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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 32 став 1 од Законот за безбедност на производите ("Службен 
весник на Република Македонија" бр.33/06 и 63/07), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 4.09.2007 година донесе 

 
УРЕДА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИ И НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРОПИСИ, ТЕХНИЧКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРДИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со оваа уредба се уредува постапката за известување на Европската комисија за 

донесување на технички и нехармонизирани прописи, технички спецификации и 
стандарди. 

 
Член 2 

Одделни изрази употребени во оваа уредба го имаат следното значење:  
1. „производ“ е секој индустриски произведен производ;  
2. „техничка спецификација“ е спецификација што се содржи во документ кој ги 

утврдува потребните карактеристики на еден производ, како што се нивото на квалитет, 
перформансите, безбедноста или димензиите, вклучувајќи ги и барањата што се 
применуваат на производот во однос на името под кој производот се продава, 
терминологијата, симболите, тестирањето и методите на тестирање, пакувањето, 
означувањето или ставањето етикети и постапките за оцена на сообразноста; 

3. „други барања“ се барања кои се различни од техничката спецификација, а се 
наметнати на еден производ со цел да се заштитат, особено, потрошувачите или 
животната средина, и кои влијаат на неговиот животен циклус откако е пуштен на 
пазарот, како што се условите за користење, за рециклирање, за повторна употреба или за 
фрлање, кога тие услови значително влијаат на составот и на природата на производот или 
на неговото рекламирање;  

4. „стандард“ е техничка спецификација одобрена од признато тело за стандардизација 
за повторлива или за постојана примена, со која усогласувањето не е задолжително и која 
е една од следниве: 

– меѓународен стандард е стандард донесен од меѓународна организација за 
стандардизација и ставен на располагање на јавноста, 

– eвропски стандард е стандард донесен од Европско тело за стандардизација и ставен 
на располагање на јавноста, 

– национален стандард е стандард донесен од национално тело за стандардизација и 
ставен на располагање на јавноста;  

5. „програма за стандарди“ е работна програма на признато тело за стандардизација 
која ги наведува предметите што се стандардизираат;  

6. „нацрт-стандард“ е документ што го содржи текстот од техничката спецификација 
што се однесува на конкретен предмет, кој е на разгледување за донесување во согласност 
со националната постапка за стандарди, како и документ во форма во која е по 
подготвителната работа и по неговото пуштање во оптек за добивање јавно мислење или 
критика;  
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7. „Европско тело за стандардизација“ е тело за стандардизација наведено во Прилогот 
бр.1;  

8. „национално тело за стандардизација“ е тело за стандардизација наведено во 
Прилогот бр.2;  

9. „технички пропис“ се технички спецификации и други барања, вклучувајќи ги и 
релевантните административни прописи, чие почитување е задолжително de jure или de 
facto, во случај на рекламирање или на употреба во некоја земја-членка на Европската 
унија (во натамошниот текст: земја-членка) или во поголемиот дел од истата, како што се 
закони, подзаконски прописи или административни прописи на земјите-членки, освен 
оние што се предвидени со членот 16 на оваа уредба, со кои се забранува производство, 
увоз, рекламирање или употреба на некој производ. 

De facto техничките прописи вклучуваат: 
– закони, подзаконски прописи или административни прописи на некоја земја-членка 

што се однесуваат или на техничките спецификации или на други барања, или на 
професионалните кодекси или на кодексите на примена, кои, од своја страна, се 
однесуваат на техничките спецификации или на други барања, чие почитување упатува на 
претпоставката за усогласеност со обврските наметнати со тие закони, подзаконски 
прописи или административни прописи, 

– доброволни договори, каде што државните органи се една од договорните страни, кои 
обезбедуваат, за општ интерес, почитување на техничките спецификации или на други 
барања, исклучувајќи ги спецификациите за тендери за јавни набавки, 

– технички спецификации или други барања што се поврзани со фискални или со 
финансиски мерки кои влијаат на потрошувачката на производите, поттикнувајќи ја 
усогласеноста со овие технички спецификации, или други барања, исклучувајќи ги 
техничките спецификации или другите барања што се поврзани со националниот систем 
за социјално осигурување; 

10. „нацрт на технички пропис“ е текст од техничката спецификација или од друго 
барање, вклучувајќи ги и административните прописи, формулиран со цел да се усвои или 
да се донесе како технички пропис, додека текстот е во фаза на изготвување во која сè 
уште можат да бидат направени значителни изменувања и дополнувања. 

