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ВОВЕД

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Предлог - законот ќе се овозможи носење во подзаконски акти, кои ќе произлегуваат од 
овој закон, утврдување на усогласените услови за пуштање на пазар на исправен градежен 
производ, како на домашниот, така и на Европскиот пазар и подобрување на текстот да 
биде поразбирлив за крајниот корисник. 
Условите за пуштање на пазар на исправен градежен производ се одразуваат на 
националните стандарди за производи, националните технички одобренија и технички 
спецификации кои се поврзани со градежните производи. Овие правила не се однесуваат 
само на безбедност на градбите  и на градежните работи, туку и на здравјето, 
издржливоста, заштеда на енергија и заштита на животната средина.
Предложеното законско решение ќе придонесе во поедноставување на административните 
постапки, скратување на времето потребно за добивање на именување на телата и се во 
функција на зголемена ефикасност за контрола и сузбивање на сите техничи трговски 
бариери во оваа област. Правилата ќе бидат содржани и објаснети во подзаконските акти 
кои ќе произлезат со оваа измена.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта за носење Предлог - закон за изменување и дополнување на Законот за градежните 
производи е да се исполнат услови за носење на подзаконски акти согласно постојниот 
Закон за градежните производи и прилагодување кон условите за пуштање на градежните 
производи на пазарот. 

Постоењето на нееднаков третман на пазарот на градежни производи во земјите на ЕУ, 
како и потребата од воведвање на еднаков третман на изјавата за својствата и принципот 
на системот за оцена и потврда на постојаност на својствата на градежните производи беа 
основните причини за донесувањето на новата регулатива.

Правилата во оваа регулатива дирекно влијаат врз условите за градежните производи. 
Овие услови постепено се одразуваат на националните стандарди за производи, 
националните технички одобренија и технички спецификации кои се поврзани со 
градежните производи. Овие правила не се однесуваат само на безбедност на градбите  и 
на градежните работи, туку и на здравјето, издржливоста, заштеда на енергија и заштита 
на животната средина.

Предложеното законско решение ќе придонесе во поедноставување на административните 
постапки, скратување на времето потребно за добивање на решение за именување на 
телата и се во функција на зголемена ефикасност за контрола и сузбивање на сите 
технички и трговски бариери  во оваа област.

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи 
ќе се создадат услови за носење на подзаконски акти во најкраток можен рок,  а истите ќе 
ги уредат системите за оцена и потврда на постојаноста на својствата на градежните 
производи, дејствијата кои во рамките на оцената и потврдата на постојаноста на 
својствата на градежните производи ги спроведуваат производителите на градежните 
производи,  како и  документите за оцена и потврда на постојаноста на својствата на 
градежните производи,  На овој начин се воведува еднаков третман  на условите за 
пласирање на пазарот или ставање на располагање на пазарот на градежни производи со 
воспоставување усогласени правила за функционалноста на градежните производи во 
врска со нивните основни карактеристики.

  



III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи не 
предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на овој Закон не е потребно обезбедување на финансиски средства. 
.

 .



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување на Законот за градежните производи

Член 1

Во Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.104/15, 192/15 и 53/16), насловот пред членот 2 се брише.:

Член 2
Членот 3 се брише.

Член 3
Во членот 4, точката 14 се менува и гласи:

„Лабораторија за тестирање“ е именувана лабораторија од Министерството за економија, 
овластена за извршување на задачите од трета страна во процесот на оцена и потврда на 
постојаноста на својствата, која мери, преиспитува, тестира, одредува вредност или на 
друг начин ги определува карактеристиките или својствата на материјалите на градежните 
производи; 

По  точката 17 се додава нова точка 17-а која гласи:

„17-а„Нотифицирано тело“  е тело вклучено во процесот на оцена на сообразност, кое е 
овластено и пријавено нотифицирано тело до Европската Комисија од страна на 
Министерството за економија;

Точката 20 се менува и гласи: 

 „Планирана употреба“ е употреба на градежниот производ во согласност со соодветните 
хармонизирани технички спецификации;

Точката 26 се менува и гласи:

„Суштински карактеристики“ се оние карактеристики на градежниот производ за кои е 
потребно да ги исполнат основните барања за градежните објекти, дадени во техничките 
спецификации;

По  точката 26 се додава нова точка 26-а и гласи:

„26-а. “Тело за оцена на сообразност“ е тело вклучено во процесот на оцена на 
сообразност, кое се овластува од страна на Министерството за економија, за извршување 
на задачи како трета страна во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата 
на градежниот производ;„

 Точката 32 се менува и гласи:
„Хармонизирана техничка спецификација“ е документ кој ги пропишува суштинските 
карактеристики (техничките барања) што треба да ги исполни еден производ, пропишани 
во хармонизираните стандарди или во Европски документ за оцена (EAD)“. 

Член 4

Во членот 5 ставот (1) се менува и гласи:

„Градежните производи може да се пуштаат на пазарот само ако се соодветни со нивната  
планирана употреба, што подразбира, објектите во кои производите ќе бидат вградени 
мора да ги исполнуваат следните основни барања:

1. Механичка отпорност и стабилност;
2. Безбедност во случај на пожар;
3. Хигиена, здравје и животна средина;
4. Безбедност  и достапност при употреба;
5. Заштита од бучава;



6. Заштеда на енергија на задржување на топлина и 
7. Одржлива употреба на природни ресурси.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2) Основните барања кои треба да ги исполнат градежните објекти се утврдени во 
прописите од областа на градење.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 5

Насловот пред членот 6 и членот 6 се менуваат и гласат:

„Надлежен орган за градежните производи

(1) Надлежен орган за спроведување на Законот за градежните производи е 
Министерството надлежно за работите од областа на економијата (во натамошниот текст: 
Министерството).
(2) Министерството е контакт точка за градежните производи во согласност со овој закон.
 (3) Министерството, заради пуштање на пазар на градежните производи и исполнување на 
суштинските карактеристики на градежните производи е надлежно за: 
- именување на тела вклучени во процесот за оцена и потврда на постојаност на 
својствата;
- пријавување - нотифицирање на именуваните тела во Европската комисија,  кои се 
вклучени во процесот на оцена на сообразност и  
- именување на Тела за техничка оцена (во натамошниот текст: ТАВs). “

Член 6

Насловот пред членот 7 се брише, а во членот 7 во ставот (2) зборот „седум“ се заменува 
со зборот „девет“, а по зборовите „Организација на потрошувачи на Република Македонија“ 
се става запирка и се додаваат зборовите „два члена од именуваните акредитирани тела“.

Член 7

Во членот 8 ставот (1) се менува и гласи:

„Кога градежниот производ е сообразен со хармонизирана техничка спецификација,  или 
согласно став (2) на овој член производителот изготвува изјава за својствата за суштински 
карактеристики на градежниот производ (во понатамошниот текст: изјава за својствата) 
кога таквиот производ  го пушта на пазарот.“

Член 8   

По членот 12 се додава нов наслов и нов член 12-а кои гласат:

„Исклучок од изготвување на изјава за својствата

Член 12-а

По исклучок од членот 8 став (1) од овој закон, производителот не треба да изготвува 
изјава за својствата при пуштање на пазарот на градежниот производ опфатен со 
хармонизирани стандард, ако:  

а) градежниот производ е поединечно произведен или изработен по нарачка во вонсериски 
процес според посебна нарачка и вграден во поединечно идентификувана градежна 
работа од страна на производител, кој е одговорен за безбедно вградување на производот 
во градежните објекти, во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на 



овој закон и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи согласно 
со прописите од областа на градењето или  

б) градежниот производ е произведен на градилиштето заради негово вградување во 
градежните објекти во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на овој 
закон, и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи за негово 
безбедно извршување и се проектирани според прописите од областа на градење или  

в) градежниот производ е произведен на традиционален начин или на начин кој е 
соодветен за заштита на културното наследство и со неиндустриски процес заради 
соодветна реставрација на заштитени градежни објекти како дел од заштитената животна 
средина или поради нивната посебна архитектонска или историска вредност, во 
согласност со закон. “

Член 9

Во членот 13  ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Член 10

Членот 14 се брише.

