на супстанциите што им се
додаваат з аради одржувањ е или подобрување на нивните органолептичк и и други својства.
Член 2
(Поими)
Одделни израз и употребени во ов ој з акон го имаат
следново з начење:
1. "Состојк а на коз метичк и производ" е секоја хемиска супстанција или препарат од вештачк о или природно потекло, освен парфемите и ароматските состојки употребени в о составот на коз метичкиот производ.
За состојк а не се сметаат онечистувањата на суровините, дополнителни техничк и матер ијали кои се користат в о изработката, но не се присутни во ф иналниот
производ, како и материи кои се користат в о точно
определени неопходни количини како растворувачи
или како носачи на парфеми или мирисни композ иции;
2. "Готов произв од" е коз метичк и производ во неговата финална ф орма, во облик как о што се став а во
промет на пазарот и е достапен на потрошувачот или
негов иот прототип;
3. "Прототип" е прв модел или диз ајн кој не е произведен во серија и од кој готовиот козметичк и производ се копира или е негова финална верзија;
4. "Производител" е:
- секое правно или физ ичко лице на територијата на
Републик а М акедонија кое изработува коз метичк и производи и кое со св ојата фир ма, заштитен или друг знак
се претставува како производител на коз метичкиот
производ и

- застапник на производителот, ако производителот
нема седиште во Републик а М акедонија или увозник
на коз метичките производи, ако производителот нема
застапник;
5. "Промет" е секоја постапка по завршувањето на
производството која вклучува складирањ е, превоз, продажба, употреба во фриз ерски, коз метичк и и други салони за нега на телото, продажба на готов и произв оди,
вклучувајќи ги и нивниот увоз и извоз чија цел е снабдување на потрошувачите со коз метичк и произв оди
без или со паричен надоместок, освен ако е наменет во
научни цели;
6. "Производств о" е подготовка, изработк а и доработка, обработк а, преработк а, полнење, преточувањ е и
мешањ е на коз метичките производи до меѓупроизводи
и готови производи со користењ е на хемиск и, физ ички
и биолошк и процеси во постапката. За производств о се
сметаат и пакувањ ето, складирањето кај производителот и превозот во објектот з а производство;
7. "Добра производна пракса" е систем од стандардиз ирани постапк и во однос на персоналот, просторот,
опремата, документацијата, произв одството и контролата на квалитетот на коз метичките производи.
8. ”Добра лабораториска пракса” е систем на квалитет кој се однесува на процесот на организ ација и
условите под кои неклиничките студии за безбедност
по здравјето и животната средина се планираат, изведуваат, следат, забележуваат, чуваат и бележат;
9. "Конз ерванс" е супстанција која се додав а на козметичкиот произв од чија цел е инхибиција на растот на
микроорганиз ми в о производот;
10. "Коз метичка боја" е супстанција која се додав а
на коз метичкиот производ со цел да се обои производот и/или дел од чов ечкото тело;
11. "Ултра-виолетов и филтри" се супстанции кои се
додаваат на коз метичкиот производ за да ф илтрираат
одредени ултра-в иолетови зрачења со цел да извршат
заштита на кожата од несаканите еф екти на овие зрачења;
12. "INCI" е меѓународно означувањ е на коз метичките состојки;
13. "Производна серија" е дефинирана количина на
суровина, амбалажа или готов произв од, произведен в о
еднакв и услови со метода или серија на методи кои
овоз можуваат добивањ е на уедначен производ;
14. "Производен сериск и број" е определена комбинација на знаци кои специф ично го обележуваат произ водот и
15. "Рок на траење" е датум до кој производот ги задржува почетните особини и е безбеден за у потреба.
II. БЕЗБ ЕДНОСТ НА КОЗМ ЕТИЧКИТ Е
ПРОИЗВО ДИ
Член 3
(Козметич ки производ)
Коз метичк и производ, во смисла на овој з акон, е секоја супстанција или производ наменет да биде употребен во контакт со различни надворешни делов и од човечкото тело (епидерм, систем на косата, ноктите, усните и надв орешните генитални органи или со забите
и слузниците на усната шуплина), со цел или најчесто
за да ги чисти, парфимира, да го промени нив ниот изглед и/или да ги корегира мирисите на телото и/или да
ги заштитува или одржува во добра состојба.
