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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3067. 

Врз основа на членoвите 6 алинеја 5 и 32 став 1 од 
Законот за Советот на јавните обвинители на Републи-
ка Македонија („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 150/2007), Собранието на Република Маке-
донија, на седницата одржана на 15 ноември 2010 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. За член на Советот на јавните обвинители на Ре-

публика Македонија е избран Миралем Асани, адвокат 
од Тетово. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07- 4674/1                         Претседател 

15 ноември 2010 година   на Собранието на Република 
      Скопје                                 Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 
___________ 

3068. 
Врз основа на членот 11 од Законот за државната 

статистика („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 54/97 и 21/2007), Собранието на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 15 ноември 2010 го-
дина, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА 
СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
I. За член на Советот за статистика на Република 

Македонија се именува:  
Линдита Ахмед Јашари, државен советник за поли-

тички систем во Собранието на Република Македонија. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-4675/1                           Претседател 

15 ноември 2010 година   на Собранието на Република 
      Скопје                                  Македонија, 

    Трајко Вељаноски, с.р. 
___________ 

3069. 
Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот 

за  државните награди („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/2006 и 54/2007), Собранието на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 15 но-
ември 2010 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВА-
ЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „ГОЦЕ ДЕЛЕЧЕВ" 

 
I. Се разрешуваат досегашниот претседател и чле-

новите на Одборот за доделување на државната награ-
да „Гоце Делчев“, и тоа: 

 
а) претседателот 
академик Ѓеорѓи Старедлов, 
 
б) членовите: 
1) проф. д-р Ѓорѓи Иванов; 
2) проф. д-р Марија Ташева; 
3) проф. д-р Александар Стерјовски; 
4) доц. д-р Неџат Абази; 
5) проф. д-р Никола Панов; 
6) доц. д-р Фадби Османи; 
7) проф. д-р Методија Мирчевски;  
8) проф. д-р Миле Димитриевски; 
9) проф. д-р Александар Шиколе;  
10) проф. д-р Анастасика Попоска;  
11) доц. д-р Микереме Руси и 
12) доц. д-р Ненад Јоксимовиќ. 
  
II. За претседател и членови на Одборот за доделува-

ње на државната награда „Гоце Делчев“ се именуваат: 
 
а) за претседател 
академик Владо Камбовски, од МАНУ Скопје, 
 
б) за  членови: 
1) проф. д-р Бранислав Саркањац, од Филозофскиот 

факултет во Скопје; 
2) проф. д-р Татјана Каракамишева, од Правниот 

факултет во Скопје; 
3) проф. д-р Тодор Чепреганов, од Институтот за 

национална историја; 
4) проф. д-р Ана Лазарова Никовска, од Првиот 

приватен универзитет – ФОН - Скопје; 
5) проф. д-р Борче Илиев, од Шумарскиот факултет 

во Скопје; 
6) проф. д-р Весна Јаневска, од Медицинскиот фа-

култет во Скопје; 
7) проф. д-р Васил Костов, од Земјоделскиот инсти-

тут; 
8) проф. д-р Зехра Хајрулаи Муслиу, од Факултетот 

за ветеринарна медицина; 
9) проф. д-р Доне Гершановски, од Природно-мате-

матичкиот факултет во Скопје; 
10) проф. д-р Атанас Кочов, од Машинскиот факул-

тет во Скопје; 
11) проф. д-р Миле Станковски, од Факултетот за еле-

ктротехника и информациски технологии во Скопје  и 
12) проф. д-р Александар Димитров, од Техноло-

шко-металуршкиот факултет во Скопје. 
 
III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
  Бр. 07-4676/1                          Претседател 

15 ноември 2010 година   на Собранието на Република 
      Скопје                                 Македонија, 

   Трајко Вељаноски, с.р. 



16 ноември 2010 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 149 - Стр. 3 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
3070. 

Врз основа на член 13 од Законот за стоковните ре-
зерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2008 и 77/2009), Владата на Република Македонија, 
на седницата одржана на 9.11.2010 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА 10 ТОНИ ЕКСТРА ЛЕСНО 
МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ (ЕЛ) ОД СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ, 

БЕЗ НАДОМЕСТ 
 

Член 1 
Со оваа одлука се отстапува 10 тони екстра лесно 

масло за горење (ЕЛ), од стоковните резерви без надо-
мест, на Православниот Богословски факултет „Св. Кли-
мент Охридски“ – Скопје, за грејната сезона 2010/2011 
година. 

 
Член 2 

Се задолжува Агенцијата за стоковни резерви да ја 
спроведе оваа одлука. 

 
Член 3 

Оваа oдлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 51-6274/1                     Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година          на Република Македонија, 
     Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

___________ 
3071. 

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Зако-
нот за користење и располагање со стварите на др-
жавните органи („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр. 8/2005 и 150/2007), Владата на Републи-
ка Македонија, на седницата одржана на 9.11.2010 го-
дина, донесе  

  
О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА 

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА КУЛТУРА 
 

Член 1 
Со оваа одлука на досегашниот корисник Јавното 

претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија му престанува кори-
стењето на дел од недвижната ствар на зграда 1, влез 1, 
кат 1, на ул. „Маршал Тито“ бр.22, со вкупна површина 
од 116 м2, лоцирана на Катастарска парцела бр.2542/1, 
за Катастарска општина Велес, евидентирана во Имот-
ниот лист бр. 25655, сопственост на Република Маке-
донија. 

  
Член 2 

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 
на трајно користење, без надомест на Министерството 
за култура за потребите. 

 
Член 3 

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 
од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Јавното претприја-
тие за стопанисување со станбен и деловен простор на 
Република Македонија и Министерството за култура, 
во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука. 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
 Бр. 51-6346/1                    Заменик на претседателот 

9 ноември 2010 година          на Владата на Република 
     Скопје                          Македонија,  

   д-р Васко Наумовски, с.р. 
___________ 

3072. 
Врз основа на член 7 став 5 од Законот за надзор на 

државната граница („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 71/2006, 66/2007 и 52/2009), Владата 
на Република Македонија, на седницата одржана на 9 
ноември 2010 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА КООРДИНАТОРОТ 
НА НАЦИОНАЛНИОТ КООРДИНАТИВЕН ЦЕНТАР 

ЗА ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 
 
1. За заменик на координаторот на Националниот 

координативен центар за гранично управување, со ман-
дат од пет години се именува Бајрам Берат. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 22-6730/1                Претседател на Владата 

9 ноември 2010 година         на Република Македонија,  
    Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
3073. 