Прилозите бр. 1 и 2 од став 1 точки 7 и 8 на овој член се составен дел на оваа уредба. 
 

II. ПОСТАПКА ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА ТЕХНИЧКИ И НЕХАРМОНИЗИРАНИ ПРОПИСИ, ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

И СТАНДАРДИ 
 

1. Известување за донесување на технички и нехармонизирани прописи 
 

Член 3 
Државните органи кои подготвуваат технички прописи имаат обврска за тие прописи 

да ја известат Европската комисија преку контактната точка-Министерството за 
економија.  

Известувањето од став 1 на овој член, треба особено да содржи: 
1. податоци за државниот орган донесител на техничкиот пропис, 
2. податоци за лицето определено да контактира со Министерството за економија, 
3. правна основа за подготвување на техничкиот пропис, 
4. податоци за производите опфатени со техничкиот пропис кој се подготвува, 
5. цели и причини за подготвување на техничкиот пропис, 
6. податоци за меѓународните прописи или документи на кои техничкиот пропис се 

темели или кои се применуваат на истите производи и 
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7. причини за секое отстапување од меѓународните прописи или документи. 
Известувањето од став 2 на овој член, државните органи треба да го достават до 

Министерството за економија во писмена форма заедно со техничкиот пропис кој го 
подготвуваат. 

Известувањето од став 2 на овој член, нема доверлив карактер, освен во случај кога тоа 
изрично го бара надлежниот државен орган за што дава образложение согласно прописите 
за класифицирани информации. 

Член 4 
Министерството за економија е должно да одлучи за потребата од проследување на 

добиеното известување до Европската комисија. При одлучувањето Министерството за 
економија ќе се придржува кон постапката утврдена со одредбите на оваа уредба и 
оценката и образложението на надлежниот државен орган по ова прашање.  

Известувањето за кое се произнело позитивно, Министерството за економија е должно 
веднаш да го достави до Европската комисија преку дипломатски пат. 

За спроведеното известување од став 2 на овој член, Министерството за економија е 
должно да го информира и надлежниот државен орган. 

 
Член 5 

Одредбите на член 3 од оваа уредба не се применуваат, ако со нацртот на техничкиот 
пропис се транспонира целиот текст од еден меѓународен или Европски стандард. 

Во случајот од став 1 на овој член доволна е само информација што упатува на 
релевантниот стандард. 

Член 6 
Покрај известувањето од член 3 на оваа уредба, каде што е соодветно и доколку не е 

веќе испратено со тоа известување, државните органи истовремено ги доставуваат и 
текстовите од основните закони или од подзаконските прописи на кои главно и директно 
се однесува техничкиот пропис, ако е потребна консултација на тие текстови за да се 
проценат последиците од нацртот на техничкиот пропис. 

 
Член 7 

Државните органи повторно го доставуваат нацртот на техничкиот пропис до 
Европската комисија согласно постапката утврдена во членот 3 на оваа уредба, ако се 
прават измени на нацртот што резултираат со значително менување на неговата содржина, 
ако се скратува првично предвидениот рок за негово спроведување, ако се додаваат 
спецификации или барања или ако се прави нацртот повеќе рестриктивен. 

 
Член 8 

Ако со нацртот на техничкиот пропис се предвидува ограничување на рекламирањето 
или употребата на некое хемиско соединение, на подготовката или на производот врз 
основа на заштитата на здравјето на луѓето или на потрошувачите или на животната 
средина, од страна на надлежниот државен орган се доставува до Европската комисија 
преглед или референции за сите релевантни податоци познати во врска со соединението, 
со подготовката или со производот, како и за замените што се на располагање, кога таа 
информација е достапна. 

Покрај информацииите од став 1 на овој член, од страна на надлежниот државен орган 
до Европската комисија се доставува и образложение за предвидените ефекти од нацртот 
на техничкиот пропис врз здравјето на луѓето и на заштитата на потрошувачите и на 
животната средина, заедно со анализа на ризикот кој се смета за соодветен во согласност 
со прописите и со општите принципи за процена на ризикот од постојни и нови хемиски 
соединенија. 
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Член 9 
Ако Европската комисија и земјите-членки достават забелешки на нацртот на 

техничкиот пропис, надлежниот државен орган е должен да ги зема во предвид тие 
забелешки доколку се прифатливи во понатамошното подготвување на техничкиот 
пропис.   