М инистерот за здравство донесува листа на производи што се сметаат за коз метичк и производи согласно
со став от 1 на овој член.
Член 4
(Безбеден козметички производ)
За без беден коз метичк и производ се смета производ што:
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- не предизвикува штета по здрав јето на луѓето кога
се применува под вообичаени или под услов и кои можат да се предвидат, имајќ и ги предв ид посебно презентацијата на произв одот, неговото оз начувањ е, упатството з а употреба и чувањ е, како и која било друга напомена и инф ормација обезбедена од страна на производителот или негов иот овластен претстав ник ,
- што содржи супстанции што смеат да се користат
при производството на коз метичк и производи и
- на кој не му из минал рокот на траењ е.
Член 5
(Забрани)
Се з абранув а став ањ е во промет на коз метичк и производ кај кој ф иналната ф ормулација, или состојките
или комбинацијата на состојките била предмет на вршењ е на испитувањ а на жив отни и покрај постоењето
на алтернатив ни валидирани методи.
Забрането е коз метичкиот производ да содржи:
- супстанции од Листата на супстанции што не смеат да бидат користени во коз метичките производи,
- супстанции од Листата на супстанци што се класифицирани како карциногени, мутагени или токсични
за репродукција, донесена согласно со прописите з а
опасни супстанции (хемикалии) и
- супстанции од листите од членот 8 ставов и 2, 3 и
4 на овој закон, надв ор од утврдените рамк и и граници.
Присуството на траги од супстанции што не смеат
да бидат користени во коз метичките произв оди може
да биде дозв олено под услов нив ното присуство да не
може техничк и да се избегне при Добрата произв одна
пракса, како и доколку тие ги исполнуваат услов ите од
членот 4 став 1 алинеја 1 на овој з акон.
М инистерот за здрав ств о ја донесува Листата од
ставот 2 алинеја 1 на овој член.
Член 6
(Одговорност за безбедност на козметичкиот
производ)
За без бедноста на коз метичкиот производ одгов орен е производителот кој го став а произв одот во промет.
За одржување на безбедноста на производот в о однос на начинот на чување и рокот на траење одговорно
е прав ното или ф из ичкото лице кое врши промет со
производот.
III. ПРОИЗВО ДСТВО НА КО ЗМ ЕТИЧКИ
ПРОИЗВО ДИ
Член 7
(Добра производна пракса)
Производителот на коз метичките производи е должен производството да го врши во согласност со Добрата производна пракса.
М инистерот за здравство ја пропишува Добрата
производна пракса.
Член 8
(Дозволени супстанци во производството)
При производството на коз метичките производи
производителот е должен да употребува само супстанции од Листата на супстанции кои се користат при производството на козметичк и производи.
Употребата на средств а з а боењ е е дозволена во
рамките и границите утврдени во Листата на бои што
смеат да се употребуваат во одредени в идов и на коз метичк и производи, со исклучок на коз метичките произ води кои содржат бои наменети исклучив о за боењ е на
косата.
Употребата на конз ерванси е дозволена во рамките
и границите утврдени во Листата на конзерванси што
смеат да се употребуваат во одредени в идов и на коз метичк и производи.
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У потребата на УВ ф илтри е дозволена во рамк ите и
границите утврдени в о Листата на УВ ф илтр и што смеат да се употребуваат во одредени в идов и на козметички производи.
М инистерот за з дравство ги пропишува листите од
ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член.
Член 9
(Оцена на безбедноста на козметичкиот производ)
Произв одителот е должен да подготв и оцена на безбедноста на коз метичкиот производ за човековото
здравје која треба да биде изработена врз основ а на резултатите од извршените испитувањ а, пр и што е потребно да се почитуваат токсиколошките податоци з а
секоја употребена состојка, нејз ината хемиск а структура и нив ото на изложеност.