Врз основа на член 20 од Закон за безбедност на 
производите („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 33/06 и 63/07), министерот за економија, во 
согласност со министерот за здравство, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА БEЗБЕДНОСТ НА ДЕТСКИ ИГРАЧКИ∗ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Предмет 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат суштествените ба-

рања што треба да ги исполнуваат детските играчки (во 
понатамошниот текст: играчки); постапката, начинот и 
условите под кои се врши оцена на сообразност на 
играчките; условите кои треба да ги исполнуваат тела-
та што учествуваат во постапката за оцена на сообраз-
носта на играчките; видот на документите кои ги сле-
дат играчките кога се пуштаат на пазарот; обврската и 
начинот на обележување на играчките; упатување на 
употреба на стандарди и други технички специфика-
ции; формата и содржината на техничката документа-
ција, како и начинот и времетраењето на нејзиното чу-
вање и заштитната клаузула. 

                            
∗ Со овој правилник се врши усогласување на Директивата 

2009/48/ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 18 јуни 
2009 година за безбедност на играчки, бр.32009L0048 
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Цел 
 

Член 2 
Целта на овој правилник е да обезбеди сите економ-

ски оператори кои учествуваат во синџирот на набавка 
и дистрибуција на детските играчки да ги преземаат 
соодветни мерки за да гарантираат дека во нормални и 
разумно предвидливи услови за употреба, играчките 
кои ги пласираат на пазарот не ја загрозуваат безбедно-
ста и здравјето на децата и дека на пазарот ќе се пласи-
раат само играчки што се во согласност со суштестве-
ните барања утврдени со овој правилник. 

 
Примена 

 
Член 3 

Одредбите на овој правилник се применувааат на 
производите што се дизајнирани или наменети, исклу-
чиво или неисклучиво, за употреба во играта за деца 
под 14 годишна возраст. 

Производите кои не се сметаат за играчки во смис-
ла на овој правилник се дадени  во Прилог I кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
Исклучок 

 
Член 4 

Овој правилник не се применува за следниве иг-
рачки: 

(а) опрема за игралишта за деца што се наменети за 
јавна употреба; 

(б) автоматски машини за играње, без оглед на тоа 
дали работат на ковани пари или не, наменети за јавна 
употреба; 

(в) возила – играчки што се опремени со мотор со 
внатрешно согорување; 

(г) играчки – парни машини; и 
(д) прачки и катапулти. 
 

Дефиниции 
 

Член 5 
Одделните изрази употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
(1)„достапност на пазарот“ е секое набавување на 

играчки за дистрибуција, потрошувачка или употреба 
на пазарот во Република Македонија преку трговска 
активност со или без плаќање на надоместок; 

(2) „пуштање на пазар“ е активност со која произво-
дот за прв пат станува достапен на пазарот на Републи-
ка Македонија; 

(3“ „производител“ е кое било физичко или правно 
лице што произведува некоја играчка или го нарачува 
проектирањето или производството на играчката, кога 
истото има седиште во Република Македонија и кое на 
производите го става своето име, заштитен знак или 
друга специфична ознака, или лице кое ја репарира 
играчката;   

(4) „овластен застапник“ е секое физичко или прав-
но лице основано во Република Македонија кое има 
добиено писмено овластување од производителот да 
дејствува во негово име и за негова сметка за посебни 
активности од кои произлегуваат обврските за застап-
ништво утврдени со овластувањето согласно закон; 

(5) „увозник“ е секое физичко или правно лице ос-
новано во Република Македонија кое на пазарот на Ре-
публика Македонија пушта играчка од друга земја; 

(6) „дистрибутер“ е секое правно или физичко лице 
во синџирот на набавки кое не е производител ниту 
увозник, а пушта играчка на пазарот; 

(7) „економски оператори“ се производителот, ов-
ластениот застапник, увозникот и дистрибутерот; 

(8) “хармонизиран стандард” e стандард што е до-
несен од едно од европските тела за стандардизација; 

(9) „национален стандард“ е стандард усвоен од 
Институтот за стандардизација на Република Македо-
нија во стандардизациска постапка, кој е транспозиција 
на европски хармонизиран стандард; 

(10)„хармонизирано законодавство“ е секое законо-
давство на заедницата со кое се хармонизираат услови-
те за пуштањето на пазар на производите; 

(11) „акредитација“ го има значењето што е утврде-
но со Законот за акредитација;  

(12) „оцена на сообразноста“ е процес со кој се до-
кажува дали се исполнети специфичните барања што 
се однесуваат на играчката; 

(13) „тело за оцена на сообразноста“ е тело што вр-
ши дејности за оцена на сообразноста, вклучувајќи ка-
либрирање, испитување, сертификација и инспекција; 

(14) „враќање“ е секоја мерка која има за цел да се 
постигне враќањето на играчка што му била ставена на 
располагање на крајниот корисник; 

(15) „повлекување“ е секоја мерка која има за цел 
спречување на играчката која се наоѓа во синџирот на 
набавки да биде достапна на пазарот; 

(16) „надзор над пазарот“ се активности и мерки 
кои се преземаат во координација на органите надлеж-
ни за надзор на пазарот со цел да се обезбеди дека про-
изводите одговараат на барањата утврдени со законите 
и прописите донесени врз основа на тие закони и кои 
не ги загрозуваат здравјето, безбедноста или други ас-
пекти за заштита на јавниот интерес; 

(17) „CE ознака“ е ознака со којашто производите-
лот покажува дека играчката е во сообразност со бара-
њата од овој правилник; 

(18) „функционален производ“ е производ што дејс-
твува и се користи на ист начин како производ, уред 
или инсталација што се наменети за употреба од страна 
на возрасни лица и што може да претставува намален 
модел на таквиот производ, уред или инсталација; 

(19) „функционална играчка“ е играчка што дејс-
твува и се користи на ист начин како производ, уред 
или инсталација што се наменети за употреба од страна 
на возрасни лицаи што може да претставува намален 
модел на таквиот производ, уред или инсталација; 

(20)„водна играчка“ е играчка што е наменета за 
употреба во плитки води што може да го носи или да 
го одржува детето над површината на водата; 

(21) „проектирана брзина“ е репрезентативна по-
тенцијална работна брзина што е утврдена со проектот 
на играчката; 

