
За спроведување на Законот за ратификација на Протоколот за пристапување на Репуб-
лика Македонија во Светската трговска организација и Спогодбата од Маракеш за основа-
ње на Светската трговска организација ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
7/03), член 10 од Спогодбата за техничките бариери во трговијата и Анекс Б точка 3 и 10 
од Спогодбата за примена на санитарните и фитосанитарните мерки кои се интегрален дел 
од Спогодбата од Маракеш за основање на Светската трговска организација и член 36 став 
2 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен  весник на Република Маке-
донија" бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
31.01.2005 година,  донесе  

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКИ ЗА НОТИФИКАЦИЈА НА СТАНДАРДИ, ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ И ПО-
СТАПКИ ЗА ОЦЕНКА НА СООБРАЗНОСТ И САНИТАРНИ  

И ФИТОСАНИТАРНИ МЕРКИ 
     

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се пропишуваат обврските и односите на надлежните органи на државна-

та управа и Институтот за стандардизација на Република Македонија (во натамошниот 
текст: ИСРМ) во врска со постапките за нотификација на стандарди, технички прописи и 
постапки за оценка на сообразност што произлегуваат од примена на Спогодбата за технич-
ките бариери во трговијата на Светската трговска организација (во натамошниот текст : 
Спогодба за ТБТ) потпишана во рамките на Спогодбата од Маракеш за основање на Свет-
ската трговска организација (во натамошниот текст: СТО). 
Со Уредбата се пропишува и методот на работа и соработката помеѓу надлежните орга-

ни на државната управа во подготовка на санитарните и фитосанитарни мерки и нивната 
нотификација во согласност со Спогодбата за примена на санитарните и фитосанитарни 
мерки на Светската трговска организација (во натамошниот текст : Спогодба за СПС), 
потпишана во рамките на Спогодбата од Маракеш за основање на СТО.   

  
Член 2 

Одредбите од глава 2 од оваа уредба, ќе се применуваат и на постапките за нотификација 
произлезени од меѓународните договори за создавање на зони за слободна трговија, царин-
ски унии и спогодби за асоцијација кои се обврзувачки за Република Македонија, доколку 
со тие меѓународни договори не е поинаку уредено. 

 
Член 3 

Не е дозволено повикување на македонски национални стандарди во техничките пропи-
си, во случаите кога ИСРМ нема претходно спроведено постапка за нотификација на та-
квите стандарди во согласност со одредбите од оваа уредба. 

 
Член 4 

Информативните тела при ИСРМ и Републичкиот завод за здравствена заштита (во на-
тамошниот текст: РЗЗЗ) се должни доставените и пристигнатите нотификации да ги обја-
ват секој во својот делокруг и истите да бидат достапни до јавноста. 

 



2. ПОСТАПКА ЗА НОТИФИКАЦИЈА СОГЛАСНО 
СПОГОДБИТЕ ЗА ТБТ И СПС  

 
ОДДЕЛ  ЕДЕН 

 
Заеднички одредби 

 
Член 5 

Министерството за економија е  надлежен орган  за примена на одредбите кои се однесу-
ваат на постапките за нотификација утврдени со Спогодбите за ТБТ и СПС.  

Член 6 
Термините употребени во оваа уредба го имаат следното значење: 
"Производ" е секој индустриски и  земјоделски производ, вклучувајќи ги и рибите. 
"Стандард" е секој документ одобрен од признаено тело, кој обезбедува, за вообичаена и 

повторувана употреба, правила, насоки или карактеристики за производите или со нив по-
врзаните процеси и производни методи, со кои не е задолжително да се постигне усогласу-
вање. Тој може да ги вклучува, или да се однесува исклучиво на терминологијата, симболи-
те и барањата што важат за производот, производниот процес или метод, во однос на паку-
вањето, означувањето и етикетирањето. 

"Технички пропис" е  секој документ со кој се определуваат карактеристиките на произво-
дот или постапките и производните методи поврзани со нив, вклучувајќи прописи со кои со-
образноста е задолжителна. Техничкиот пропис може да ги вклучува, или да се однесува 
исклучиво на терминологијата, симболите и барањата што важат за производот во однос на 
пакувањето, означувањето и етикетирањето на начин на кој тие се применуваат на произ-
вод, процес или производствен метод. 