И спитувањата на коз метичкиот произв од, врз основ а на кои се издав а оцената з а без бедност по човеков ото з дравје, се изв едуваат в о согласност со Добрата лабораториска пракса, како и со прописите од областа на
з аштитата на животната средина.
Член 10
(Одговорно л ице за издавање на оцена
на безбедноста)
За издавањ е на оцена на безбедноста на коз метичкиот производ произв одителот е должен да определи
одгов орно лице со в исоко образ ование од областа на
фар мацијата, хемијата, микробиологијата, биологијата,
токсикологијата, односно медицината.
Член 11
(Евиденции на производителот)
Производителот што ги став а коз метичките производи во промет е должен да води ев иденција и да поседува податоци за:
1) квалитативнио т и кв антитатив нио т состав на козметичкиот производ, а во случај на ароми и парфеми,
името и бројот на кодот на составот, како и името на
добавувачот од кого се набав ени;
2) ф изичко-хемиските и микробиолошките анализ и
на суровините употребени во коз метичк и производ, како и податоци з а чистотата и микробиолошките стандарди;
3) пишана изјава на производителот како доказ дека
начинот на произв одств о е во согласност со Добрата
производна пракса;
4) оцена на без бедноста за чов еков ото з дравје на
коз метичкиот производ;
5) името и адресата на кв алиф икуваното лице или
лицата одговор ни за изработк а на оцената за безбедност на коз метичкиот производ;
6) постоечките податоци за несакани дејств а кај луѓето кои настанале како резултат на користењ е на козметичкиот производ;
7) доказ з а прокламираната еф икасност на коз метичкиот производ, ако таа е оправдана со оглед на природата на ефектот или производот;
8) рефенци од литературата, како и резултати од
дејството на коз метичкиот производ кои ги обез бедил
производителот и
9) П одатоци з а тестирања извршени кај животни.
Производителот е должен податоците од ставот 1
точки 1 до 7 на овој член да ги даде на увид на Државниот санитарен и здравствен инспектор заради вршењ е
на инспекциск и надзор во рок од три дена по достав еното барање.
Член 12
Пред првото ставањ е во промет на коз метичкиот
производ, производителот, или неговиот застапник,
или лицето по чија нарачка производот е произв еден,
или увозникот на коз метичкиот производ е должен да
го пријав и кај Држав ниот санитарен и здрав ств ен инс-
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пекторат местото или местата на произв одств о, односно при увоз, името на држав ата изв озник или државата
од која производот потекнува, како и местото на првиот влез на територија на Република М акедонија .
IV. ПРОМ ЕТ СО КО ЗМ ЕТИЧКИ ПРОИ ЗВО ДИ
Член 13
(Безбедност на козметички производи во промет)
Во промет можат да се став аат само коз метички
производи кои во целост ги исполнуваат условите по
однос на нив ната безбедност пропишани со ов ој з акон.
Член 14
(Означување на козметичките производи)
Коз метичките производи можат да бидат став ени во
промет само доколку на амбалажата се нав едени следнив е податоци:
1) трговското име на производот;
2) видот на производот;
3) името и адресата на седиштето на произв одителот или на прав ното лице кое е овластено за ставањ е в о
промет на коз метичкиот производ;
4) количината на коз метичкиот производ во пакувањето во моментот на полнење, израз ена тежински или
волуменск и, со исклучок на пакувањ ата кои содржат
помалку од 5 г или 5 мл, бесплатните примероци или
пакувањ ата з а единечна употреба. На пакувањата кои
вообичаено се продаваат на парче и з а кои ов ие податоци не се з начајни, се оз начува бројот на поединечните парчињ а во пакувањето;
5) минималниот рок на траењ е;
6) серискиот број на производот или реф еренца која
служи за идентиф икација на производот;
7) функција на производот, доколку таа не е јасно
видлив а преку изгледот на производот и
8) составот на коз метичкиот производ (со INCI
имиња на состојките).
Сите оз наки и упатството за употреба мора да бидат и
на македонски јаз ик и неговото кирилско писмо, добро
видливи и читлив и, без можност да бидат избришани.