(22) „играчка за стимулирање  определени активно-
сти“  е  играчка за домашна употреба кај која носечката 
конструкција останува неподвижна додека се врши 
активноста и што е наменета за извршување на која би-
ло од следниве активности од страна на детето: качува-
ње, лулање, нишање, лизгање, , вртење, лазење и пол-
зење, или каква било комбинација од нив; 
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(23) „хемиска играчка“ е  играчка што е наменета за 
директно ракување со хемиски супстанции и смеси и 
се употребува на начин што е соодветен за дадената во-
зрасна група и под надзор на возрасно лице; 

(24) „столна олфакторна игра“ е  играчка чијашто 
цел е да му помогне на детето да научи како да ги рас-
познава различните мириси или вкусови; 

(25) „козметички прибор“ е играчка што е наменета 
да му помогне на детето да научи да изработува произ-
води како мириси, сапуни, креми, шампони, пена за ка-
пење, сјаеви, црвенила за усни, други шминки, паста за 
заби и кондиционери; 

(26) „игра со вкусување“ е играчка чијашто намена 
е да им овозможи на децата да изготвуваат слатки или 
јадења што вклучуваат употреба на состојки како зас-
ладувачи, течности, прашоци и ароми; 

(27) „штета“ е физичка повреда или какво било на-
рушување на здравјето, вклучувајќи ги и долгорочните 
здравствени последици;  

(28) „опасност“ е  можен извор на штета; 
(29) „ризик“ е веројатност за појава на опасност 

што предизвикува штета и степен на сериозност на 
штетата; и 

(30) „наменет за употреба“ значи дека родителот или 
лицето што ги надгледува децата треба да може лесно да 
оцени според функциите, димензиите и карактеристики-
те на една играчка дали таа е наменета за употреба од 
страна на деца од наведената возрасна група. 

 
II. СУШТЕСТВЕНИ БАРАЊА ШТО ТРЕБА ДА ГИ 

ИСПОЛНУВААТ ДЕТСКИТЕ ИГРАЧКИ 
 

Основни безбедносни барања 
 

Член 6 
(1) На пазарот може да се пуштаат и ставаат во упо-

треба само играчки што ги задоволуваат суштествени-
те барања кои се во согласност со основните безбед-
носни барања утврдени: 

- во поглед на општите безбедносни барања, во чле-
нот 7  на овој правилник; и,  

- во поглед  на посебните безбедносни барања, во 
Прилог II, кој е составен дел на овој правилник. 

(2) Играчките што се пуштени на пазар треба да ги 
исполнуваат основните безбедносни барања во текот 
на нивниот предвидлив и вообичаен рок на употреба. 

 
Општи безбедносни барања 

 
Член 7 

(1) Kога се користат согласно нивната намена или 
на предвидлив начин, земајќи го предвид однесување-
то на децата, играчките, вклучувајќи ги хемикалиите 
што тие ги содржат, не треба да ги загрозуваат безбед-
носта или здравјето на корисниците или на трети лица. 

(2) Способноста на корисниците и, кога е тоа соод-
ветно, на лицата што вршат надзор врз нив, се зема 
предвид особено во случајот на играчки што се намене-
ти за употреба од деца на возраст под 36 месеци или од 
други определени возрасни групи. 

(3) Етикетите што се поставени во согласност со чле-
нот 28, став (4) на овој правилник и упатствата за упо-
треба што се приложени со играчката треба да го прив-
лечат вниманието на корисниците или лицата што ги 
надгледуваат кон опасностите и ризиците за појава на 
штета што се поврзани со употребата на играчките и кон 
начините за избегнување на таквите опасности и ризици. 

Информации 
 

Член 8 
 (1) Безбедноста на играчките треба да се утврди 

според наменетата употреба и притоа се земаат пред-
вид предвидената употреба и однесувањето на децата, 
коишто не покажуваат исто ниво на грижа како просе-
чен возрасен корисник.  

(2) Во случај кога некоја опасност не може доволно 
да се редуцира преку дизајнот или со заштитни меха-
низми на играчката, преостанатиот ризик може да се 
реши со информации поврзани со играчката кои им се 
упатени на лицата што ги надгледуваат децата, при 
што се зема предвид нивната способност да се справат 
со преостанатиот ризик.  

(3) Користењето на информациите за лица што ги 
надгледуваат децата или отсуството на податоци за не-
среќни случаи не е соодветно да се користи како заме-
на за подобрување на дизајнот на играчката. 

 
Слободно движење 

 
Член 9 

Пристапот до играчките што се пуштаат на пазар во 
согласност на одредбите на овој правилник е слободен. 

 
III. ПОСТАПКА, НАЧИН И УСЛОВИ ПОД КОИ СЕ 
ВРШИ ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ НА ДЕТСКИТЕ  

ИГРАЧКИ 
 

Оцена на безбедноста 
 

Член 10 
Производителите, пред да ја пуштат играчката на 

пазар, треба да извршат анализа на хемиските, физич-
ките, механичките, електричните својства, запаливоста 
и хигиенските и радиоактивните опасности што може 
да претставува играчката, како и оцена на потенцијал-
ното изложување на таквите опасности.  

 
Применливи постапки за оцена  

на сообразноста 
 

Член 11 
Пред да ја пуштат играчката на пазар, производите-

лите употребуваат една од постапките за оцена на соо-
бразноста што се наведени во членовите 12 и 14 на овој 
правилник за да докажат дека играчката е во соглас-
ност со барањата што се утврдени во членот 6 и во 
Прилог II  на овој правилник.  

 
Внатрешна контрола  
врз производството 

 
Член 12 

Ако производителот при производството на играч-
ката применил национални стандарди или хармонизи-
рани стандарди, со кои се опфатени сите соодветни ба-
рања за безбедноста за играчката, тој го употребува 
Модул А, т.е постапката за внатрешна контрола врз 
производството наведена во Прилог VI кој е составен 
дел на овој правилник. 
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ЕC Типско испитување 
 

Член 13 
(1) Играчката е предмет на ЕC типско испитување 

согласно  членот 14 на на овој правилник заедно со по-
стапката за типска сообразност утврдена во Прилогот  
VIII Модул C кој е составен дел на овој правилник, во 
следните случаи: 

(а) ако не постојат национални стандарди или хар-
монизирани стандарди што ги опфаќаат сите соодветни 
барања за безбедноста за играчката; 

(б) ако националните стандарди или хармонизира-
ните стандарди што се спомнуваат во точка (а) од овој 
член постојат, но производителот не ги применил или 
ги применил само делумно; 

(в) ако еден или повеќе од националните стандарди 
или хармонизирани стандарди што се спомнуваат од 
точка (а) на овој член  се објавени со ограничување; и 

(г) кога производителот смета дека природата, ди-
зајнот, изработката или намената на играчката изиску-
ваат проверка од трета страна. 