"Постапка за оценка на сообразност"  е секоја постапка што, директно или индиректно, 
се користи за да се одреди дали се исполнети  барањата содржани во техничките прописи 
или стандарди. Постапките за оценка на сообразноста вклучуваат, интер алиа, постапки за 
земање мостри, тестирање и инспекција; проценување, верификација и потврди на сообраз-
носта; регистрација, акредитација и одобренија, како и нивни комбинации. 

"Санитарни и фитосанитарни мерки" е  било која мерка што е применета: (а) за да се 
заштити животот или здравјето на животните или на растенијата на територијата на Член-
ката, од опасностите што произлегуваат од влегување, настанување или ширење на пара-
зити, болести, организми кои пренесуваат болести или организми кои предизвикуваат бо-
лести; (б) за да се заштити животот или здравјето на луѓето или на животните на терито-
ријата на Членката, од опасностите што произлегуваат од присуството на адитиви, загаду-
вачи, токсини или организми кои предизвикуваат болести, во храната, пијалаците или пре-
хранбените производи; (в) за да се заштити животот или здравјето на луѓето, на територи-
јата на Членката, од опасностите кои настануваат како последица на болести пренесувани 
од животни, растенија или нивни производи, или од влегувањето, настанувањето или ши-
рењето на паразити; или (г) за да се спречи или ограничи друга штета на територијата на 
Членката, предизвикана од влегувањето, настанувањето или ширењето на паразитите.  
Санитарните или фитосанитарните мерки ги опфаќаат сите соодветни закони и други 

прописи и постапки, вклучувајќи ги, интер алиа, и критериумите што се однесуваат на 
крајниот производ; преработувачките и производните методи; постапките за тестирање, 
инспекција, издавање на сертификати и на одобренија; карантински третман, вклучувајќи 
ги и релевантните барања во врска со транспортот на животните или растенијата или во 
врска со материјалите кои се неопходни за нивно одржување во живот за време на транс-
портот; одредбите кои се однесуваат на релевантните статистички методи, процедурите за 
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земање примерок и методите за проценка на опасноста; и барањата во врска со пакување-
то и означувањето, кои директно се однесуваат на безбедноста на храната.  

 
ОДДЕЛ  ДВА 

 
Спогодба за ТБТ 

 
а). Постапка за нотификација на мерки преземени  

од страна на Република Македонија 
 

Член 7 
Министерството за транспорт и врски, Министерството за земјоделство шумарство и во-

достопанство, Министерството за здравство, Министерството за внатрешни работи, Мини-
стерството за животна средина, ИСРМ и сите други органи и тела (во натамошниот текст на 
овој Оддел: надлежен орган) кои подготвуваат стандарди, технички прописи или постапка 
за оценка на сообразност, предмет на нотификација согласно одредбите на Спогодбата за 
ТБТ (во натамошниот текст на овој Оддел: мерка) или заради проблеми од итна природа во 
делот на сигурноста, здравјето, заштитата на животната средина или националната безбед-
ност веќе ги имаат усвоено таквите мерки, имаат обврска истите да ги нотифицираат до Ми-
нистерството за економија во македонска и англиска верзија колку е можно порано.  

 
Член 8 

Нотификацијата од член 7 на оваа уредба, треба да содржи: 
- Органот на државна управа доносител на прописот за мерката, негов телефон, факс, е-

пошта и лицето надлежно да контактира со Министерството за економија;  
- Име (наслов) на прописот, број на страни и јазици на кои е достапен; 
- Наведување на членовите од спогодбата за ТБТ според кои се врши нотификацијата; 
- Законската основа за донесување на мерката; 
- Број на Службен весник во кој мерката е објавена доколку истата е веќе усвоена; 
- Сектор и делокруг на примена на мерката; 
- Листа на производи на кои мерката се однесува; 
- Краток опис на содржината на мерката; 
- Цели и причини за донесување и образложение за итноста на мерката што се донесу-

ва; 
- Листа на домашни правила на кои истата се повикува; 
- Листа на меѓународни правила или документи на кои мерката се темели; 
- Отстапување од меѓународните правила и документи; 
- Причини за такво отстапување; 
- Датум за усвојување или датум кога мерката е усвоена како и датум за нејзино стапу-

вање на сила. 
Во прилог на нотификацијата надлежниот орган е должен да достави и оценка за потре-

бата од нејзино доставување до Секретаријатот на СТО со образложение на истата. 
За потребите на нотификацијата надлежните органи имаат обврска да се придржуваат 

кон стандардниот образец на СТО за дистрибуирање на нотификации. Надлежниот орган 
во прилог на пополнетиот образец има обврска да достави копија од мерката што е пред-
мет на нотификација.  