Член 11

Во членот 15 ставот (5) се менува и гласи:

„Производителот е обврзан во случај кога е потребно да обезбеди прецизност и 
постојаност на својствата на градежниот производ, да изврши тестирање на примероците 
на градежните производи кои се пуштени на пазарот или се достапни на пазарот, да води 
регистар на поплаки за градежните производи, односно регистар на несообразни и 
повлечени градежни производи и за тоа го информира дистрибутерот.“

Во ставот (6) по зборот „можно“ се додаваат зборовите „поради големината и природата на 
производот“.

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Производителот кога го пушта производот на пазарот е обврзан да обезбеди  изјава за 
својства и техничкото упатство кои го придружуваат производот, напишани на македонски 
јазик. “

Во ставот (8) кој станува став (9), зборот „нехармонизираност“ се заменува со зборот 
„несообразност“.

Член 12

Во членот 16 во ставот (2) зборот „потребна“ се заменува со зборот „потребно“. 
Во ставот (3) се додава нова точка а) која гласи:.
„а) ги става на располагање изјавата за својствата и техничкото упатство согласно 
временскиот  период согласно член 15 став  (3) на овој закон;“
 Точките а) и б) стануваат точки б) и в).

Член 13

Во членот 17  став  (2) во алинејата 4 сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со 
запирка.
Во алинејата 5 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзник „и“ и  се додава 
нова алинеја 6  која гласи:
„- изјавата  за својства и техничкото упатство се напишани на македонски јазик“ 



Во ставот (8) по зборот „односно“ се додаваат зборовите:„несообразни и “.

Член 14

Во членот 18 ставот (6)  се менува и гласи:

„Дистрибутерот кој смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ кој го 
пуштил на пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој 
закон, веднаш ги информира надлежните органи за надзор на пазарот,  дека се 
превземени  потребни мерки за да се доведе градежниот производ во сообразност.“

Член 15 

Во членот 27  ставот (4)  се менува и гласи:
„Министерот ги пропишува:  
- содржината и начинот за изработка на Европски документ за оцена и 
- форма и содржина на европската техничка оцена.“ 

Член 16 

Насловот пред членот 28 и членот 28  се бришат. 

Член 17 

 По членот 31 се додава нов наслов и нов член 31-а кој гласи:

„Оцена и потврда на постојаност на својствата
Член 31-а

(1) Оцената и потврдата на постојаноста на својствата на градежниот производ во врска со 
нивните суштински карактеристики се врши во согласност со еден од системите за оцена и 
потврда на постојаноста на својствата во согласност со подзаконските акти од овој закон. 
(2) Во системите од ставот (1) на овој член, се земаат во предвид оцената и потврдата на 
постојаноста на својствата на градежниот производ кои ги врши производителот или 
именуваното тело за оцена во согласност со подзаконските акти од овој закон.
(3) Постапките на оцена и потврда на постојаноста на својствата, кои во зависност од 
системите од ставот (1) на овој член, ги врши производителот се:  
-оценa на својства на градежниот производ врз основа на тестирања (испитувања) 
(вклучувајќи земање примерок), пресметки, табеларни вредности или описна 
документација за производот; 
- контрола на фабричкото производство и  
- понатамошни тестирања на примерокот од градежниот производ на фабриката во 
согласност со пропишаниот план за тестирање.  
(4) Постапките на оцена и потврда на постојаноста на својствата зависно од системите од 
ставот (1) на овој член, кои ги врши именуваното тело за оцена се:  
- оценa на својства на градежниот производ врз основа на тестирања (испитувања) 
(вклучувајќи земање примерок), пресметки, табеларни вредности или описна 
документација за производот;  
- постапки на оцена и потврда на својствата на градежните производи во однос на 
суштинските карактеристики: реакции на пожар, отпорност на пожар, својства при 
надворешен пожар, абсорпција на бучава, односно емисија на опасни материјали;   
- почетен преглед на производниот погон и контрола на фабричкото производство;
- постојан надзор, оцена и вреднување на фабричкото производство и  
- тестирање на примероци земени по случаен избор, пред да се пушти градежниот 
производ на пазарот. “



Член 18

Насловот  пред членот 32 и членот 32 се бришат.

Член 19 

Во членот 33 ставот (2) се менува и гласи:

„Именувано тело од став (1) од овој член може да биде:

- Лабораторија за тестирање вклучена во постапката за оцена  на својствата на 
градежниот производ;

- Лабораторија за тестирање вклучена во постапката за оцена и потврда на својствата на 
градежниот производ во однос на суштинските карактеристики: реакции на пожар, 
отпорност на пожар, својства при надворешен пожар, апсорција на бучава, односно 
емисија на опасни материи;

- Тело за сертификација за контрола на фабричко производство за  постaпка за издавање 
на сертификат за сообразност на контролата на фабричко производство и 

 - Тело за сертификација за производ за постапка за идавање на сертификат за 
постојаност на својствата на производот.“

 Ставовите  (3) и (4) се бришат.

Член 20 

Во членот 35 по ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи: 

„(3) Именуваното тело мора да биде акредитирано во согласност со Законот за 
акредитација. “

Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) 
стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и 
(19).

Член 21 

Во членот 38 ставот (3) се брише.   

Член 22 

Во членот 43 ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку, при првична проверка на производствениот погон и контрола на фабричкото 
производство, именуваното тело утврди дека производителот не ја обезбедил 
постојаноста на својствата на производот, тогаш бара од производителот да ги преземе 
сите потребни дејствија да го доведе градежниот производ во согласно со барањата на 
овој закон и не издава сертификат“. 
Ставот (4) се менува и гласи:

„Доколку, во текот на следењето на активностите за потврда на постојаноста на својствата 
на градежниот производ, именуваното тело утврди дека градежниот производ повеќе ги 
нема истите својства за типот на производот, тогаш производителот треба да преземе 
соодветни мерки, а именуваното тело може да го укине или повлече сертификатот“ .

Ставот (5) се менува и гласи:

„Кога од страна на производителот не се преземени соодветни мерки за одржување и 
потврда на постојаноста на својствата на градежниот производ согласно барањата на 
стандардот за градежниот производ или превземените мерки ја немаат потребната 
ефикасност, именуваното тело привремено го суспендира или повлекува сертификатот за 
производот.“



Член 23 

Насловот пред членот 44 се брише.

Во членот 44 став (1)  по точката а) се додава нова точка б), која гласи:

“б) за секој издаден сертификан за градежните производи;“.

Точките б) и в) стануваат точки в) и г).

Член 24

Членот 45 се менува и гласи :
 „(1) Градежен производ од хармонизирано подрачје кој се увезува се смета за сообразен 
согласно со одредбите од овој закон, во случаи кога:  
- градежниот производ е означен со „СЕ“ ознака и придружен со Изјава за својства, 
техничко упатство и сертификати за сообразност издадени од страна на нотифицирано 
тело регистрирано во ЕУ, согласно пропишниот систем за оцена и потврда на постојаноста 
на својствата на производот согласно hEN  и  EAD, или 
 - градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и 
сертификати за сообразност издадени од страна на именувано тело на земјата 
производител согасно пропишниот систем за оцена и потврда на постојаноста на 
својствата на производот согласно  hEN  и  EAD,  признаено во Република Македонија и
- градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и  
сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на земјата увозник.
(2) Градежен производ од нехармонизирано подрачје кој се увезува се смета за сообразен 
согласно македонските национални стандарди и македонските технички прописи и 
стандари, во случаи кога:  
- градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и  
сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на земјата увозник 
или 
 - градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатство и  
сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на земјата 
производител, признаени во Република Македонија.  