 
Типско испитување 

 
Член 14 

 (1) Барањето за EC типско испитување, вршењето 
на таквото испитување и издавањето на EC сертификат 
за типско испитување се вршат во согласност со по-
стапките што се утврдени во Прилог VII Модул Б кој е 
составен дел на овој правилник.  

(2) EC типското испитување се врши на начинот ка-
ко што е утврдено во Прилог VII Модул Б точка 2 али-
неја (2) на  овој правилник. 

(3) Барањето за EC типско испитување содржи опис 
на играчката и назнака за местото на производство, 
вклучувајќи и адреса. 

(4) Кога телото за оцена на сообразноста врши EC 
типско испитување, тоа ја оценува, по потреба, заедно 
со производителот, анализата на опасностите што може 
да претставува играчката, којашто ја извршил произво-
дителот во согласност со членот 10 на овој правилник. 

(5) EC сертификатот за типско испитување треба да 
вклучува референца кон овој правилник, слика во боја, 
јасен опис на играчката, вклучувајќи ги нејзините ди-
мензии и список од извршените испитувања, заедно со 
упатување до соодветниот извештај од испитувањата.  

(6) EC сертификатот за типско испитување се прег-
ледува по потреба, особено во случај на промена на 
производниот процес, суровините или компонентите 
на играчката и, во секој случај, на секои пет години. 

(7) EС сертификатот за типско испитување се повле-
кува ако играчката не ги задоволи барањата што се утвр-
дени во членот (6) и во Прилог II на овој правилник. 

(8) Техничката документација и коресподенцијата 
во врска со постапките за EC типско испитување се из-
готвуваат на македонски јазик. 

 
Техничка документација 

 
Член 15 

 (1) Техничката документација од членот 22, став 
(2) и (3) на овој правилник треба да ги содржи сите ре-
левантни податоци и детали за средствата кои произво-

дителот ги користел за да се обезбеди играчките да 
бидат во согласност со барањата утврдени во член 6 и 
во Прилог II на овој правилник. Таа, особено, ги содр-
жи документите наведени во Прилог IV кој е составен 
дел на овој правилник. 

(2) Техничката документација треба да биде изра-
ботена на македонски јазик. 

(3) Кога органите надлежни за надзор на пазарот ќе 
ја побараат од производителот техничката документа-
ција, тој може да одреди краен рок за прием на тие по-
датоци од 30 дена, освен ако пократок рок е оправдан 
во случај на сериозен или непосреден ризик. 

(4) Ако производителот не ги исполнува барањата 
од став (1) и (2) на овој член, органите надлежни за 
надзор на пазарот може да побараат да се изврши испи-
тување од страна на тело за оцена на сообразноста на 
сопствена сметка со цел да се потврди сообразноста со 
националните стандарди и основните безбедносни ба-
рања пропишани во овој правилник. 

 
IV. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВА ТЕЛОТО 
ШТО УЧЕСТВУВА  ВО ПОСТАПКАТА ЗА ОЦЕНА 

НА СООБРАЗНОСТА 
 

Услови кои се однесуваат на телото за оцена  
на сообразноста 

 
Член 16 

(1) Телото за оцена на сообразноста треба да е тре-
то  лице независно од субјектот кај кој се врши оцена 
на сообразноста на играчката која  е предмет на оцена 
на сообразноста.  

(2) Телото кое припаѓа на деловни или професио-
нални здруженија кои ги претставуваат трговските 
друштва и други правни лица вклучени во дизајнира-
ње, производство, набавка, склопување, употреба или 
одржување на играчките кои ги проценува, може да се 
смета за  тело за оцена на сообразноста под услов да се 
докаже неговата независност и отсуството на каков би-
ло судир на интереси. 

(3) Телото за оцена на сообразноста, неговото рако-
водство и кадарот одговорен за спроведување на зада-
чите за оцена на сообразноста не може да биде дизајне-
рот, производителот, набавувачот, склопувачот, купу-
вачот, сопственикот или лицето задолжено за одржува-
ње на играчките кои се оценуваат, ниту, пак, овластен 
застапник на овие страни. Тоа не ја исклучува употре-
бата на оценетите играчки кои се потребни за работата 
на телото за оцена на сообразноста или употребата на 
играчките за лична намена. 

(4) Телото за оцена на сообразноста, неговото рако-
водство и кадарот одговорен за спроведување на зада-
чите за оцена на сообразноста не можат да бидат ди-
ректно вклучени во дизајнирањето или производство-
то, маркетингот, склопувањето, употребата или одржу-
вањето на овие играчки, ниту, пак, да ги застапуваат 
страните вклучени во овие активности. Тие нема да се 
вклучат во никаква активност која би можела да биде 
спротивна на нивната независност на расудувањето 
или интегритетот во однос на активностите за оцена на 
сообразноста за која тие се известуваат. Ова особено 
важи за консултантските услуги. 
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(5) Телото за оцена на сообразноста треба да обез-
беди  дека активностите на неговите подружници или 
подизведувачи не влијаат на доверливоста, објективно-
ста или непристрасноста на нивните активности за оце-
на на сообразноста. 

(6) Телото за оцена на сообразноста и неговиот ка-
дар ги извршуваат активностите за оцена на сообразно-
ста со највисок степен на професионален интегритет и 
потребната техничка компетентност во тоа поле и врз 
неговиот персонал не треба да има притисок или пот-
тикнувања, особено од финансиска природа, кои би 
можеле да влијаат врз неговото расудување или резул-
татите на неговите проверки, особено од лица или гру-
пи засегнати од резултатите на овие активности. 

(7) Телото за оцена на сообразноста треба да биде 
во можност да ги спроведат задачите за оцена на соо-
бразноста кои му се доделени согласно членот 14 на 
овој правилник, без разлика дали тие задачи ги спрове-
дува самото тело за оцена на сообразноста или тие се 
спроведуваат во негово име и под негова одговорност. 