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот државен орган е должен преку 
контактната точка-Министерството за економија веднаш до Европската комисија да го 
достави конечниот текст на техничкиот пропис. 

 
Член 10 

Кога нацртот на техничкиот пропис е предмет на известување до Европската комисија 
во подготвителната фаза врз основа на друг акт на Европската унија, тогаш надлежниот 
државен орган може да достави известување во смисла на член 3 од оваа уредба врз 
основа на тој акт, под услов задолжително да наведе дека тоа известување претставува и 
известување за целите на Директивата 98/34/EC. 

 
Член 11 

Државните органи се должни да го одложат донесувањето на нацртот на техничкиот 
пропис за три месеци од денот на приемот на известувањето наведено во член 3 на оваа 
уредба од страна на Европската комисија. 

 
Член 12 

Ако Европската комисија или некоја земја-членка поднесе, во периодот од три месеци 
од денот на приемот на известувањето наведено во член 3 на оваа уредба од страна на 
Европската комисија, детално мислење во смисла дека предвидената мерка може да 
создаде пречки во слободното движење на производите во рамките на внатрешниот пазар, 
надлежниот државен орган е должен да го одложи: 

– на четири месеци донесувањето на нацртот на техничкиот пропис во форма на 
доброволен договор во смисла на член 2 став 1 точка 9 алинеја 2 од оваа уредба, 

– на шест месеци донесувањето на кој било друг нацрт на технички пропис, без да е во 
спротивност со член 13 на оваа уредба. 

Во случајот од став 1 на овој член, надлежниот државен орган е должен преку 
контактната точка-Министерството за економија да поднесе извештај до Европската 
комисија за дејствијата што предлага да ги превземе врз основа на добиените детални 
мислења. 

Член 13 
Државните органи се должни да го одложат донесувањето на техничкиот пропис за 12 

месеци од денот на приемот на известувањето наведено во член 3 на оваа уредба од страна 
на Европската комисија, ако во периодот од три месеци од тој ден,  Европската комисија 
ги објави: 

- своите намери да предложи или да донесе директива, регулатива или одлука во истата 
област во согласност со членот 189 од Договорот за основање на Европската заедница, 
или 

- своите наводи дека нацртот на техничкиот пропис се однесува на материја која е 
опфатена со предлогот на директива, регулатива или одлука доставена до Советот на 
Европската унија во согласност со членот 189 од Договорот за оснoвање на Европската 
заедница.    

Ако Советот на Европската унија донесе заеднички став за време на периодот на 
мирување од став 1 на овој член, тој период се продолжува за 18 месеци и врз истиот се 
применуваат одредбите од член 14 на оваа уредба. 
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Член 14 
Обврските наведени во член 13 од оваа уредба престануваат кога: 
– Европската комисија ќе ја извести Република Македонија дека веќе нема намера да 

предложи или да донесе обврзувачки акт на Европската заедница од член 13 став 1 алинеја 
1 на оваа уредба, 

– Европската комисија ќе ја извести Република Македонија за повлекувањето на 
нејзиниот нацрт или предлог, 

– Европската комисија или Советот на Европската унија ќе донесе обврзувачки акт на 
Европската заедница. 

 
Член 15 

Одредбите на членовите 11, 12 и 13 од оваа уредба не се применуваат во случај кога 
поради итни причини предизвикани од сериозни и непредвидливи околности поврзани со 
заштитата на здравјето на луѓето или на јавната безбедност, заштитата на животните или 
на растенијата, надлежниот државен орган е должен да подготви техничките прописи во 
многу краток временски период за да ги донесе и да ги спроведе веднаш, без можност за 
какви било консултации.  

Во известувањето наведено во член 3 на оваа уредба, надлежниот државен орган ја 
образложува итноста на преземените мерки од став 1 на овој член.  

 
Член 16 

Одредбите на членовите од 3 до 15 на оваа уредба не се применуваат на закони, 
подзаконски прописи или административни прописи или на доброволните договори со 
кои државните органи: 

– се усогласуваат со обрзувачките акти на Европската заедница, кои резултираат со 
донесување на технички спецификации, 

– ги исполнуваат обврските што произлегуваат од меѓународните договори, кои 
резултираат со донесување на заеднички технички спецификации во Европската заедница, 

– ги користат заштитните клаузули предвидени во обврзувачките акти на Европската 
заедница, 

– го применуваат членот 6 од Директивата 2001/95/ EC, 
– се ограничуваат себеси на спроведување на некоја пресуда од Судот на правдата на 

Европската заедница, 
– се ограничуваат себеси на изменување и дополнување на некој технички пропис во 

смисла на член 2 став 1 точка 9 од оваа уредба, во согласност со барањето на Европската 
комисија, поради отстранување одредена пречка во трговијата. 