(3) За да се утврди дали е обезбедено нивото на сообразност од ставовите (1) и (2) на овој 
член, надзорниот орган за контрола на пазарот, преку Министерството, може да побара 
дополнителни информации од земјата производител за одредбите според која 
спецификација треба да се изврши тестирањето и оцената на сообразност, може да 
побара и дополнителни иформации за нотифицирано-именуваното тело вклучено во 
процесот за оцена и потврда на сообразност. Во случај на сомневање на квалитетот на 
градежниот производ, Министерството ја известува Европската комисија. 

(4) Република Македонија сите тестирања и сертификати за сообразност, издадени во 
согласност со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, ги  смета за веродостојни, доколку  ги 
издале нотифицирано/именуваните тела, вклучени во постапката за потврда на 
сообразноста, регистрирани во базата на ЕУ или признаени и регистрирани во Република 
Македонија.“

Член 25

Членот 58 се менува и гласи:

„(1) Со денот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија или со 
потпишување на АКА Протокол, почнуваат да се применуваат одредбите од членовите 11, 
12, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 34, 39, 42 ставови (2) и (4), 45, 47, 48, 49 и 60 од Законот за 
градежните производи „Службен весник на Република Македонија“ бр.104/15, 192/15 и 
53/16). 

 (2) Одредбите на член 8 став (2), член 11 став (8) и член 13 од Законот за градежните 
производи „Службен весник на Република Македонија“ бр.104/15, 192/15 и 53/16) ќе се 
применуваат до пристапување на Република Македонија во Европската Унија или со 
потпишување на АКА Протокол.“



Член 26

(1) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежен производ од хармонизираното  
подрачје должен е  своите производи да ги  усогласи согласно одредбите на овој закон до 
30. септември 2018 година.

(2) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежни производи  од нехармонизираното 
подрачје, согласно член 13 од овој закон, должен е да изработи македонски национален 
стандард (согласно член 8 став (2) од овој закон) усвоен како национален стандард од 
страна на Институтот за стандардизација на Република Македонија во рок од една година 
од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

(3) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежни производи  од нехармонизираното 
подрачје, согласно член 13 од овој закон, по усвојувањето на македонски национален 
стандард должен е своите производи да ги усогласи во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 27

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

.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

Со Предлог - законот ќе се овозможи  поедноставување на постапките за пуштање на 
пазар на градежните производи, додефинирање на условите за добивање на решение за 
именување на тела за сообразност, движење на градежните производи, како во рамките на 
Република Македонија, така и на европскиот пазар, рок за прилагодување на економските 
оператори кон новите услови и на разбирлив јазик за крајниот корисник.

Со членовите 1 и 2 од Предлог - законот, се бришат членовите 2 и 3 од постојниот закон, а 
текстовите од избришаните членови се вметнати во членот 5 од Предлог законот.  

Во членот 3 од Предлог - законот, а се однесува на измената на членот 4 од постојниот 
закон, во точките 14, 20 и 32  се подобрува текстот, а во истиот член се додаваат две нови 
точки 17-а со која се објаснува кое е нотифицирано тело и 26-а со која се објаснува кое е 
телото за оцена на сообразност.

Во членот 4 од Предлог  - законот, ставот (1) од членот 5 од постојниот закон се дополнува 
и се  објаснува кои се основните барања на градежниот производ за нивната планирана 
употреба и се набројуваат седумте основни барања. Со новиот став (2) од истиот член се 
објаснува дека основните барања на градежните објекти ќе бидат утврдени во прописи од 
областа на градењето и подзаконските акти кои ќе се донесат согласно овој Предлог 
законот.
Во членот 5 од Предлог - законот направена е измена на насловот пред истиот член, како и 
измена на членот 6 од постојниот закон, со кој се објаснуваат надлежностите на 
Министерството за економија согласно Законот за градежните производи.
Во членот 6 од Предлог - законот, се брише насловот пред членот 7 од постојниот закон,
а во членот 7 во ставот (2), зборот „седум“ се заменува со зборот „девет“, а по зборовите 
„Организација на потрошувачи на Република Македонија“ се става запирка и се додаваат 
зборовите „два члена од именуваните акредитирани тела“, со што Комисијата за градежни 
производи ќе брои девет члена.
Со членот 7 од Предлог - законот, во членот 8 од постојниот закон се менува ставот (1) во 
насока на подобрување и дообјаснување на текстот во самиот став (1).  
Со членот 8 од Предлог - законот, по членот 12 од постојниот закон се додава нов наслов  
и нов член 12-а, а текстот на овој член е од член 14 од постојниот закон.
Во членот 9 од Предлог - законот, се бришат ставовите (3), (4) и (5) од член 13 од 
постојниот закон.
Со членот 10 од Предлог - законот, се брише членот 14 од постојниот закон кој станува 
член 12-а. 
Со членот 11 од Предлог - законот, во членот 15 од постојниот закон се менува ставот (5) 
во насока да производителот кога пушта на пазарот градежен производ истиот треба да 
биде исправен и да биде правилно одбележан и сите други елементи за идентификација 
на исправен производ. Во истиот член по ставот (7) се додава нов став (8) во кој се 
објаснува дека производителот за да пушти на пазар градежен производ е обврзан да 
обезбеди изјава за својствата и техничко упатство напишани на македонски јазик и на јазик 
лесно разбирлив на корисникот. Во ставот (8) кој станува став (9) се заменува зборот 
„нехармонизираност“ со зборот „несообразност“.
Со членот 12 од Предлог - законот, во членот 16 став (2) од постојниот закон зборот 
„потребна“ се менува со зборот „потребно“. Во ставот (2) се додава нова точка а) со која се 
повикува на рокот од член 15 став (3) од постојниот закон, за ставање на располагање на 
изјавата за својствата и техничкото упатство. Точкатите а) и б) стануваат точки б) и в).



Со членот 13 од Предлог - законот, во членот 17 во ставот (2) од постојниот закон се 
додава нова алинеја 6 со која се објаснува дека изјавата за својствата и техничкото 
упатство се напишани на македонски јазик. 

Со членот 14 од Предлог - законот, во членот 18  ставот (6) од постојниот закон, се менува 
во насока кога постои сомнеж од страна на дистрибутерот дека на пазарот е пуштен 
неисправен градежен производ т.е. не е во согласност со изјавата за својствата или 
барањата од овој закон, ги информира надлежните органи за надзор на пазар дека се 
превземени потребни мерки истиот да биде доведен во сообразност. 

Со членот 15 од Предлог - законот, во членот 27 ставот (4) од постојниот закон се менува 
во насока на објаснување што пропишува министерот во областа на европскиот документ 
за оцена и европската техничка оцена. 

Со членот 16 од Предлог - законот, се бришат насловот пред членот 28 и членот 28 од 
постојниот закон, кој станува член 31-а.

Со членот 17 од Предлог - законот, по членот 30 од постојниот закон се додава нов наслов 
и нов член  член 31-а, а содржината на самиот член останува иста како во членот 28 од 
постојниот закон.

