
 
 
 
Службен весник на РМ, бр. 53 од 21.03.2016 година  

 

20160531341  

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 

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

 НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕ  

 

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

производите,  

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 2016 

година.  

 

Бр.08-1682/1 Претседател 

15 март 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 

Претседател  

на Собранието на Република  

 Македонија,  
Трајко Вељаноски, с.р.  

 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА  

 ПРОИЗВОДИТЕ  

 

Член 1  

Во Законот за безбедност на производите („Службен весник 33/2006, 63/2007, 24/11, 

51/11, 148/11, 164/13 и 152/15), членот 24 се менува и гласи:  

„(1) Со  техничките прописи за одделни производи се определуваат условите кои треба да 

ги исполнуваат правните лица за вршење на оцена на сообразност, а кои особено се 

потребни при постапка на акредитација, а се однесуваат на:  
- соодветен стручен кадар, просторна и техничка опременост,  

- независност и непристрасност во однос на субјектите кои се непосредно или посредно 

поврзани со производот чија сообразност се оценува,  

- доверливост во работата,  

- одговорност за извршената работа,  

- осигурување од професионална одговорност,  

- други услови кои се потребни за соодветно извршување на пропишаната постапка и 

изготвените  документи за оцена на сообразност.  

(2) За добивање на овластување за вршење на оцена на сообразност на правните лица 

доставуваат барање до Министерството за економија.  

(3) Кон барањето од ставот (2) на овој член правното лице треба да достави:  

1)  решение за упис во трговскиот регистар;  

2) доказ дека има склучено договор за осигурување од одговорност од штета од вршење на 

работи за оцена на сообразност;  
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3)  доказ  за  позитивен  бонитет,  а  за  друштвата  кои  се  новоосновани  изјава  од 
одговорното лице во правното лице дека во рок од шест месеци сметано од денот на 
издавањето на решението за оцена на сообразност;  

4)  сертификат за акредитација и  

5)  доказ за вработеност на стручниот кадар.  

(4) Овластеното службеното лице од Министерство за економија кое ја води постапката за 
овластување за оцена на сообразност по службена должност ги прибавува доказите од ставот 

(3) точка 1), 3), 4) и 5)  на овој член од надлежен јавен орган, во рок од три  дена од приемот на 

барањето од ставот (2) на овој член.  

(5) Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараните докази од 
ставот (4) на овој член да ги достави во рок од три дена од денот на приемот на барањето од 
ставот (4) на овој член.  

(6) Формата и содржината на барањето од ставот (2) на овој член, ја пропишува 

министерот за економија.  

(7) Ако се утврди дека се доставени доказите од ставот (3) на овој член како и  дека се  

исполнети условите од ставот (1) на овој член за вршење на оцена на сообразноста  

утврдени во техничките прописи, по претходна согласност на министерството или органот  

надлежен  за  донесување  на  прописот  од  соодветната  област,  Министерството  за  

економија во рок од 15 дена од денот на прибирање на доказите од ставот (3) на овој член  

донесува решение за овластување на  правното лице за вршење на оцена на сообразност.  

(8) Телото за оцена на сообразноста се смета дека ги исполнува условите за вршење на  

оцена на сообразност, определени во техничките прописи, ако неговата оспособеност е  

докажана  со  претходно  спроведена  постапка  за  акредитација.  Сертификатот  за  

акредитација  издаден  од  Институтот  за  акредитација  на  Република  Македонија  и  

сертификати издадени од земјите членки на Европската унија или земји кандидати за  

членство во Европската унија, под услов нивните акредитациони тела во соодветната  

област да се потписнички на договорот за меѓусебно признавање на акредитација (МЛА),  

се смета за доказ на техничката оспособеност на телото за оцена на сообразноста.  

(9) Со решението од ставот (7) на овој член се овластува правното лице за вршење на  

оцена  на  сообразност,  при  што  во  решението  се  определува  рокот  за  важење  на  

овластувањето и задачите кои треба да ги извршува телото за оцена на сообразноста.  

(10) Против решението од ставот (7) на овој член може да се изјави жалба во рок од 15 дена 

од денот на приемот на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка 

и постапка од работен однос во втор степен.  

(11) Телата за оцена на сообразност се должни постојано да ги исполнуваат условите од 

ставовите (1) и (8) на овој член.  

(12) Во согласност со прописот од ставот (14) на овој член, министерот за економија 

може да ја информира Европската комисија за телата за оцена на сообразноста, како и 

земјата членка по нивно барање.  
(13) Министерството за економија води регистар на телата за оцена на сообразност.  

(14) Владата на Република Македонија ги пропишува начинот на постапување   на 

државните органи и институции при донесување на решението од ставот (7) на овој член, 

начинот на известување за укинување на решението од членот 25 став (1) од овој закон, 
формата и содржината на регистарот од ставот (13) на овој член, заедничката рамка за 

пуштање на производите на пазар и начинот на известувањето за стекнување на својство на 

телата за оцена на сообразност и начинот за нотифицирање на телата за оцена на 

сообразност во Европската комисија.”.  

 

Член 2  

По членот 42 се додава нов член 42-а, кој гласи:  
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„Член 42-а  

(1) Глоба во висина од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок  на овластено службено лице од Министерството за економија    ако не ги побара  

доказите по службена должност во рокот утврден во членовите 24 став (4) од овој закон.  

(2) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за  

прекршок   на овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани  
доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членовите 24 став (5) од  

овој закон.  

(3) Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на овластеното службено лице од Министерството за економија  ако не реши по 

барањето во рокот утврден во членот 24 став (7) од овој закон.  

(4) За прекршоците од ставовите 1, 2 и 3 на овој член прекршочна постапка води и 

прекршочна санкција изрекува надлежен суд.”.  

Член 3  

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон.  

 

Член 4  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 5  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  

Македонија”, а ќе започне  да се применува со започнувањето на примената на Законот за  

општата управна постапка согласно со членот 141  од Законот за општата управна  
постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).  
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