(8) Во секое време и за секоја постапка за оцена на 
сообразноста и секоја категорија на играчки за кои е 
овластено, телото за оцена на сообразноста треба да го 
има на располагање следното: 

(а) кадар со техничко познавање и доволно соодвет-
но искуство за да ги спроведе задачите за оцена на соо-
бразноста, односно најмалку еден специјалист по сани-
тарна хемија и најмалку еден инженер по фармација, 
хемија или технологија; 

(б) опис на процедурите во согласност со кои се сп-
роведува оцената на сообразноста, осигурувајќи транс-
парентност и способност за репродуцирање на овие 
постапки. Телото има политики и процедури за разгра-
ничување меѓу задачите што ги врши како тело за оце-
на на сообразноста и кои било други активности; и 

(в) процедури за изведување на активностите кои 
ги земаат предвид големината на претпријатието, се-
кторот во кој работи, неговата структура, степенот на 
сложеност на технологијата на предметната играчка и 
масовната или сериската природа на производствениот 
процес. 

(9) Телото за оцена на сообразноста треба да има 
соодветни средства за вршење на техничките или ад-
министративните задачи во врска со активностите за 
оцена на сообразноста на соодветен начини да има 
пристап до целата неопходна опрема или објектите. 

(10) Кадарот одговорен за спроведување на актив-
ностите за оцена на сообразноста треба да има: 

(а) солидна техничка и стручна обука која ги покри-
ва сите активности за оцена на сообразноста во врска 
со кои е овластено телото за оцена на сообразноста; 

(б) задоволително познавање на барањата на про-
ценките кои ги спроведуваат и соодветно овластување 
за спроведувањето на тие проценки; 

(в) соодветно знаење и разбирање на основните ба-
рања на националните и хармонизираните стандарди и 
релевантното национално законодавство; и 

(г) способност да изготват сертификати, евиденција 
и извештаи за докажување дека проценките се спрове-
дени.  

(11) Телото за оцена на сообразноста, неговото ра-
ководство и кадарот треба да бидат непристрасни при 
вршење на нивните работи.  

(12) Надоместокот на раководството и кадарот не 
треба да зависи од бројот на извршени процени, ниту 
од резултатите на тие процени. 

(13) Телото за оцена на сообразноста треба да посе-
дува осигурување од одговорноста од штета предизви-
кана во текот на вршењето на својата дејност. 

(14) Кадарот на телото за оцена на сообразноста 
треба да ја чува професионалната тајност на сите ин-
формации добиени во текот на спроведувањето на сво-
ите задачи согласно членот 14 на овој правилник, освен 
по барање на органите надлежни за надзор на пазарот. 

 
Претпоставка за сообразност 

 
Член 17 

За телото за оцена на сообразноста коешто ја дока-
жува својата сообразност со условите утврдени во на-
ционалните стандарди или нивни делови, се претпоста-
вува дека е сообразено со условите од членот 16 на 
овој правилник, доколку применливите национални 
стандарди ги покриваат овие услови. 

 
Формален приговор на усогласен стандард 

 
Член 18 

Доколку Република Македонија има формален при-
говор на хармонизиран стандард, тогаш се применува 
постапката утврдена во членот 33 на овој правилник. 

 
Подружници и подизведувачи на телото  за оцена  

на сообразноста 
 

Член 19 
 (1) Кога телото за оцена на сообразноста за одреде-

ни задачи поврзани со оцената на сообразноста склучу-
ва поддоговори или тие задачи ги пренесува на по-
дружниците, треба да обезбеди дека подизведувачот 
или подружницата ги исполнуваат условите утврдени 
во членот  16 на овој правилник. 

(2) Телото за оцена на сообразноста презема целос-
на одговорност за задачите кои ги спровеле подизведу-
вачите или подружниците, без разлика каде се основа-
ни тие. 

(3) Активностите може да ги спроведува подизведу-
вач или подружница само во договор со клиентот. 

(4) Телото за оцена на сообразноста треба да ги ста-
ви на располагање на органите надлежни за надзор на 
пазарот сите релевантни документи кои се однесуваат 
на оцената на квалификациите на подизведувачот или 
подружницата и работите кои тие ги спровеле во сог-
ласност со членот 14 на овој правилник. 

 
Оперативни обврски на телото  за оцена  

на сообразноста 
 

Член 20 
(1) Телото за оцена на сообразноста спроведува 

оцена на сообразноста во согласност со постапката за 
оцена на сообразноста пропишана во членот 14 на овој 
правилник. 

(2) Оцените на сообразноста се спроведуваат на 
пропорционален начин, избегнувајќи непотребни опто-
варувања за економските оператори. Телото за оцена 
на сообразноста ги извршува своите активности, земај-
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ќи ги предвид големината на трговските друштва и 
други правни лица, секторот во кој тие работат, нивна-
та структура, степенот на сложеност на технологијата 
на предметната играчка и масовната или сериската 
природа на производствениот процес, при што треба да 
го почитува степенот на строгост и нивото на заштита 
кои се бараат за играчката да биде во согласност со 
одредбите на овој правилник. 

(3) Кога одредено тело за оцена на сообразноста ќе 
утврди дека производителот не ги исполнил барањата 
од членот 6 и Прилог II на овој правилник или од соод-
ветните национални или хармонизирани стандарди, те-
лото ќе бара производителот да преземе соодветни ко-
рективни мерки и нема да издаде EС сертификат  за 
типско испитување, како што е утврдено во членот 14 , 
став (6), (7) и (8) на овој правилник. 

(4) Кога, во текот на следењето на сообразноста по 
издавањето на EC сертификатот  за типско испитување, 
одредено тело за оцена на сообразноста ќе утврди дека 
одредена играчка повеќе не е во сообразност со бара-
њата од членот  6 и Прилог II на овој правилник, тело-
то ќе бара од производителот да преземе соодветни ко-
рективни мерки и доколку е потребно, го  повлекува 
EC сертификатот за типско испитување. 

(5) Корективните мерки нaведени во став (3) и ( 4 ) 
на овој член главно опфаќаат барање во соодветен рок 
производителот да ги повлече од пазарот сите несоо-
бразени производи идоколку тоа е можно во зависност 
од предметниот производ, да ја отстрани причината за 
несообразност. Доколку не е можно да се отстрани 
причината за несообразноста, производителот треба да 
ги задржи кај себе сите несообразени производи. 