Со членот 18 од Предлог - законот, се бришат насловот и членот 32 од постојниот закон, 
чиј текст се додава во членот 34.

Со членот 19 од Предлог - законот, членот 33 став (2) од постојниот закон се менува и се 
објаснуваат дејностите кои може да ги врши именуваното тело. Се бришат ставовите (3) и  
(4) од истиот член.

Со членот 20 од Предлог - законот, во членот 35 се додава нов став (3) со кој се објаснува 
дека именуваното тело мора да биде акредитирано согласно Законот за акредитација. 
Ставовите (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) и (18) 
стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18) и 
(19).

Со членот 21 од Предлог - законот, во членот 38 од постојниот закон се брише став (3), кој 
дозволуваше да можат да работат и неакредитирани тела. 

Со членот 22 од Предлог - законот, во членот 43 се менуваат ставовите (3), (4) и (5) од 
постојниот закон, во насока доколку именуваното тело утврди дека производителот не 
обезбеди  безбеден и исправен производ кој се пушта на пазарот, да превземе активности 
за отстранување на неправилностите или повлекување на производот од пазарот, а 
едновремено со тоа се укинува или повлекува сертификатот.

Со членот 23 од Предлог - законот, се брише насловот пред членот 44 од постојниот закон, 
а во ставот (1) по точката а) се додава нова точка б) која гласи „за секој издаден 
сертификат за градежниот производ“, а точките б) и в) стануваат в) и г).

Со членот 24 од Предлог - законот, текстот на членот 45 од постојниот закон се менува и 
со истиот се објаснува кои постапки и со што треба да биде придружен градежниот 
производ при пуштање на пазар на истиот во Република Македонија, во регионот, во ЕУ и 
трети земји. Истото важи и при увоз на градежни производи.

Со членот 25 од Предлог - законот, во членот 58 од потојниот закон, во ставот (1) се 
објаснува кои членови ќе почнат да се применуваат со пристапување на Република 
Македонија во Европската Унија или потпишување на АКА Протокол, а во ставовите (2) и 
(3) се објаснува кои одредби од постојниот закон ќе се применуваат до влез на Република 
Македонија во Европската Унија или потпишување на АКА Протокол.

Со членот 26 од Предлог - законот се назначува економските оператори кои пуштаат на 
пазар градежни производи од хармонизираното и нехармонизираното подрачје, да 
постапуваат согласно ставовите (1), (2) и (3) (Рокот што е напоменат во самите ставови. 



II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за 
градежните производи се меѓусебно поврзани со одделни одредби кои се однесуваат на 
градежните производи.

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

 

Со Предлог - законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи 
ќе се создадат услови за пуштање на пазар на исправен градежен производ, како на 
домашниот, така и на Европскиот пазар. Со подобрување на текстот на Предлог – законот, 
истиот ќе биде поразбирлив за крајниот корисник. Градежниот производ изработен, 
согласно одредбите од Предлог - законот ќе нема негативно влијание врз животната 
средина.



ИЗВОД НА ОДРЕДБИ

 ОД ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ 

КОИ СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Примена и пуштање на пазар на градежниот производ

Член 2
Одредбите од овој закон се применуваат за градежните производи за кои има технички 
спецификации согласно со овој закон. 

Член 3
Градежните производи може да се пуштаат на пазарот само ако се соодветни со нивната 
употребна намена, што подразбира, објектите во кои производите ќе бидат вградени да 
мора да ги исполнуваат основните барања согласно со членот 5 од овој закон. 

Дефиниции

Член 4
Одделни изрази употребени во овој закон, го имаат следново значење: 
1. „Акредитација“ е постапка со која се врши потврдување од страна на националното тело 
за акредитација дека определено тело за оцена на сообразноста ги задоволува барањата 
утврдени со хармонизираните национални стандарди и каде што тоа е применливо, сите 
дополнителни барања, вклучително и оние предвидени во релевантните секторски шеми 
за акредитација, потребни за вршење на специфична дејност за оцена на сообразност, 
согласно со Законот за акредитација; 
2. „Градежен производ“ е секој производ или група на производи, произведени и пуштени 
на пазарот за трајно вградување во градежните објекти или делови од нив, а чии својства 
имаат ефект врз својствата на градежните објекти во согласност со основните барања за 
градежни објекти согласно со членот 5 од овој закон; 
3. „Градежни објекти“ се градби определени согласно со Законот за градење, односно се 
што настанало со изработка и е поврзано со земјиштето, а претставува физичка, техничко-
технолошка и градежна целина заедно со изградените инсталации, односно опрема; 
4. „Гранично ниво“ е минимално или максимално ниво на својствата на градежниот 
производ, на една суштинска карактеристика на градежен производ; 
5. „Група на производи“ се градежни производи пуштени на пазарот од страна на 
единствен производител како група од најмалку две одделни компоненти кои треба да се 
состават заедно за да се вградат во градежните објекти; 
6. „Дистрибутер“ е секое физичко или правно лице во ланецот на производи кое 
производот го става достапен на пазарот, а не е производител или увозник; 
7. „Достапност на пазарот“ е активност со која градежниот производ се дистрибуира или е 
за употреба на пазарот во Република Македонија и преку економски оператори е ставен на 
пазарот без оглед дали е со плаќање или без плаќање на надоместок; 
8. „Европска техничка оцена“ (ЕTA) е документ за оцена на својствата на градежниот 
производ, во врска со неговите суштински карактеристики, а во согласност со соодветниот 
Европски документ за оцена; 
9. „Европски документ за оцена“ (EAD) е документ кој го издал организацијата на TAB со 
цел издавање на техничка оцена (ЕТА); 
10. „Економски оператор“ е правно лице кое при вршење на активност може да биде 
производител, увозник, дистрибутер или овластен застапник; 
11. „Животен циклус“ се последователни и меѓусебно поврзани фази на употреба на 
градежниот производ, од набавка на суровина или обезбедување на суров материјал од 
природни ресурси до крајно отстранување; 
12. „Класа“ е нивото на својствата на градежниот производ, ограничен со минимална и 
максимална вредност на својствата на градежниот производ согласно со хармонизираните 
стандарди; 
13. „Контрола на фабричко производство“ (FPC) е активност на постојана внатрешна 
контрола на производство во фабрика, во согласност со соодветните хармонизирани 