Одредбите на членовите од 11 до 15 на оваа уредба не се применуваат на закони, 
подзаконски прописи или административни прописи со кои државните органи забрануваат 
производство, ако со тоа не го попречуваат слободното движење на производите. 

Одредбите на членовите 13 и 14 од оваа уредба не се применуваат на доброволните 
договори наведени во член 2 став 1 точка 9 алинеја 2 од оваа уредба. 

Одредбите на членовите од 11 до 15 на оваа уредба не се применуваат на техничките 
спецификации или на другите барања наведени во член 2 став 1 точка 9 алинеја 3 од оваа 
уредба. 

 
Член 17 

Техничките прописи кои ја поминале постапката за известување утврдена со одредбите 
на оваа уредба, задолжително содржат образложение во кое се дава објаснување дека 
техничкиот пропис е донесен согласно Директивата 98/34/EC и истото се објавува во 
прилог на техничкиот пропис во "Службен весник на Република Македонија". 
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Член 18 
Одредбите на членовите од 3 до 17 на оваа уредба соодветно се применуваат и за 

известување на Европската комисија за донесување на нехармонизираните прописи.  
 

2. Известување за донесување на технички  
спецификации и стандарди 

 
Член 19 

Европската комисија и телата за стандардизација наведени во Прилозите бр. 1 и 2 од 
оваа уредба (во натамошниот текст: тела за стандардизација), од страна на Институтот за 
стандардизација се известуваат за новите предмети вклучени во неговата програма за 
стандарди, кои се однесуваат на подготвување или на изменување на еден национален 
стандард, освен ако со нив не се врши идентична или еквивалентна транспозиција на 
меѓународен или на Европски стандард. 

Известувањето од став 1 на овој член треба особено да покажува дали со конкретниот 
стандард: 

– се пренесува меѓународен стандард без да биде еквивалентен, 
– тоа ќе биде нов национален стандард, или 
– се изменува еден национален стандард. 

 
Член 20 

На барање од Европската комисија и од телата за стандардизација, Институтот за 
стандардизација е должен да ги испраќа сите нацрт стандарди до нив, како и да ги 
информира за превземените активности врз основа на нивните дадени забелешки во врска 
со нацрт стандардите. 

 
Член 21 

На барање од телата за стандардизација наведени во Прилогот бр. 2 од оваа уредба, 
Институтот за стандардизација е должен да овозможи нивно пасивно или активно 
вклучување преку испраќање на набљудувачи во реализацијата на неговите планирани 
активности со програмата за стандарди. 

 
Член 22 

Институтот за стандардизација е должен да овозможи дискусија за неговите предмети 
на стандардизација утврдени во програмата за стандарди на Европско ниво во согласност 
со правилата утврдени од страна на Европските тела за стандардизација. 

 
Член 23 

Институтот за стандардизација е должен подготвувањето и донесувањето на 
македонските стандарди да го врши согласно постапката за известување утврдена во член 
19 од оваа уредба. 

 
Член 24 

За време на подготвувањето на Европски стандард или по неговото одобрување од 
страна на Европските тела за стандардизација, Институтот за стандардизација е должен да 
не презема никакви активности со кои може да се наруши процесот на хармонизација со 
тој Европски стандард, а особено во таа област да не подготвува и донесува нов или 
изменет македонски стандард кој целосно не е во согласност со постојниот Европски 
стандард. 
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По исклучок од став 1 на овој член, на барање на надлежните државни органи во случај 
на специфични производи, Институтот за стандардизација може да подготвува технички 
спецификации или стандарди со цел за донесување на технички прописи за тие 
специфични производи. 

 За техничките прописи од став 2 на овој член се известува Европската комисија 
согласно постапката утврдена во членовите од 3 до 17 на оваа уредба. 

 
Член 25 

Одредбите на членовите од 19 до 24 на оваа уредба соодветно се применуваат и за 
известување на Европската комисија за донесување на техничките спецификации.  