(6) Кога не се преземени корективни  мерки, или со 
нив не се постигнува саканиот ефект, тогаш телото за 
оцена на сообразноста ги ограничува, ги задржува или 
ги повлекува сите EC сертификати за типско испитува-
ње, како што е соодветно. 

 
Содржина на информациите 

 
Член 21 

(1) Информациите што телото за оцена на сообраз-
носта ги доставува до Министерството за економија и 
Министерство за здравство се однесуваат  на следното: 

(a) секакво одбивање, ограничување, задржување 
или повлекување на EC сертификатот за типско испи-
тување; 

(б) секакви околности кои влијаат врз делокругот и 
условите на нивното овластување; 

(в) секое барање за информации кое го добиле од 
органите надлежни за надзор на пазарот во врска со 
активностите за оцена на сообразноста; и 

(г) на барање, активностите за оцена на сообразно-
ста извршени во рамките на опсегот на нивното овла-
стување, или какви било други извршени активности, 
вклучувајќи прекугранични активности и договори за 
подизведување. 

(2) Телото за оцена на сообразноста доставува реле-
вантни информации кои се однесуваат на негативните, а 
на барање за  позитивните резулати од оцената за соо-
бразноста до останатите тела кои спроведуваат слични 
активности за оцена на сообразноста за исти играчки. 

V. ВИД НА ДОКУМЕНТИ КОИ ГИ СЛЕДАТ ДЕТС-
КИТЕ ИГРАЧКИ КОГА ТИЕ СЕ ПУШТААТ НА ПА-
ЗАР ИЛИ СЕ СТАВААТ ВО УПОТРЕБА, ФОРМА И 
СОДРЖИНА НА ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИ-
ЈА, КАКО И НАЧИНОТ И ВРЕМЕТРАЕЊЕТО НА  

НЕЈЗИНОТО ЧУВАЊЕ 
 

Обврски на производителите 
 

Член  22 
(1) Кога ги пуштаат своите играчки на пазарот, про-

изводителите треба да обезбедат дека истите се дизајни-
рани и произведени во согласност со барањата што се 
утврдени во членот 6 и во Прилог II на овој правилник.  

(2) Производителите ја изготвуваат потребната тех-
ничка документација во согласност со членот 15 на 
овој правилник и спроведуваат соодветна постапка за 
оцена на сообразноста согласно членот 11 на овој пра-
вилник. 

(3) Кога усогласеност на определена играчка со 
применливите барања ќе се докаже со соодветната по-
стапка за оцена на сообразноста, производителите из-
готвуваат EC декларацијата за сообразност, согласно 
членот 29 на овој правилник и ставаат „CE“ ознаката, 
како што е утврдено во членовите 30 и 31 на овој пра-
вилник. 

(4) Производителите ја чуваат техничката докумен-
тација и EC сертификатот за сообразност во рок од 10 
години по пуштањето на играчката на пазар. 

(5) Производителите треба да воспостават процеду-
ри со коишто се осигурува сообразноста на сериското 
производство. Сите промени на дизајнот на играчката 
или на нејзините карактеристики, како и промените во 
националните или хармонизираните стандарди на кои-
што се упатува кога се декларира сообразноста на 
играчката треба да бидат земени предвид. 

(6) Ако се смета за соодветно, со оглед на ризиците 
што ги носи определена играчка, а со цел заштита на 
здравјето и безбедноста на потрошувачите, производи-
телите треба да вршат испитување на примероци од 
играчките што се пуштени на пазар, истражување ипо 
потреба да водат регистар на поплаки за несообразни 
играчки и за повлекувањата на играчките и за таквото 
следење  да ги информираат дистрибутерите. 

(7) Производителите треба да обезбедат нивните 
играчки да бидат обележани со тип, број на партија, се-
рија или модел, или со друг елемент што ја овозможува 
нивната идентификација, или, кога тоа не е можно по-
ради големината или природата на играчката, треба да 
обезбедат дека бараните информации се дадени на па-
кувањето или во документот што ја придружува играч-
ката. 

(8) Производителите на играчката треба да го наве-
дат своето име, регистрираниот трговски назив, или ре-
гистрираната трговска марка и адресата преку која мо-
же да се стапи во контакт со нив, или, ако тоа не е мож-
но, тогаш овие податоци треба да ги наведат на нејзи-
ното пакување или во документ што ја придружува 
играчката.  

(9) Производителите треба да обезбедат дека играч-
ката е придружена со упатства и информации за без-
бедноста на македонски јазик. 
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(10) Производителите што сметаат или имаат при-
чина да се сомневаат  дека играчката што тие ја пушти-
ле на пазар не е во сообразност со барањата утврдени 
со овој правилник, треба веднаш да ги преземат неоп-
ходните корективни мерки за доведување на таквата 
играчка во сообразност, нејзино повлекување или вра-
ќање, доколку е тоа соодветно. Покрај тоа, кога играч-
ката претставува ризик, производителите треба веднаш 
да ги информираат органите надлежни за надзор на па-
зарот, давајќи им детални податоци, особено за неусог-
ласеноста и за сите преземени корективни мерки. 

(11) Производителите, на барање од органите над-
лежни за надзор на пазарот, им ги обезбедуваат сите 
потребни информации и документи што ја докажуваат 
сообразноста на играчката. Тие треба да соработуваат 
со органите надлежни за надзор на пазарот, на нивно 
барање, во врска со сите преземени дејствија за елими-
нирање на ризиците што ги претставуваат играчките 
што тие ги пуштиле на пазар. 

 
Овластени застапници 

 
Член 23 

(1) Обврските што се утврдени во членот 22, став (1) 
на овој правилник и изготвувањето на техничката доку-
ментација не претставуваат дел од овластувањето што 
производителот му го дал на овластениот застапник. 

(2) Овластениот застапник ги врши задачите што се 
определени во овластувањето што го добил од произ-
водителот, а особено:   

(a) да ја чува техничката документација и EC серти-
фикатот за сообразноста на располагање на органите 
надлежни за надзор на пазарот во рок од 10 години по 
пуштањето на играчката на пазар; 

(б) врз основа на барање од органите надлежни за 
надзор на пазарот, да им ги обезбеди сите потребни ин-
формации и документи што ја докажуваат сообразно-
ста на играчката; и 

(в) соработуваат со органите надлежни за надзор на 
пазарот, на нивно барање, во сите преземени дејствија 
за елиминирање на ризиците што ги носат играчките 
што се опфатени со овластувањето. 