технички спецификации; 
14. „Лабораторија за тестирање“ е именувана лабораторија од Министерството за 
економија, која мери, преиспитува, тестира, одредува вредност или на друг начин ги 
определува карактеристиките или својствата на материјалите на градежните производи; 
15. „Македонски национален стандард“ е стандард, кој го донел Институтот за 
стандардизација на Република Македонија, во согласност со Законот за стандардизација; 
16. „Нехармонизирано подрачје“ е подрачје во кое производ се пушта на пазарот, а за кој 
не постои техничка спецификација; 
17. „Ниво“ е резултат од оцена на својствата на градежниот производ во врска со неговите 
суштински карактеристики, искажан преку бројна вредност; 
18. „Овластен застапник“ е секое физичко или правно лице основано во Република 
Македонија што има писмено овластување од производителот да постапува во негово име 
за определени задачи, во согласност со одредбите од овој закон; 
19. „Отстранување“ е секоја мерка за враќање на градежен производ кој што веќе бил 
достапен на крајниот корисник; 
20. „Планирана употреба“ е употреба на градежниот производ во градежните објекти со 
намена во согласност со хармонизирана техничка спецификација; 
21. „Повлекување“ е секоја мерка во ланецот на снабдување која има за цел спречување 
еден градежен производ да биде достапен на пазарот; 
22. „Посебна техничка документација“ е документација која покажува дека методите во 
рамки на применливиот систем за оцена и потврда на постојаноста на својствата е 
заменета со други методи, доколку добиените резултати од другите методи се исти со 
резултатите кои се добиени со методите за тестирање на соодветниот хармонизиран 
стандард; 
23. „Производител“ е секое физичко или правно лице кое што произведува градежен 
производ, или го препродава под свое име или трговска марка градежниот производ 
произведен од друг производител; 
24. „Пуштање на пазарот“ значи дека производот за првпат е достапен на пазарот; 
25. „Својства на градежниот производ“ се својства кои треба да ги има градежниот 
производ согласно со хармонизираните технички спецификации или технички прописи за 
нехармонизирано подрачје, а поврзани со соодветните суштински карактеристики, 
искажани преку ниво, класа или описно; 
26. „Суштински карактеристики“ се оние карактеристики на градежниот производ кои е 
потребно да ги исполнат основните барања за градежнте објекти; 
27. „Тело за сертификација на производот“ е независно именувано тело за сертификација 
именувано од Министерството за економија, што врши оцена и издава потврда за 
постојаност на својствата на градежниот производ; 
28. „Тело за техничка оцена“ е независно именувано тело, именувано од Министерството 
за економија, кое врши оцена и издава Европска техничка оцена за еден производ или за 
група производи; 
29. „Тип на производ“ се група градежни производи со нивоа или класи на својствата на 
еден градежен производ, во врска со неговите суштински карактеристики, произведен со 
употреба на сурови материјали или други елементи во производствен процес; 
30. „Увозник“ е секое физичко или правно лице основано во Република Македонија кое на 
пазарот во Република Македонија пушта производ од друга земја на негова сметка; 
31. „Хармонизиран стандард“ е европски стандард кој е донесен од европските тела за 
стандардизација на барање на Европската комисија со кој се овозможува усогласување на 
производите, услугите или процесите со законските одредби и истиот се објавува во 
„Службен весник на Европската унија“; 
32. „Хармонизирани технички спецификации“ е документ кој ги пропишува техничките 
барања што треба да ги исполни еден производ, пропишани во хармонизираните 
стандарди или во Европски документ за оцена (EAD) и 
33. „СЕ - ознака“ е ознака со која се потвдува дека градежниот производ е во согласност со 
издадената изјава за својства. 
 

Член 5
(1) Градежните објекти треба да ги исполнуваат основните барања утврдени во прописите 
од областа на градење. 
(2) Суштински карактеристики на градежните производи треба да бидат утврдени во 
хармонозирани технички спецификации кои произлегуваат од основните барања за 



градежните објекти. 

Контакт точка на градежниот производ

Член 6
(1) Министерството надлежно за работите од областа на економијата (во натамошниот 
текст: Министерство) е контакт точка за градежните производи во согласност со овој закон. 
(2) Министерството, заради пуштање на пазар на градежните производи и исполнување на 
суштинските карактеристики на градежните производи е надлежно за: 
- пријавување на именувани тела кои се вклучени во процесот на оцена на сообразност и  
- именување на Тела за техничка оцена (во натамошниот текст: ТАВs).  

Комисија за градежни производи

Член 7
(1) За вршење на работи кои се однесуваат на прашања поврзани со пуштање на пазар на 
градежните производи и спроведување на активности на Министерството согласно со 
членот 6 став (1) од овој закон, како и за советување на Министерството во врска со 
членството на Република Македонија во Постојаниот комитет за градежништво од член 49 
од овој закон, министерот надлежен за работите од областа на економијата (во 
натамошниот текст: министер) формира Комисија за градежни производи. 
(2) Комисијата за градежните производи е составена од седум членови и тоа по еден член 
од Министерството, министерството надлежно за работите од областа на градежништвото, 
Државниот пазарен инспекторат, Институтот за стардардизација на Република Македонија, 
Организацијата на потрошувачи на Република Македонија и два члена од научниот кадар 
од универзитетите во областа на градежништвото. 
(3) Со Комисијата за градежни производи претседава претседател кој го назначува 
министерот. 
(4) Комисијата за градежните производи ги разгледува сите доставени информации во 
врска со градежните производи 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 мерки за отстранување, односно 
намалување на опасноста поврзана со градежните производи. 
(5) Комисијата за градежните производи ги поттикнува и поддржува доброволните 
активности на производителите и дистрибутерите во врска со безбедноста на производите 
и го зема во предвид научното и техничкото знаење во врска со сигурноста на градежните 
производи. 
(6) Во однос на работите кои Министерството ги врши како контакт точка, Комисијата за 
градежни производи ги обезбедува сите информации употребувајќи транспарентни и 
разбирливи термини за одредбите наменети за исполнување на основните услови за 
градежни работи применети за планираната употреба на градежниот производ, остварува 
контакти со надлежните органи за надзор на пазарот, ги разгледува барањата за пуштање 
на пазар на одреден градежен производ и остварува контакт сo именуваните тела. 
(7) Начинот на работа и видовите на информации кои ги обезбедува Комисијата за 
градежни производи, ги пропишува министерот. 
(8) Стручните и административни работи за потребите на Комисијата за градежните 
производи ги врши Министерството. 

Член 8
(1) Кога градежниот производ е сообразен со хармонизиран стандард или соодветствува 
со европската техничка оцена која е издадена за него, производителот изготвува изјава за 
својствата кога таквиот производ се пушта на пазар, освен во случаи кога градежниот 
производ е од нехармонизирано подрачје, согласно со членот 14 од овој закон. 
(2) Доколку не постојат хармонизирани технички спецификации, градежниот производ може 
да биде пуштен на пазарот, ако е во согласност со:  
- соодветните македонски национални стандарди или  
- македонските технички прописи.  
(3) Со изготвување на изјава за својствата, производителот презема одговорност за 
сообразноста на градежниот производ. Изјавата за својствата изготвена од страна на 
производителот се смета дека е исправна и веродостојна, освен ако со овој закон поинаку 



не е уредено. 

Член 13
(1) Во нехармонизирано подрачје се пропишуваат условите за пуштање или достапност на 
пазарот на градежниот производ кои не се во согласност со овој закон. 
(2) Градежниот производ од ставот (1) на овој член може да се пушти на пазар ако е 
сообразен со членот 8 став (2) од овој закон. 
(3) Одредбите од ставовите (1) и (2) од овој член и од членот 14 од овој закон се 
однесуваат на градежниот производ од ставот (1) на овој член, доколку со овој закон 
поинаку не е уредено. 
(4) Министерството е надлежно за спроведување на постапки во нехармонизираното 
подрачје. 
(5) Во нехармонизираните подрачја Министерството врши: - проверка на исполнувањето 
на барањата за телата кои ги извршуваат работите за трети лица во процесот на оцена и 
проверка на постојаноста на својствата и  - ги именува Телата за техничка оцена.  

Член 14
По исклучок на членот 8 ставови (1) и (4) од овој закон, производителот не треба да 
изготвува изјава за својствата при пуштање на пазарот на градежниот производ опфатен 
со хармонизирани стандард, ако:  
а) градежниот производ е поединечно произведен или изработен по нарачка во вонсериски 
процес според посебна нарачка и вграден во поединечно идентификувана градежна 
работа од страна на производител, кој е одговорен за безбедно вградување на производот 
во градежните објекти, во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на 
овој закон и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи согласно 
со прописите од областа на градењето или  
б) градежниот производ е произведен на градилиштето заради негово вградување во 
градежните објекти во согласност со прописите од областа на градење и одредбите на овој 
закон, и со одговорност на операторите кои ги извршуваат градежните работи за негово 
безбедно извршување и се проектирани според прописите од областа на градење или  
в) градежниот производ е произведен на традиционален начин или на начин кој е 
соодветен за заштита на културното наследство и со неиндустриски процес заради 
соодветна реставрација на заштитени градежни објекти како дел од заштитената животна 
средина или поради нивната посебна архитектонска или историска вредност, во 
согласност со закон. 