 
Член 9 

Министерството за економија е должно да одлучи за потребата од проследување на доби-
ената нотификација до Секретаријатот на СТО. При одлучувањето Министерството за еко-
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номија ќе се придржува кон Спогодбата за ТБТ и оценката и образложението на надлежни-
от орган по ова прашање. Нотификациите за кои се произнело позитивно, еднаш регистри-
рани, Министерството за економија е должно да ги достави до Секретаријатот на СТО пре-
ку дипломатски пат колку е можно порано.  
За спроведената нотификација Министерството за економија е должно да го извести 

надлежниот орган. Копија од нотификацијата заедно со пропратната документација Мини-
стерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при ИСРМ. 
Во случаите кога предмет на нотификација е мерка во подготовка која суштински отста-

пува од меѓународните стандарди, Министерството за економија има обврска да го извести 
надлежниот орган дека, во рок од 60 дена тој не може да пристапи кон усвојување на ноти-
фицираната мерка. Рокот се пресметува од денот на доставувањето на нотификацијата до 
Секретаријатот на СТО.     

 
Член 10 

Одлуката за спроведување на нотификациите по основ на обврските од Анекс 3 од Спо-
годбата за ТБТ ќе ја донесува ИСРМ. 
Нотификациите од став 1 од овој член, ИСРМ има обврска директно да ги достави до Ин-

формативниот Центар на Меѓународната Организација за Стандардизација/Меѓународна Еле-
ктротехничка Комисија (ИСО/ИЕЦ), за што задолжително го информира Министерството за 
економија. 

 
Член 11 

Одредбите за нотификација на мерки опфатени со оваа уредба ќе се применуваат и во слу-
чаите на нивни суштински измени или дополнувања, при што истовремено треба да се наведе 
датумот на нивно стапување на сила како и производите на кои се однесуваат таквите мерки. 

 
б). Постапка по пристигнати писмени коментари  

и барања за дополнителни информации 
 

Член 12 
Писмените коментари и барања за дополнителни информации (во натамошниот текст на 

овој Оддел: барања) на земјите членки на СТО или заинтересирани субјекти во тие земји во 
врска со нотифицираните мерки, Информативното тело при ИСРМ или друг орган до кој 
истите се пристигнати, се должни веднаш да ги проследат до Министерството за економија, 
надлежниот орган и Информативното тело при ИСРМ доколку истото не се јави како при-
мател на таквото барање.  Примателот е должен да го потврди приемот на таквото барање. 

 
Член 13 

Министерството за економија има обврска од надлежниот орган да побара во одговорот 
на добиените коментари да биде опфатен превод на мерката или нејзина кратка содржина 
на англиски јазик и одговор на претходно добиените коментари, во кој јасно ќе биде наве-
дено дали истите ќе бидат целосно или делумно земени во предвид во понатамошната 
подготовка на мерката или ќе бидат отфрлени со наведување на причините за таквиот че-
кор.  
ИСРМ ќе ги наплатува од земјите членки на СТО или други заинтересирани субјекти 

трошоците за копиите од документите испратени по основ на пристигнатите барања. Це-
ната на копиите мора да биде соодветна, при што исклучувајќи ги реалните трошоци за 
доставување, истата да биде еднаква со онаа наплатена на домашните субјекти или на дру-
гите земји членки на СТО или нивни субјекти.   
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Член 14 
Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот, надлежниот орган е 

должен да ги достави до Министерството за економија во најкраток можен рок, но во се-
кој случај не подоцна од 5 дена.   