 
Обврски на увозниците 

 
Член 24 

(1) На пазарот на Република Македонија можат да 
се пуштаат само играчки што ги исполнуваат барањата 
утврдени со овој правилник. 

(2) Кога ги пуштаат играчките на пазар, увозниците 
треба да обезбедат дека е извршена соодветната по-
стапка за оцена на сообразноста од страна на произво-
дителот. Тие треба да се осигураат дека производите-
лот ја изготвил техничката документација, дека играч-
ката ја носи бараната ознака за сообразноста, дека е 
придружена од бараните документи и дека производи-
телот ги исполнил барањата пропишани со членот 22, 
став (7) и (8) на овој правилник. 

(3) Ако увозниците  сметаат или има причина да ве-
руваат  дека некоја играчка не е во сообразност со ба-
рањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој 
правилник, не треба да ја пуштат  играчката на пазар сè 

додека играчката не се доведе во сообразност. Покрај 
тоа, ако играчката претставува ризик, увозниците треба 
за тоа да ги информираат  производителот и органите 
надлежни за надзор на пазарот. 

(4) Увозниците треба на играчката да го наведат 
своето име, регистрираниот трговски назив или реги-
стрираната трговска марка и адресата преку која може 
да се стапи во контакт со  нив, или, ако тоа не е можно, 
на нејзиното пакување или во документот  што ја при-
дружува играчката. 

(5) Увозниците треба да обезбедат играчката да би-
де придружена од упатства и информации за безбедно-
ста на македонски јазик. 

(6) Увозниците треба да обезбедат дека, додека не-
која играчка е под нивна одговорност, условите за чу-
вање или транспорт не ја загрозуваат нејзината усогла-
сеност со барањата пропишани во членот 6 и во При-
лог II  на овој правилник. 

(7) Ако се смета за соодветно, со оглед на ризиците 
што ги носи определена играчка, а со цел заштита на 
здравјето и безбедноста на потрошувачите, увозници-
те, вршат испитување на примероци од играчките што 
се пуштени на пазар, истражуваат ипо потреба, водат 
регистар на поплаки, за несообразни играчки и за отпо-
викувањата на играчки и ги информираат дистрибуте-
рите за таквото следење. 

(8) Увозниците што сметаат или имаат причина  да 
веруваат дека играчката што тие ја пуштиле на пазар 
не е во сообразност со барањата утврдени во овој пра-
вилник, веднаш ги преземаат неопходните корективни 
мерки за доведување на таквата играчка во сообраз-
ност, нејзино повлекување или враќање, доколку е тоа 
соодветно. Покрај тоа, кога играчката претставува ри-
зик, увозниците веднаш за тоа ги информираат органи-
те на земјите-членки на Европската Унија во кои иг-
рачката била пуштена на пазар, давајќи детални пода-
тоци, особено за неусогласеноста и за сите преземени 
корективни мерки. 

(9) Увозниците, во рок од 10 години по пуштањето 
на играчката на пазар, треба да ја чуваат копијата од 
EC сертификатот  за сообразноста и истата да ја стават  
на располагање на органите надлежни за надзор на па-
зароти да обезбедат дека техничката документација мо-
же да им се стави на располагање на овие органи, по 
нивно барање. 

(10) Увозниците, согласно основано барање од ор-
ганите надлежни за надзор на пазарот, им ги обезбеду-
ваат сите потребни информации и документи со што се  
докажувасообразноста на играчката. Тие треба да сора-
ботуваат со органите надлежни за надзор на пазарот, на 
нивно барање, во врска со сите преземени дејствија за 
елиминирање на ризиците што ги претставуваат играч-
ките што тие ги пуштиле на пазар. 

 
Обврски на дистрибутерите 

 
Член 25 

(1) Кога ставаат определена играчка на располагање 
на пазар, дистрибутерите треба да постапуваат со дол-
жно внимание  во однос на применливите барања.  

(2) Пред да пуштат некоја играчка на паза, дистри-
бутерите треба да се уверат дека играчката ја има бара-
ната ознака за сообразноста, дека е придружена од ба-
раните документи и од упатства и информации за без-
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бедноста на македонски јазик, и дека производителот и 
увозникот ги исполнуваат барањата пропишани во чле-
нот 22, став (7) и (8) и во членот 24 став (4) на овој пра-
вилник. 

(3) Ако дистрибутерите  сметаат  или има причина 
да веруват дека некоја играчка не е во сообразност со 
барањата пропишани во членот 6 и во Прилог II на овој 
правилник, нема да ја пуштат играчката на пазар сè 
додека играчката не се доведе во сообразност. Покрај 
тоа, ако играчката претставува ризик, дистрибутерите  
за тоа ги информираат  производителот или увозникот, 
како и органите надлежни за надзор на пазарот. 

(4) Дистрибутерите треба да обезбедат дека, додека 
некоја играчка е под нивна одговорност, условите за 
чување или транспорт не ја загрозуваат нејзината усог-
ласеност со барањата пропишани во членот 6 и во При-
лог II  на овој правилник.  

(5) Дистрибутерите што сметаат или имаат причина  
да веруваат  дека играчката што тие ја ставиле на распо-
лагање на пазар не е во сообразност со барањата утврде-
ни во овој правилник, треба да се уверат  дека се презе-
маат неопходните корективни мерки за доведување на 
таквата играчка во сообразност, дека истата е повлечена  
или вратена, доколку е тоа соодветно. Покрај тоа, кога 
играчката претставува ризик, дистрибутерите веднаш ги 
информираат органите надлежни за надзор на пазарот, 
давајќи им детални податоци, особено за неусогласенос-
та и за сите преземени корективни мерки. 

(6) Дистрибутерите, согласно основано барање од 
органите надлежни за надзор на пазарот, на овие органи 
треба да им ги обезбедат сите потребни информации и 
документи што ја докажуваат сообразноста на играчка-
та. Тие соработуваат со органите надлежни за надзор на 
пазарот, на нивно барање, во врска со сите преземени 
дејствија за елиминирање на ризиците што ги предизви-
куваат играчките што тие ги пуштиле на пазар. 