Член 15
(1) Производителот изготвува изјава за својствата во согласност со членовите 8 и 9 од овој 
закон, а „CE“ ознаката се става во согласност со членовите 11 и 12 од овој закон. 
(2) Производителот, врз основа на изјавата за својствата, изготвува техничко упатство за 
градежниот производ со кој се опишуваат сите елементи, кои се однесуваат на потребниот 
систем за оцена и потврда на постојаноста на својствата. 
(3) Производителот е должен изјавата за својствата и техничкото упатство од ставот (2) на 
овој член да ја чува десет години сметано од денот на пуштањето на градежниот производ 
на пазарот. 
(4) Производителот треба да воспостави процедури со кои се потврдуваат пријавените 
својства на градежните производи при сериското производство. Во случај на измени во 
видот на производот, производителот соодветно треба да ги земе во предвид 
хармонизираните технички спецификации. 
(5) Производителот е обврзан во случај кога е потребно да обезбеди прецизност и 
постојаност на својствата на градежниот производ, да изврши тестирање на примероците 
на градежните производи кои се пуштени на пазарот или се достапни на пазарот, да води 
регистар на поплаки за градежните производи од нехармонизирани подрачја, односно 
регистар на повлечени градежни производи и за таквото следење да го информира 
дистрибутерот. 
(6) Производителот треба да обезбеди градежниот производ да биде обележен со вид, 
серија или сериски број или каков било друг елемент кој овозможува негова 
идентификација или ако тоа не можно да гарантира дека бараната информација е 
обезбедена на пакувањето или на документот кој го придружува градежниот производ. 
(7) Производителот изјавата за својствата ја поставува на производот, или кога тоа не е 
возможно, на пакувањето или на документот кој го придружува, како и го наведува своето 



регистрирано трговско име или регистрирана трговската марка и адреса за контакт. 
(8) Производителот, ако се сомнева дека градежниот производ кој го пуштил на пазарот не 
е во согласност со изјавата за својствата или не е во согласност со одредбите од овој 
закон, е должен да го стави градежниот производ во сообразност, да го повлече или 
отстрани од пазарот. Доколку производот претставува ризик за здравјето на луѓето и 
животната средина, производителот веднаш го информира надлежниот орган за надзор на 
пазарот, со податоци за причините за нехармонизираност, како и за сите преземени мерки 
за отстранување на градежниот производ кој претставува ризик. 
(9) Производителот, на барање на надлежниот орган за надзор на пазарот, ги обезбедува 
сите податоци и документи кои се потребни за да докаже сообразност на градежниот 
производ со изјавата за својствата согласно со одредбите од овој закон. Производителот 
соработува со надлежниот орган за надзор на пазарот на негово барање и го информира 
за сите преземени активности за отстранување на ризикот од градежниот производ, 
пуштен на пазарот. 

Член 16
(1) Производителот може со писмено овластување да определи овластен застапник. 
(2) Изготвувањето на потребна техничко упатство за градежниот производ не е составен 
дел од овластувањето на овластениот застапник. 
(3) Овластениот застапник ги извршува задачите определени во овластувањето. 
Овластувањето на овластениот застапник му дозволува да ги извршува најмалку следниве 
задачи:  
а) на барање на надлежните органи за надзор на пазарот, овластениот застапник ги 
обезбедува сите потребни податоци и документи за докажување на сообразност на 
градежниот производ и тоа со изјавата за својствата и во согласност со другите барања од 
овој закон и  
б) соработува со надлежните органи на надзор на пазарот, на нивно барање, за кое било 
дејство кое е потребно за отстранување на ризиците од градежните производи опфатени 
со овластувањето на овластениот застапник.  

Член 17
(1) Увозникот пушта на пазар само градежни производи кои се во согласност со барањата 
утврдени со овој закон. 
(2) Пред да го пуштат градежниот производ на пазарот, увозниците треба да обезбедат 
дека:  
- оцената на постојаноста на својствата е извршена од страна на производителот,  
- производителот изготвил технички упатства согласно со членот 10 од овој закон,  
- изјавата за својствата е во согласност со членовите 8 и 9 од овој закон,  
- доколку се бара, производот се означува со „СЕ“ ознака и  
- производителот ги почитува условите утврдени во членот 15 ставови (4) и (5) од овој 
закон.  
(3) Кога увозникот има причини да се сомнева дека градежниот производ не е во 
согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој закон, не смее да го пушти 
производот на пазарот се додека не е соодветен со изјавата за својствата и со барањата 
од овој закон или да се доведе до сообразност или да се измени приложената изјава за 
својствата. 
(4) Доколку градежниот производ претставува ризик за здравјето на луѓето и животната 
средина, увозникот задолжително го информира производителот и надлежниот орган за 
надзор на пазарот. 
(5) Увозникот е должен на градежниот производ што е пуштен на пазар, или кога тоа не е 
возможно на пакувањето или на документот кој го придружува, да го наведе своето 
регистрирано трговско име или регистрирана трговска марка и контакт адреса. 
(6) Кога градежниот производ е достапен на пазарот, увозникот гарантира дека производот 
е придружен со изјава за својствата и технички упатства. 
(7) Увозникот потврдува дека се додека градежниот производ е под негова одговорност, 
условите за чување и транспорт не ја загрозуваат неговата сообразност согласно со 
изјавата за својствата и согласно со барањата од овој закон. 
(8) Увозникот е должен во случај кога е потребно да обезбеди прецизност и постојаност на 
пријавените својства на градежниот производ, да изврши тестирање на примероците на 
градежните производи кои се пуштени на пазарот или се достапни на пазарот, да води 



регистар на поплаки за неусогласени, односно повлечени производи и за истото да го 
информира дистрибутерот. 
(9) Увозникот кој смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ кој го 
пуштил на пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој 
закон, треба веднаш да преземе потребни мерки да го доведе градежен производ во 
сообразност, или да го отстрани или повлече од пазарот. 
(10) Кога производот од ставот (9) на овој член претставува ризик за здравјето на луѓето и 
животната средина, увозникот е должен веднаш да преземе мерки да обезбеди 
сообразност за градежниот производ, да го повлече производот односно да осигура 
враќање на производот и за истото го информира надлежниот орган за надзор на пазарот. 
(11) Увозникот, во рокот утврден во членот 15 став (3) од овој закон, чува примерок од 
изјавата за својствата и гарантира дека техничкото упатство е достапно на барање на 
надлежните органи за надзор на пазарот. 
(12) Увозникот на барање на надлежниот орган за надзор на пазарот:  
- ги обезбедува сите потребни податоци и документи за докажување на сообразност на 
градежниот производ и тоа со изјавата за својствата и во согласност со другите барања од 
овој закон и  
- соработува за секоја преземена активност за отстранување на ризиците од градежниот 
производ кој е пуштен на пазарот од страна на увозниците.  

