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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за безбедност на 

козметичките  производи, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 6 април 

2011 година. 
 

     Бр. 07- 1863/1                                                                                             Претседател 
6 април 2011 година                                                                           на Република Македонија,                      
           Скопје                                                                                              Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА 
КОЗМЕТИЧКИТЕ  ПРОИЗВОДИ 

 
Член 1 

Во Законот за безбедност на козметичките производи ("Службен весник на Република 
Македонија" број 55/2007), по членот 23 се додаваат  два нови члена 23-а и 23-б, кои 
гласат: 

 
„Член 23-а 

(Постапка за едукација) 
 

Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека за прв пат е 
постапено спротивно на членот 25 став 1 алинеја 12 од овој закон, е должен да состави 
записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на 
утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за 
спроведување на едукација на лицето или правното лице каде што е утврдена 
неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.  

Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на 
едукацијата ги пропишува министерот за здравство. 

Едукацијата ја организира и спроведува Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот 
надзор. 
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Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за едно или повеќе лица, односно за едно или повеќе правни лица. 

Доколку во закажаниот термин лицето или правното лице над кое се спроведува 
едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена. 

Доколку лицето или правното лице над кое се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран  по однос на  
утврдената неправилност.  

Доколку инспекторот при спроведување на контролниот надзор утврди дека се 
отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со кој 
ја запира постапката на инспекцискиот надзор.  

Доколку државниот санитарен и здравствен инспектор утврди дека не се отстранети 
утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, поднесува барање за поведување 
прекршочна постапка пред надлежен суд. 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат води евиденција за спроведената 
едукација на начин пропишан од министерот за здравство. 

 
Член 23-б 

Министерството за здравство за извршените контроли и спроведената едукација 
изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на Министерството за 
здравство, на унифициран квартален преглед." 

 
Член 2 

Членот 25 се менува и гласи: 
„Глоба во износ од 2.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице, ако не води евиденција, не ги поседува и не ги даде на увид 
податоците согласно со членот 11 од овој закон. 

Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичкото лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

Глоба во износ од 600 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
работникот во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“ 

 
Член 3 

По членот 25 се додаваат три нови члена 25-а , 25-б и 25-в, кои гласат: 
 

„Член 25 -а 
Глоба во износ од 3.000 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице, ако: 
- не определи одговорно лице согласно со членот 10 од овој закон и  
- не поднесе барање за преглед на пратката при увоз согласно со членот 17 став 1 од 

овој закон. 
Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

физичкото лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 
Глоба во износ од 700 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 

одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 
Глоба во износ од 700 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

работникот во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 
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Член 25-б 
Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на правно лице, ако: 
- произведе и стави во промет козметички производ спротивно на членот 4 од овој 

закон, 
- стави во промет козметички производ кај кој финалната формулација, или состојките 

или комбинацијата на состојките била предмет на вршење на испитувања  на животни и 
покрај постоењето на алтернативни валидирани методи (член 5 став 1), 

- произведе и стави во промет козметички производ кој содржи супстанции од Листите 
на супстанции  (член 5 став 2), 

- стави во промет небезбеден козметички производ (член 6 став 1), 
- не го чува козметичкиот производ на начинот и во рокот на траење за да ја одржи 

безбедноста на производот (член 6 став 2), 
- произведува козметички производи спротивно на Добрата производна пракса (член 7 

став 1), 
- во производството на козметички производи употреби средства  за боење надвор од 

дозволените рамки и граници утврдени во Листата на бои што смеат да се употребуваат во 
одредени видови на козметички производи, освен за козметичките производи кои содржат 
бои наменети исклучиво за боење на косата (член 8 став 2),  

- во производството на козметички производи  употреби конзерванси надвор од  
дозволените рамки и граници утврдени во Листата на конзерванси што смеат да се 
употребуваат во одредени видови на козметички производи (член 8 став 3),  

- во производството на козметички производи  употреби УВ филтри надвор од  
дозволените рамки и граници утврдени во Листата на УВ филтри што смеат да се 
употребуваат во одредени видови на козметички производи (член 8 став 4), 

- не подготви оцена на безбедноста на козметичкиот производ за човековото здравје 
која треба да биде изработена врз основа на резултатите од извршените испитувања, при 
што е потребно да се почитуваат токсиколошките податоци за секоја употребена состојка, 
нејзината хемиска структура и нивото на изложеност (член 9 став 1), 

- не го пријави местото или местата на производство, односно при увоз името на 
државата извозник или државата од која производот потекнува, како и местото на првиот 
влез на територијата на Република Македонија пред првото ставање во промет (член 12), 

- стави во промет козметички производи кои во целост не ги исполнуваат условите по 
однос на нивната безбедност пропишани со овој закон (член 13), 

- стави во промет козметички производи на кои на амбалажата не се наведени  
податоците согласно со членот 14 од овој закон,  

- рекламира козметички производи на начин на кој ќе ги доведе во заблуда 
потрошувачите во однос на нивната 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 условите по однос на 
безбедноста кои се пропишани со овој закон (член 16) и 

- не врши испитувања на безбедноста на козметичкиот производ согласно со Добрата 
лабораториска пракса, методите за анализа неопходни за проверка на составот на 
козметичкиот производ, како и критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на 
козметичките производи и методите за проверка на тие критериуми (член 20). 

Глоба во износ од 1.500 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
физичкото лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 
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Глоба во износ од 800 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
работникот во правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член, покрај глобата од ставот 1 на овој член, на 
правното лице ќе му се изрече прекршок забрана за вршење на дејност од шест месеци до 
две години. 

 
Член 25-в 

Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води надлежниот 
суд. 

Државниот санитарен и здравствен инспектор пред поднесување на барање за 
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд за прекршоците од членовите 25, 
25-а и 25-б на овој закон ќе поведе постапка за порамнување согласно Законот за 
прекршоците.“ 

 
Член 4 

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот 
на влегувањето  во сила на овој закон. 

 
Член 5 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 
 