      
Член 15 

Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот еднаш одобрени, Ми-
нистерството  за економија е должно преку дипломатски пат да ги проследи до земјата 
членка на СТО или друга заинтересирана страна подносител на барањето. Копија од исти-
те Министерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при 
ИСРМ. 
Министерството за економија во согласност со надлежниот орган може да го продолжи 

рокот од 60 дена утврден во член 9 став 3 од оваа уредба. За ваквото продолжување Мини-
стерството за економија има обврска по дипломатски пат веднаш да го извести Секретари-
јатот на СТО и Информативното тело при ИСРМ.  

 
Член 16 

Во случаи кога заради отфрлање на пристигнат коментар, земјата подносител на комен-
тарот бара преговори, истите ќе бидат водени од страна на Министерството за економија 
во соработка со надлежниот орган кој се јавува како предлагач на мерката.  
Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде ноти-

фицирана до Секретаријатот на СТО. 
 

Член 17 
Одредбите од членовите 7 до 15 ќе се применуваат и на сите нотификации на веќе усвое-

ни мерки заради итни проблеми или закани за сигурноста, здравјето, заштитата на животна-
та средина и националната безбедност.  

 
в). Постапка по пристигнати нотификации  

за мерки на други земји 
 

Член 18 
Нотификациите доставени од страна на други земји членки, дистрибуирани преку Се-

кретаријатот на СТО, по дипломатски пат треба веднаш да бидат проследени до Мини-
стерството за економија.  

 
Член 19 

Добиената нотификација, Министерството за економија има обврска веднаш да ја до-
стави до надлежниот орган, Информативното тело при ИСРМ и стопанските и други суб-
јекти кои претходно пројавиле интерес за нејзино добивање, заради нејзината релевант-
ност за конкретен производ од нивен интерес.  
Во пропратното писмо на нотификацијата, Министерството за економија е должно да 

укаже на можноста за добивање на целиот текст на нотифицираната мерка како и обезбе-
дување на дополнителни објаснувања кои се достапни преку истото министерство.  

 
Член 20 

Доколку надлежниот орган или друго заинтересирано лице, оцени дека усвојувањето на 
мерката може да предизвика непотребни пречки во меѓународната трговија, за таквиот 
став веднаш ќе го информира Министерството за економија. Информацијата треба да со-
држи образложение за таквата оценка како и предлог измени на нотифицираната мерка. 

 5



Субјектите од став 1 од овој член имаат можност да побараат продолжување на рокот 
за усвојување на мерката од страна на земјата членка на СТО и започнување меѓународни 
преговори во случај на отфрлање на писмените коментари доставени претходно.  

 
Член 21 

Министерството за економија во соработка со надлежниот орган и по потреба на други-
те заинтересирани лица од член 19 став 1 од оваа уредба, врз основа на добиените ставови, 
образложенија и предлози ја утврдува формата и содржината на писмениот коментар, 
евентуалното барање за продолжување на рокот за усвојување на нотифицираната мерка 
или барањето за започнување меѓународни преговори.   
Утврдените ставови по прашањата од став 1 на овој член, Министерството за економија 

е должно преку дипломатски пат да ги достави до земјата која ја нотифицирала мерката.  
 

Член 22 
Во случаи на отфрлање на доставените коментари и започнување на меѓународни пре-

говори со земјата подносител на нотификацијата, истите ќе бидат водени од страна на Ми-
нистерството за економија во соработка со надлежниот орган.  
Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде ноти-

фицирана до Секретаријатот на СТО. 
 

ОДДЕЛ  ТРИ 
 

Спогодба за СПС 
 
а). Постапка за нотификација на мерки преземени од страна на Република Македо-

нија 
 

Член 23 
Дирекцијата за храна при Министерството за здравство, Управата за ветеринарство и 

Управата за заштита на растенијата при Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и сите други органи и тела (во натамошниот текст на овој Оддел: надлежен 
орган) кои иницираат подготовка на санитарни или фитосанитарни мерки, предмет на но-
тификација согласно одредбите на Спогодбата за СПС  (во натамошниот текст на овој Од-
дел: мерка) или заради проблеми од итна природа во однос на заштита на здравјето веќе 
ги имаат усвоено таквите мерки, имаат обврска истите веднаш да ги нотифицираат до Ми-
нистерството за економија во македонска и англиска верзија.  