Член 18
(1) Кога градежниот производ е достапен на пазарот, дистрибутерот постапува во 
согласност со барањата од овој закон. 
(2) Пред градежниот производ да биде достапен на пазарот, дистрибутерот мора да 
обезбеди дека:  
- доколку се бара, производот е означен со „СЕ“ ознака;  
- изјавата за својствата и техничкото упатство се приложени со градежниот производ;  
- производителот и увозникот ги исполнуваат барањата утврдени во членот 15 ставовите 
(4) и (5) и членот 17 став (2) од овој закон и  
- се исполнети одредбите од членовите 8 и 9 од овој закон.  
(3) Кога дистрибутерот смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ не 
е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој закон, не смее да го 
пушти производот на пазарот се додека не го усогласи со изјавата за својствата и со 
барањата од овој закон или додека не се измени приложената изјава за својствата. 
(4) Доколку градежниот производ од ставот (3) овој член, претставува ризик за здравјето на 
луѓето и животната средина, дистрибутерот е обврзан без одлагање, за истото да го 
информира производителот или увозникот, и надлежните органи за надзор на пазарот. 
(5) Дистрибутерот потврдува се додека градежниот производ е под негова одговорност, 
дека условите за чување и транспорт не ја загрозуваат неговата сообразност согласно со 
изјавата за својствата и согласно со барањата од овој закон. 
(6) Дистрибутерот кој смета или има причина да се сомнева дека градежниот производ кој 
го пуштил на пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата или со барањата од овој 
закон, треба веднаш да преземе потребни мерки да го доведе градежен производ во 
сообразност, или да го отстрани или повлече од пазарот. 
(7) Кога градежниот производ од ставот (6) на овој член претставува ризик за здравјето на 
луѓето и животната средина, дистрибутерот веднаш ги информира надлежните органи за 
надзор на пазарот, наведувајќи податоци особено за несообразноста на производот. 
(8) Дистрибутерот на барање на надлежниот орган за надзор на пазарот:  
- ги обезбедува сите податоци и документи потребни за докажување на сообразноста на 
градежниот производ, со изјавата за својствата и согласно со другите барања од овој 
закон, на македонски јазик,  
- ги известува за секоја преземена активност за отстранување на ризиците од градежниот 
производ кој е пуштен на пазарот.  

Член 27 
(1) Европска техничка оцена се издава од страна на Телото за техничка оцена, на барање 
на производителот врз основа на Европски документ за оцена во согласност со одредбите 
на членовите 22 и 23 од овој закон и прописите за спроведување на овој закон. 
(2) Во случај кога постои Европски документ за оцена, може да се издаде европска 
техничка оцена дури и во случај кога е во постапка донесувањето на хармонизирани 



стандарди. Издавањето е можно до денот на влегувањето во сила на техничкиот пропис во 
согласност со членот 24 од овој закон. 
(3) Европската техничката оцена содржи податоци за својствата на градежниот производ 
по нивоа, класи, или описно за суштинските карактеристики кои се договорени меѓу 
производителите и Телото за техничка оцена кои го примаат барањето за Европска 
техничка оцена за пријавената планирана употреба и активностите кои треба да ги 
преземе економскиот оператор за спроведување на системот за оцена и потврда на 
постојаноста на својствата. 
(4) Формата и содржината на европската техничка оцена ги пропишува министерот. 
(5) Системот за оцена и потврда на постојаност на својствата на градежните производи во 
однос на нивните суштински карактеристики и поедноставени постапки за оцена и потврда 
на постојаност на својствата на градежните производи ги пропишува министерот. 

Именување
Член 32 

Министерството ја известува Европската комисија за телата кои се именувани да ги вршат 
задачите за трети лица во процесот на оцена и потврдата на постојаноста на својствата 
(во понатамошниот текст: “именувани тела“). 
 

Член 33
(1) Министерството именува тела вклучени во процесот на оцена на сообразноста, кои се 
овластуваат за извршување на задачите од трети лица во процесот на оцена и потврда на 
постојаноста на својствата за целите на овој закон. 
(2) Именуваното тело треба да биде акредитирано во согласност Законот за акредитација. 
(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, Министерството може да именува тела кои се 
неакредитирани, а ги исполнуваат условите утврдени во член 35 од овој закон. 
(4) Именуваното тело од ставот (3) на овој член, ја презема целосна одговорност за 
извршените задачи. 

Член 35
(1) За да биде именувано, телото мора да ги исполнува условите утврдени во ставовите 
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) на овој член. 
(2) Именуваното тело треба да е основано во Република Македонија и да има својство на 
правно лице. 
(3) Именуваното тело е трето лице, независно од производителот или од градежниот 
производ кој го оценува. Телото кое е во состав на деловно здружение или професионален 
сојуз, кое ги претставува претпријатијата кои се вклучени во проектирање, производство, 
набавка, монтажа, употреба или одржување на градежните производи кои ги оценува, 
може да се смета за именувано тело, под услов да ја докаже самостојноста и отсуство на 
каков било судир на интереси. 
(4) Именуваното тело, неговиот орган за управување и кадарот кој е одговорен за 
извршување на задачи за трети лица, во процесот на оцена и потврда на постојаноста на 
својствата не смее да е проектант, одговорен инженер за надзор, производител, 
добавувач, монтер, купувач, сопственик, корисник или одржувач на градежните производи 
кои ги оценува, ниту овластен застапник. Ова не ја исклучува употребата на оценет 
градежен производ за работењето на именуваното тело или употребата за сопствени 
потреби. 
(5) Именуваното тело, неговиот орган за управување и кадарот кој е одговорен за 
извршување на задачи за трети лица во процесот на оцена и потврда на постојаноста на 
својствата не смее директно да биде вклучено во проектирање, производство или 
изведување, маркетинг, монтажа, употреба или одржување на овие градежни производи, 
ниту да ги претставува страните кои се ангажирани во овие активности. Именуваните тела 
не смеат да се ангажираат во активности кои може да бидат во судир на интереси со 
нивната самостојност на одлучување во активностите за кои се именувани, особено за 
консултантски услуги. 
(6) Именуваното тело треба да гарантира дека активностите на неговите подружници или 
подизведувачи не влијаат на доверливоста, објективноста и непристрасноста при оцена 
и/или проверка својствата на градежниот производ. 
(7) Именуваното тело и неговиот кадар треба да ги извршуваат задачите за трети лица во 
процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата со највисок степен на 



професионален интегритет и задолжителна техничка способност во посебни области и 
мора да се ослободени од притисоци и сомневање, особено финансиски, кои може да 
влијаат врз нивното одлучување или врз резултатите од нивната оцена и/или потврда, 
особено од лица или група на лица кои имаат интерес за резултатите на овие активности. 
(8) Именуваното тело треба да е подготвено да ги изврши сите задачи за трети лица во 
процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата согласно со член 28 од овој 
закон и прописите за спроведување на овој закон, без разлика дали овие задачи се 
спроведени од страна на самото именувано тело или во негово име и под негова 
одговорност. 
(9) Во секое време и за секој систем на оцена и потврда на постојаноста на својствата и за 
секој вид или категорија на градежни производи, суштинските карактеристики и задачи за 
кои е именувано, телото мора да располага со следното:  
а) кадар со техничко знаење и задоволително и соодветно искуство за извршување на 
задачи во процесот на оцена и потврда на постојаноста на својствата;  
б) опис на постапките со кои е извршена оцена на својствата, при што се гарантира 
транспарентност и способност за повторување на тие постапки, поседување соодветни 
политики и постапки со кои се разликуваат задачите што ги спроведува како именувано 
тело од другите активности и 
 в) постапки за извршување на активностите земајки ја во предвид големината на 
претпријатието, секторот во кој работи, структурата, степенот на сложеност на технологија 
на производство, масовната или сериската природа на производствениот процес.  
(10) Именуваното тело мора да има соодветни средства за вршење на технички и 
управувачки задачи поврзани со дејноста за кои е именувано и да има пристап до 
целокупната потребна опрема. 
(11) Кадарот одговорен за извршување на активностите за кои е именувано телото, мора 
да го поседува следното:  
а) соодветна техничка и стручна обука која ги опфаќа сите активности за трети лица во 
процесот на оцена и потврда на постојаност на својствата во рамки на обемот за кој е 
именувано телото;  
б) сертификат за обука за познавање на барањата при оцена и потврда на својствата на 
градежниот производ за кој се спроведува, како и соодветно овластување за 
спроведување на таквите активности;  
в) сертификат за обука за познавање на барањата за применливите хармонизирани 
стандарди и соодветни одредби од овој и други закони и  
г) способност за изготвување на сертификати и извештаи со кои се докажува дека е 
извршена оцената и потврдата на својствата на градежниот производ.  
(12) Именуваното тело, неговиот орган за управување и кадар одговорен за оцена и 
потврдата на постојаност на својствата треба да се непристрасни во своето работење. 
(13) Именуваното тело мора да има осигурување за професионална одговорност за 
вршење на својата дејност. 
(14) Кадарот на именуваното тело мора да обезбеди деловна тајност во однос на сите 
информации кои се добиени при извршувањето на задачите согласно со овој закон и 
прописите за споведување на овој закон, вклучувајќи и заштита на правата на сопственост. 
(15) Именуваното тело мора да обезбеди соодветна информираност на кадарот, заради 
извршување на нивните задачи во рамки на именуваното тело. 
(16) Министерот по поднесено барање, за барателите кои ги исполнуваат условите 
утврдени во ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) на овој 
член издава решение за именување на тело. 