Содржината на податоците и начинот на оз начувањето на коз метичките производи ги пропишува министерот за з дравство.
Член 15
(Рекламирање)
Рекламирањ ето на коз метичките производи не смее
да ги дов еде во з аблуда потрошувачите во однос на
предв идената намена.
При рекламирањ ето не смее да се декларираат еф екти на подобрување на з дравјето кај луѓето со употреба
на произв одот.
Член 16
(Безбедност на козметички производи од увоз)
Коз метичките производи кои се увезуваат мора да
ги исполнуваат услов ите по однос на без бедноста кои
се пропишани со овој закон.
Член 17
(Преглед на пратка од увоз)
Правното лице кое врши увоз при поднесувањето
на царинската декларација за увоз на коз метичк и производи поднесува барање з а преглед на пратката за
утврдување на безбедноста до Државниот санитарен и
здравств ен инспекторат.
Во Република М акедонија се пр именуваат листите
за усогласеност, како и знаците за усогласеност согласно со ратиф икуваните меѓународни догов ори.
Заради з аштита на здравјето на населението Државниот санитарен и здравствен инспекторат може пр и
прегледот на пратката да определи вршењ е на лабораториска анализ а на коз метичките производи.
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Член 18
(Царински зони и царински складишт а)
Одредбите од овој закон се применуваат и з а коз метичк и производи кои се во царинск и зони и царинск и
складишта.
V. И СПИТУВАЊ Е НА БЕЗБЕДН ОСТА НА КОЗМ ЕТИЧКИТЕ ПРОИ ЗВОДИ
Член 19
(Овластени л аборатории)
Испитувањ ата на безбедноста на коз метичкиот производ ги вршат лаборатории акредитирани во согласност со прописите за акредитација.
Член 20
(Добра лабораториска пракса)
Испитувањ ата на безбедноста на коз метичкиот производ се изв едуваат во согласност со Добрата лабораториска пракса, методите за анализ а неопходни з а проверка на состав от на коз метичкиот производ, как о и
критериу мите за микробиолошк а и хемиск а чистота на
козметичките произв оди и методите за проверк а на тие
критериу ми.
М инистерот за здрав ство ги пропишува Добрата
лабораториск а пракса, методите за анализа неопходни
за проверка на составот на коз метичкиот производ, како и критериумите з а микробиолошка и хемиска чистота на коз метичките произв оди и методите за проверка
на тие критериуми.
VI. НАДЗОР
Член 21
(Надзор)
Надзорот над примената на овој закон го врши М инистерството за здравств о.
Инспекциск и надз ор над спроведувањето на овој
закон го врши Држав ниот санитарен и здравствен инспекторат.
Член 22
(Анализ а на мостри)
Во вршењ ето на инспекцискиот надзор во производството и прометот, држав ниот санитарен и здравствен инспектор (во натамошниот текст: инспектор) з ема мостри од готов иот коз метичк и производ, амбалажата и состојките на коз метичките производи без надоместок на нив ната вредност.
Анализ ите на мострите земени во вршењ ето на инспекцискиот надзор се вршат во акредитирани лабор атории од членот 19 на ов ој з акон.
Трошоците за анализа на мострите ги поднесува
производителот, негов иот застапник, односно увозникот согласно со реалните трошоци за вршењ е на анализите.
Член 23
(Овластувањ а на здравствените инспектори)
При вршењ ето на инспекцискиот надз ор инспекторот има овластување да:
- наредат отстранувањ е на утврдени недостатоци во
производството или прометот во рокот кој го определиле,
- бараат податоци за коз метичките произв оди,
- вршат надзор над спроведувањето на Добрата производна пракса,
- наредат на коз метичкиот произв од да се нав едат
неопходните ознак и з а в нимание в о врск а со опасностите кои би претставувале опасност по з дравјето на
потрошувачите,
- забранат несоодв етно рекламирање на коз метичките производи,
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- наредат повлекувањ е и уништувањ е на несоодв етниот рекламен материјал на сметк а на производителот,
- забранат промет и повлечат од промет производи за
кои не е изработена оцена за безбедност, кои се неправилно означени, на кои им истекол рокот на употреба
или кои се покажале штетни по здравјето на чов екот и
- наредат поништувањ е на коз метичките производи,
доколку е тоа потребно з аради з ачувување на здрав јето
на човекот.