  
Член 24 

Нотификацијата од член 23 на оваа уредба, треба да содржи: 
- Органот на државна управа доносител на прописот за мерката, негов телефон, факс, е-

пошта и лицето надлежно да контактира со Министерството за економија;  
- Име (наслов) на прописот, број на страни и јазици на кои е достапен; 
- Наведување на членовите од спогодбата за СПС според кои се врши нотификацијата; 
- Законската основа за донесување на мерката; 
- Број на Службен весник во кој мерката е објавена доколку истата е веќе усвоена; 
- Земји кои се засегнати со мерката; 
- Сектор и делокруг на примена на мерката; 
- Листа на производи на кои мерката се однесува; 
- Краток опис на содржината на мерката; 
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- Цели и причини за донесување и образложение за итноста на мерката што се донесу-
ва; 

- Листа на домашни правила на кои истата се повикува; 
- Листа на меѓународни правила или документи на кои мерката се темели; 
- Отстапување од меѓународните правила и документи; 
- Причини за такво отстапување; 
- Датум за усвојување или датум кога мерката е усвоена како и датум за нејзино стапу-

вање на сила. 
Во прилог на нотификацијата надлежниот орган е должен да достави и оценка за потре-

бата од нејзино доставување до Секретаријатот на СТО со образложение на истата. 
За потребите на нотификацијата надлежните органи имаат обврска да се придржуваат 

кон  стандардниот образец на СТО за дистрибуирање на нотификации. Надлежниот орган 
во прилог на пополнетиот образец има обврска да достави копија од мерката што е пред-
мет на нотификација.  

 
Член 25 

Министерството за економија е должно да одлучи за потребата од проследување на доби-
ената нотификација до Секретаријатот на СТО. При одлучувањето Министерството за еко-
номија ќе се придржува кон Спогодбата за СПС и оценката и образложението на надлежни-
от орган по ова прашање. Нотификациите за кои се произнело позитивно, еднаш регистри-
рани, Министерството за економија е должно веднаш да ги достави до Секретаријатот на 
СТО преку дипломатски пат. 
За спроведената нотификација Министерството за економија е должно да го извести 

надлежниот орган. Копија од нотификацијата заедно со пропратната документација Мини-
стерството за економија е должно да достави и до Информативното тело при РЗЗЗ. 
Во случаите кога предмет на нотификација е мерка во подготовка која суштински от-

стапува од меѓународните стандарди, Министерството за економија има обврска веднаш 
да го извести надлежниот орган дека, во рок од 60 дена тој не може да пристапи кон усво-
јување на нотифицираната мерка. Рокот се пресметува од денот на доставувањето на ноти-
фикацијата до Секретаријатот на СТО.     

Член 26 
Одредбите за нотификација на мерки опфатени со оваа уредба ќе се применуваат и во 

случаите на нивни суштински измени или дополнувања, при што истовремено треба да се 
наведе датумот на нивно стапување на сила како и земјите и производите на кои се одне-
суваат таквите мерки.   

 
б). Постапка по пристигнати писмени коментари  

и барања за дополнителни информации 
 

Член 27 
Пристигнатите писмени коментари и барања за дополнителни информации (во натамош-

ниот текст на овој Оддел: барања) на земјите членки на СТО или заинтересирани субјекти 
во тие земји во врска со нотифицираните мерки, Информативното тело при РЗЗЗ или друг 
орган до кој истите се пристигнати, се должни веднаш да ги проследат до Министерството 
за економија, надлежниот орган и Информативното тело при РЗЗЗ доколку истото не се јави 
како примател на таквото барање.  
Примателот е должен да го потврди приемот на таквото барање. 
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Член 28 
Министерството за економија има обврска од надлежниот орган да побара во одговорот 

на добиените коментари да биде опфатен превод на мерката или нејзина кратка содржина 
на англиски јазик и одговор на претходно добиените коментари, во кој јасно ќе биде наве-
дено дали истите ќе бидат целосно или делумно земени во предвид во понатамошната 
подготовка на мерката или ќе бидат отфрлени со наведување на причините за таквиот че-
кор.  
РЗЗЗ ќе ги наплатува од земјите членки на СТО или други заинтересирани субјекти 

трошоците за копиите од документите испратени по основ на пристигнатите барања. Це-
ната на копиите мора да биде соодветна, при што исклучувајќи ги реалните трошоци за 
доставување, истата да биде еднаква со онаа наплатена на домашните субјекти или на дру-
гите земји членки на СТО или нивни субјекти.   