Член 38
(1) Барањето за именување, односно за вршење на задачи за трети лица во процесот на 
оцена и потврда на постојаноста на својствата се доставува до Министерството. 
(2) Барањето од ставот (1) на овој член треба да е придружено со опис на активностите кои 
треба да ги извршува, постапката за оцена и/или потврда за кои телото тврди дека е 
надлежно, сертификат за акредитација со опсег на акредитација издадена од Институтот 
за акредитација на Република Македонија и докази за исполнување на условите утврдени 
во членот 35 од овој закон. 
(3) Доколку телото не може да обезбеди сертификат за акредитација, ги доставува сите 
докази кои се потребни за акредитација, препознавање и редовно следење на 
сообразноста согласно со условите утврдени во членот 35 од овој закон. 



Член 43
(1) Именуваните тела извршуваат задачи за трети лица согласно со системите за оцена и 
потврда на постојаност на својствата утврдени во членот 28 од овој закон. 
(2) Оцената и потврдата на постојаност на својствата се вршат транспарентно во однос на 
производителот, одбегнувајќи непотребно оптоварување на економските оператори. 
Именуваните тела ги извршуваат своите активности земајќи ја во предвид големината на 
претпријатието, секторот во кој работи, структурата, степенот на сложеност на одредена 
производна технологија и големината или сериската природа на производниот процес. 
Притоа, именуваните тела мора да ги почитуваат суштинските карактеристики на 
градежните производи утврдени согласно со овој закон и функцијата која градежниот 
производ ја има при исполнување на основни барања за градежните објекти. 
(3) Доколку, при првична проверка на производствениот погон и фабричката контрола на 
производство, именуваното тело утврди дека производителот не ја обезбедил 
постојаноста на својствата на производот, тогаш бара од производителот да ги преземе 
сите потребни дејствија да го доведе градежниот производ во согласно со барањата на 
овој закон и не издава сертификат за производот. 
(4) Доколку, во текот на следењето на активностите за потврда на постојаноста на 
својствата на градежниот производ, именуваното тело утврди дека градежниот производ 
повеќе ги нема истите својства за типот на производот, тогаш производителот треба да 
преземе соодветни мерки, а може и да го укине или повлече сертификатот за производот. 
(5) Кога од страна на производителот не се преземени мерки за потврда на постојаноста 
својствата на градежниот производ или ја немаат потребната ефикасност, именуваното 
тело, го повлекува сертификатот за производот. 

Обврски на именуваните тела за информирање

Член 44
(1) Именуваните тела го информираат Министерството за:  
а) секое одбивање, ограничување, престанок или повлекување на сертификатите за 
градежните производи;  
б) сите околности кои влијаат врз опсегот и условите за именување согласно со членот 38 
од овој закон и  
в) секое барање за известување за извршената оцена и/или проверка за постојаност на 
својствата кои ги добиле од надлежните органи за надзор на пазарот.  
(2) Именуваните тела на барање на Министерството, без одлагање, го известуваат за 
задачите за трети лица, во согласност со системите за оцена и потврда на постојаност на 
својствата извршени во рамките на обемот на нивната акредитација и за сите други 
извршени активности, вклучувајќи преку гранични активности и поддоговарања. 
(3) Именуваното тело без одлагање доставува информации за проблемите кои 
произлегуваат од негативните или позитивните резултати од оцените и/или потврдите до 
другите именувани тела кои вршат слични задачи за трети лица во согласност со 
системите за оцена и потврда на постојаност на својствата за градежните производи 
опфатени со истата хармонизирана техничка спецификација. 

Член 45 
(1) Доколку за одделен градежен производ кој се увезува нема технички спецификации, на 
барање на увозникот, градежниот производ се смета за сообразен согласно со одредбите 
од овој закон, во случаи кога:  
- градежниот производ е придружен со документи за тестирање и контрола извршени од 
страна на именувано тело на земјата производител, и кои се во согласност со методи и 
постапки кои важат во земјата производител или 
 - градежниот производ е придружен со документи за тестирање и контрола од земјата 
производител, признаени во Република Македонија.  
(2) За да се утврди дали е обезбедено нивото на сообразност од ставот (1) алинеја 1 на 
овој член, надзорниот орган за контрола на пазарот, преку Министерството, може да 
побара дополнителни информации од земјата производител за одредбите според кои 
треба да се извршат тестирањата и контролата и за именуваното тело вклучено во 
потврда на сообразноста. Во случај на сомневање, Министерството донесува свое 
мислење врз основа на докази и за истото ја известува Европската комисија. 
(3) Во случај, Министерството да утврди дека именувано тело на земјата производител, не 



го спроведува тестирањето и контролата од ставот (1) алинеја 1 на овој член, за истото во 
рок утврден во техничката спецификација за градежниот производ ја известува земјата 
производител и бара одговор какво дејство е преземено. Доколку Министерството смета 
дека преземеното дејство не е доволно, може да го забрани пуштањето на пазар на 
градежниот производ или да го пушти на пазарот под посебни услови и за истото ја 
информира земјата производител и Европската комисија. 
(4) За Република Македонија сите извештаи и сертификати за сообразност, издадени во 
согласност со ставовите (1), (2) и (3) на овој член, од земјата производител се сметаат за 
веродостојни извештаи и сертификати за сообразност, кои ги издале именуваните тела, 
вклучени во постапката за потврда на сообразноста со седиште на нејзината територија. 

Член 57
(1) Градежните производи кои се пуштени на пазарот во согласност со Законот за 
градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 39/2006, 86/2008, 
47/11, 136/11 и 164/13), може да се употребуваат до денот на влегувањето во сила на 
подзаконските акти од членот 56 од овој закон. 
(2) Изјава за сообразност или декларација за сообразност, која е издадена во согласност 
со Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 
39/2006, 86/2008, 47/11, 136/11 и 164/13) продолжува да важи до влегувањето во сила на 
подзаконските акти од членот 56 од овој закон.

Член 58
Со денот на пристапувањето на Република Македонија во Европската унија или со 
потпишување на AKA протокол, почнуваат да се применуваат одредбите од членовите 11, 
12, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 49 и 60 од овој закон.