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 26 

Одредбите на оваа уредба ќе се применуваат од денот на пристапување на Република 
Македонија во Европската унија, освен за производите за кој е склучен соодветен 
протокол за оцена на сообразноста со кој се воспоставува слободно движење на 
производите меѓу Република Македонија и Европската унија, со денот на влегувањето во 
сила на соодветниот протокол. 

 
Член 27 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија". 

 
    Бр. 19-5340/1                        Претседател на Владата  

4 септември 2007 година             на Република Македонија, 
       Скопје                              м-р Никола Груевски, с.р. 
    
 

Прилог бр. 1 
 

ЕВРОПСКИ ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

1. CEN 
European Committee for Standardisation 

 
2. Cenelec 
European Committee for Electrotechnical Standardisation 

 
3. ETSI 
European Telecommunications Standards Institute 
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Прилог бр. 2 
 
 

НАЦИОНАЛНИ ТЕЛА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
 

1. БЕЛГИЈА 
 
IBN/BIN 
Institut belge de normalisation 
Belgisch Instituut voor Normalisatie 

 
CEB/BEC 
Comité électrotechnique belge 
Belgisch Elektrotechnisch Comité 
2. ЧЕШКА РЕПУБЛИКА 

 
ČSNI 
Český normalizačni institut 
 
 
3. ДАНСКА 

 
DS 
Dansk Standard 

 
NTA 
Telestyrelsen, National Telecom Agency 

 
 

4. ГЕРМАНИЈА 
 

DIN 
Deutsches Institut fűr Normung e.V. 

 
DKE 
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE 

 
 

5. ЕСТОНИЈА 
 

EVS 
Eesti Standardikeskus Sideamet 

 
 

6. ГРЦИЈА 
 

ELOT 
Hellenic Organization for Standardization  
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7. ШПАНИЈА 
 

AENOR 
Asociación Espańola de Normalización y Certificación 

 
 

8. ФРАНЦИЈА 
 

AFNOR 
Association française de normalization 

 
UTE 
Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation aupres de l'AFNOR 

 
 

9. ИРСКА 
 
NSAI 
National Standards Authority of Ireland 

 
ETCI 
Electrotechnical Council of Ireland 

 
 

10. ИТАЛИЈА 
UNI   
Ente nazionale italiano di unificazione 

 
CEI  
Comitato elettrotecnico italiano 
 
 
11. КИПАР 
КОПП 
The Cyprus Organisation for Quality Promotion 
12. ЛАТВИЈА 
LVS 
Latvijas Standarts 

 
 

13. ЛИТВАНИЈА 
LST 
Lietuvos standartizacijos departamentas 

 
 

14. ЛУКСЕМБУРГ 
 
ITM 
Inspection du travail et des mines 
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SEE 
Service de l'énergie de l'État 

 
 

15. УНГАРИЈА 
MSZT 
Magyar Szabványügyi Testület 
 
 
16. МАЛТА 
MSA 
Malta Standards Authority 

 
 

17. ХОЛАНДИЈА 
 

NNI 
Nederlands Normalisatie Instituut 

 
NEC 
Nederlands Elektrotechnisch Comité 

 
 

18. АВСТРИЈА 
 

ÖN 
Österreichisches Normungsinstitut 

 
ÖVE 
Österreichischer Verband für Elektrotechnik 

 
 

19. ПОЛСКА 
PKN 
Polski Komitet Normalizacyjny 

 
 

20. ПОРТУГАЛИЈА 
IPQ 
Instituto Portuguęs da Qualidade 

 
 

21. СЛОВЕНИЈА 
SIST 
Slovenski inštitut za standardizacijo 
 
 
22. СЛОВАЧКА 
SŪTN 
Slovenský  ústav technickej normalizácie 
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23. ФИНСКА 
SFS 
Suomen Standarddisoimisliitto SFS ry 
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf 
THK/TFC 
Telehallintokeskus 
Teleförvaltningscentralen 

 
SESKO 
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry 
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf 
 
 
24. ШВЕДСКА 
SIS 
Standardiseringen i Sverige  

 
SEK 
Svenska elektriska kommissionen 
ITS 
Informationstekniska standardiseringen 
 
 
25. ОБЕДИНЕТО КРАЛСТВО 
BSI 
British Standards Institution 
BEC 
British Electrotechnical Committee 