Член 24
(Меѓународна размена на информации)
Држав ниот санитарен и здравствен инспекторат
разменува информации з а коз метичките произв оди со
други надлежни органи во согласност со ратификуваните меѓу народни договори кои се однесуваат на системите за меѓународно известувањ е.
Врз основ а на информација за појава на небез беден
козметичк и произв од добиена во рамките на системот
за размена на инфор мации на меѓународно ниво, инспекторот ќе го забрани прометот на такв иот производ.
Ако се докаже дека одреден коз метичк и производ,
и покрај тоа што ги з адов олува барањ ата од овој закон,
претставува опасност по з дравјето на луѓето, инспекторот издав а забрана за промет на коз метичк и производ
на територија на Р епублика М акедонија или дозволув а
промет под определени услов и.
VII. ПР ЕКР ШОЧНИ САНКЦИИ
Член 25
Глоба во из нос од 2.500 до 5.000 евра во денарска
противвредност ќе се изрече за прекршок на прав но лице, ако:
- произведе и став и в о промет коз метичк и производ
спротив но на членот 4 од овој закон,
- став и в о промет коз метичк и производ кај кој финалната формулација, или состојките или комбинацијата на состојките била предмет на вршењ е на испитувања на животни и покрај постоењето на алтернатив ни
валидирани методи (член 5 став 1),
- произведе и став и в о промет коз метичк и производ
кој содржи супстанции од Листите на су пстанции од
членот 5 став 2 на овој закон,
- став и во промет небез беден коз метичк и произв од
(член 6 став 1),
- не го чува коз метичкиот производ на начинот и во
рокот на траењ е за да ја одржи без бедноста на произв одот (член 6 став 2),
- произведува коз метичк и производи спротив но на
Добрата производна пракса (член 7 став 1),
- употреби во производството на коз метичк и производи средства за боење надвор од дозволените рамки и
граници утврдени во Листата на бои што смеат да се
употребуваат в о одредени видов и на коз метичк и производи, осв ен за коз метичките производи кои содржат
бои наменети исклучиво з а боењ е на косата (член 8
став 2),
- употреби во производств ото на коз метичк и производи конзерванси надв ор од дозволените рамки и граници утврдени во Листата на конз ерванси што смеат да
се употребуваат в о одредени в идов и на козметичк и
производи (член 8 став 3),
- употреби во производств ото на коз метичк и производи УВ ф илтр и надв ор од дозволените рамк и и граници утврдени в о Листата на УВ ф илтр и што смеат да
се употребуваат в о одредени в идов и на козметичк и
производи (член 8 став 4),
- не подготв и оцена на безбедноста на коз метичк иот производ за чов ековото з дравје која треба да биде
изработена врз основ а на резултатите од извршените
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испитувањ а, при што е потребно да се почитуваат токсиколошките податоци з а секоја употребена состојка,
нејз ината хемиск а структура и нив ото на из ложеност
(член 9 став 1),
- не определи одговорно лице согласно со членот 10
од овој закон,
- не води ев иденција, не ги поседува и не ги даде на
увид податоците согласно со членот 11 од овој з акон,
- не го пријав и местото или местата на производство, односно при увоз, името на држав ата извоз ник или
државата од која производот потекнува, како и местото
на првиот влез на територијата на Р епублик а М акедонија пред првото ставањ е во промет (член 12),
- стави во промет коз метичк и производи кои во целост не ги исполнуваат услов ите по однос на нивната
безбедност пропишани со овој закон (член 13),
- став и во промет коз метичк и производи на кои на
амбалажата не се наведени податоците согласно со
членот 14 од овој з акон,
- рекламира коз метички производи на начин на кој
ќе ги доведе во заблуда потрошувачите во однос на
нив ната намена или при рекламирањето декларира
ефекти на подобрување на здравјето кај луѓето со употреба на производот (член 15),
- козметичките производи кои се увезуваат не ги
исполнуваат услов ите по однос на безбедноста кои се
пропишани со овој закон (член 16),
- не поднесе барање з а преглед на пратката при увоз
согласно со членот 17 став 1 од овој з акон и
- не врши испитувања на безбедноста на коз метичкиот производ согласно со Добрата лабораториска пракса, методите з а анализ а неопходни за проверка на составот на коз метичкиот производ, как о и критериу мите
за микробиолошк а и хемиска чистота на коз метичките
производи и методите за проверк а на тие критериу ми
(член 20).