Член 29 
Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот, надлежниот орган е 

должен да ги достави до Министерството за економија во најкраток можен рок, но во се-
кој случај не подоцна од 5 дена.        

 
Член 30 

Преводот на мерката или нејзината кратка содржина и одговорот еднаш одобрени, Мини-
стерството  за економија е должно преку дипломатски пат да ги проследи до земјата членка 
на СТО подносител на барањето. Копија од истите Министерството за економија е должно 
да достави и до Информативното тело при РЗЗЗ. 
Министерството за економија во согласност со надлежниот орган може да го продолжи 

рокот од 60 дена утврден во член 25 став 3 од оваа уредба. За ваквото продолжување Ми-
нистерството за економија има обврска по дипломатски пат веднаш да го извести Секрета-
ријатот на СТО и Информативното тело при РЗЗЗ.  

 
Член 31 

Во случаи кога заради отфрлање на пристигнат коментар, земјата подносител на комен-
тарот бара преговори, истите ќе бидат водени од страна на Министерството за економија 
во соработка со надлежниот орган кој се јавува како предлагач на мерката. 
Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде ноти-

фицирана до Секретаријатот на СТО.  
Член 32 

Одредбите од членовите 23 до 30 ќе се применуваат и на сите нотификации на веќе 
усвоени мерки заради итни проблеми или закани за здравјето.  

 
в). Постапка по пристигнати нотификации за мерки на други земји 

 
Член 33 

Нотификациите доставени од страна на други земји членки, дистрибуирани преку Се-
кретаријатот на СТО, по дипломатски пат треба веднаш да бидат проследени до Мини-
стерството за економија.  

 
Член 34 

Добиената нотификација, Министерството за економија има обврска веднаш да ја до-
стави до надлежниот орган, Информативното тело при РЗЗЗ и стопанските и други субје-
кти кои претходно пројавиле интерес за нејзино добивање, заради нејзината релевантност 
за конкретен производ од нивен интерес.  
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Во пропратното писмо на нотификацијата, Министерството за економија е должно да 
укаже на можноста за добивање на целиот текст на нотифицираната мерка како и обезбе-
дување на дополнителни објаснувања кои се достапни преку истото министерство.  

 
Член 35 

Доколку надлежниот орган или друго заинтересирано лице, оцени дека усвојувањето на 
мерката може да предизвика непотребни пречки во меѓународната трговија, за таквиот 
став ќе го информира  Министерството за економија. Информацијата треба да содржи 
образложение за таквата оценка како и предлог измени на нотифицираната мерка. 
Субјектите од став 1 од овој член имаат можност да побараат продолжување на рокот 

за усвојување на мерката од страна на земјата членка на СТО и започнување меѓународни 
преговори во случај на отфрлање на писмените коментари доставени претходно.  

 
Член 36 

Министерството за економија во соработка со надлежниот орган и по потреба на други-
те заинтересирани лица од член 34 став 1 од оваа уредба, врз основа на добиените ставови, 
образложенија и предлози ја утврдува формата и содржината на писмениот коментар, 
евентуалното барање за продолжување на рокот за усвојување на нотифицираната мерка 
или барањето за започнување меѓународни преговори.   
Утврдените ставови по прашањата од став 1 од овој член, Министерството за економија 

е должно преку дипломатски пат да ги достави до земјата која ја нотифицирала мерката.  
 

Член 37 
Во случаи на отфрлање на доставените коментари и започнување на меѓународни пре-

говори со земјата подносител на нотификацијата, истите ќе бидат водени од страна на Ми-
нистерството за економија во соработка со надлежниот орган.  
Евентуално постигнатата спогодба во преговорите помеѓу двете страни ќе биде ноти-

фицирана до Секретаријатот на СТО. 
 

3. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 38 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во ''Службен весник 

на Република Македонија''. 
 
Бр. 19-244/1                          Заменик на претседателот 

31 јануари 2005 година               на Владата на Република 
      Скопје                                           Македонија, 

                                             Радмила Шекеринска, с.р. 