За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во
износ од 1.500 до 2.000 евра во денарск а противвредност ќе се изрече на ф изичкото лице кое го сторило
прекршокот.
За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во
износ од 600 до 1.000 евра в о денарска противвредност
ќе се изрече и на одговорното лице во прав ното лице.
За прекршокот од став от 1 на овој член глоба во
износ од 600 до 1.000 евра в о денарск а противвредност
ќе се изрече на работникот во прав ното лице кој го сторил прекршокот.
VIII. ПР ЕО ДНИ И ЗАВРШНИ О ДРЕДБИ
Член 26
М инистерот за здрав ств о ќе ги донесе прописите
што произлегуваат од овој закон во рок од шест месеца
од денот на влегувањето в о сила на ов ој з акон.
Член 27
Правните и физ ичките лица кои вршат производство и промет со коз метичк и произв оди се должни да го
усогласат своето работењ е со одредбите на овој закон
во рок од дв е години од денот на в легувањ ето во сила
на овој з акон.
Член 28
Лабораториите што вршат испитувањ а на з дравств ената без бедност на коз метичките производи се
должни да го усогласат своето работењ е со одредбите
од овој закон во рок од дв е години од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 29
Коз метичк ите произв оди што се наоѓаат во промет
на денот на влегувањето во сила на ов ој закон, остануваат во промет 48 месеца по денот на влегувањето во
сила на овој закон.
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Член 30
Започнатите постапки во производств ото и прометот на коз метичк и производи ќе се завршат според прописите донесени пред денот на влегувањ ето во сила на
овој з акон.
Член 31
М инистерот за здрав ств о во рок од шест месеца од
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе овласти
лаборатории за вршењ е на испитувања на здрав ств ената безбедност на козметичките производи.
Овластувањ ето од ставот 1 на овој член ќе има важност до акредитација на лаборатории според прописите
за акредитација.
До овластувањ ето на лаборатории од ставот 1 на
овој член, контролата продолжуваат да ја вршат лабораториите што дотогаш вршеле лабораториска анализ а
на коз метичките производи.
Член 32
Производителите се должни да ја воведат Добрата
производна пракса во рок од дв е години од денот на
влегувањ ето во сила на овој з акон.
До вов едувањето на Добрата производна пракса,
производителите се должни да ги применуваат постојните прописи за производств о на коз метичк и произв оди кои се однесуваат на к адарот, просторот, опремата,
документацијата, производството и контролата на кв алитетот.
Член 33
Производителите се должни да ја вов едат Добрата
лабораториск а пракса в о рок од дв е години од денот на
влегувањ ето на сила на овој закон.
До в оведувањ ето на Добрата лабораториска пракса,
производителите се должни да ги применуваат постојните прописи з а лабораториск о испитувањ е на коз метичките произв оди, а кои се однесуваат на кадарот,
просторот, опремата, документацијата и контролата на
квалитетот.
Член 34
Со денот на влегувањ ето во сила на овој закон престануваат да се применуваат одредбите од Законот за
здравств ената исправ ност на жив отните намирници и
на предметите з а општа употреба ("Службен лист на
СФРЈ" број 53/91 и “Службен весник на Р епублик а М акедонија“ број 15/95) кои се однесуваат на средств ата
за одржување на личната хигиена, за нега и разубавување на лицето и телото и амбалажата за тие средств а.
Член 35
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето в о "Службен в есник на Р епублик а М акедонија".
___________
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