 
Случаи во коишто обврските на производителите  
се применуваат за увозниците и дистрибутерите 

 
Член 26 

Во смисла на овој правилник, увозниците или ди-
стрибутерите се сметаат за производители и за нив ва-
жат обврските пропишани во членот 22 на овој правил-
ник во случај кога тие пуштаат некоја играчка на пазар 
под свое име или трговска марка, или измени на некоја 
играчка што веќе била пуштена на пазар на начин што 
може да влијае врз усогласеноста на истата со барања-
та утврдени со овој правилник. 

 
Идентификација на економските оператори 

 
Член 27 

(1) Економските оператори, на барање на органот 
надлежен за надзор на пазарот, треба да го идентифи-
куваат 

(a) секој економски оператор што им доставил иг-
рачка; и 

(б) секој економски оператор кому тие му достави-
ле играчка. 

(2) Економските оператори треба да ги презентира-
ат информациите од став (1) на овој член во рок од 10 
години по пуштањето на играчката на пазар , во случај 
ако се  производители  и во рок од 10 години откако им 
била доставена играчката, во случај ако се други еко-
номски оператори. 

VI .ОБВРСКА И НАЧИН ЗА ОБЕЛЕЖУВАЊЕ  
НА ДЕТСКИТЕ  ИГРАЧКИ 

 
Предупредувања 

 
Член 28 

(1) Кога е потребно заради безбедна употреба на 
играчките, предупредувањата што се изготвени за по-
требите пропишани во членот 7 став (1) на овој правил-
ник, треба да ги содржат соодветните ограничувања за 
корисникот утврдени во  Прилог V Дел А , кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

(2) Предупредувањата за категориите играчки што 
се наменети за употреба од деца постари  од 36 месеци,  
наведени во Прилог V Дел Б точките од 2 до 10  кој е 
составен дел на овој правилник  се применуваат  на на-
чинот пропишан со истите.  

(3) На играчките не се поставуваат едно или повеќе 
од предупредувањата што се утврдени во Прилог V Де-
лот Б на овој правилник ако таквото предупредување е 
противречно на предвидената намена на играчката, спо-
ред нејзината функција, димензии и карактеристики.  

(4) Производителот ги означува предупредувањата 
на играчката јасно видливо, лесно читливо, разбирливо 
и точно, на поставената етикета или на пакувањето и  
доколку е тоа соодветно, на упатствата за употреба 
што ја придружуваат играчката. Малите играчки што 
се продаваат без пакување треба на себе да носат соод-
ветни предупредувања. 

(5) Предупредувањата се обележуваат со зборовите 
„Предупредување“ или „Предупредувања“, во завис-
ност од случајот. 

(6) Предупредувањата што влијаат врз одлуката за 
купување на играчката, како оние што ги наведуваат 
минималната и максималната возрасна група за корис-
ниците и останатите применливи предупредувања што 
се утврдени во Прилог V на овој правилник, треба да 
се наоѓаат на пакувањето за корисникот, или на друг 
начин, да бидат јасно видливи за потрошувачот пред 
купувањето, вклучувајќи ги и случите кога купувањето 
се врши преку интернет. 

 
Изјава за сообразност 

 
Член 29 

(1) Во изјавата за сообразност треба да се наведе 
дека се исполнети  барањата пропишани во членот 6 и 
во Прилог II на овој правилник. 

(2) Изјавата за сообразност треба да биде структуи-
рана и да ги содржи најмалку елементите што се даде-
ни во Прилог III, кој е составен дел  на овој правилник, 
како и резултатите од применетата постапка за оцена 
на сообразноста и истата постојано се ажурира.  

 
Општи принципи на „CE“ ознаката 

 
Член 30 

(1) Играчките што се пуштени на пазар треба да ја 
носат „CE“ ознаката. 

(2) „CE“ ознаката е предмет на општите принципи 
што се утврдени во членот 31 на овој правилник. 

(3) За играчките што ја носат „CE“ ознаката се 
претпоставува дека се во согласност со барањата про-
пишани во овој правилник. 
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(4) Играчките што не ја носат „CE“ ознаката, или 
што на друг начин не се во согласност со одредбите на 
овој правилник, може да се изложуваат и да се користат 
на трговски саеми и изложби, доколку се придружени со 
натпис што јасно укажува дека тие не се во согласност 
со одредбите на овој правилник и дека нема да бидат 
пуштени на пазар во Република Македонија и во Европ-
ската Унија пред да се доведат во сообразност. 

 
Правила и услови за поставување на 

„CE“ ознаката 
 

Член 31 
(1) „CE“  ознаката може да биде поставена исклучи-

во од страна на производителот или неговиот овластен 
застапник. 

(2) Со поставањето на „CE“ ознака на играчката, 
производителот покажува дека превзема одговорност 
за сообразноста на играчката со барањата утврдени во 
овој правилник.  

(3) На играчката не треба да се поставуваат други 
знаци или натписи за кои е веројатно дека ќе го дове-
дат во заблуда просечниот потрошувач во однос на 
значењето и обликот на „CE“  ознаката.  

(4) Доколку на играчката се прикачуваат и други 
ознаки, тие не треба да влијаат на видливоста, читкоста 
и значењето на „CE“  ознаката. 

(5) „CE“ ознаката се поставува видливо, читливо за 
да  не може да се избрише од играчката, на поставената 
етикета или на пакувањето.  

(6) Во случајот на мали играчки и играчки што се 
составени од ситни делови, „CE“ ознаката може да се 
постави на етикетата или во придружната брошура.  

(7) Во случајот на играчки што се продаваат на про-
дажни штандови каде технички не е изводливо означу-
вањето пропишано во став (5)  и (6)  на овој член, и под 
услов продажниот штанд да бил првично користен ка-
ко пакување за играчката, „CE“ ознаката може да се 
постави на продажниот штанд. 

(8) Кога „CE“ ознаката не е видлива од надвореш-
носта на пакувањето, доколку постои, таа се поставува 
најмалку на пакувањето. 

(9) „CE“ ознаката се поставува пред играчката да се 
пушти на пазар. По неа може да следи пиктограм или 
каква било друга ознака што укажува на некој посебен 
ризик или употреба. 

 
VII.  УПОТРЕБА НА СТАНДАРДИ И ДРУГИ  

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

Претпоставка за сообразност 
 

Член 32 
За играчките што се во сообразност со национални-

те или хармонизираните стандарди или нивни делови, 
се претпоставува дека се во согласност со барањата 
што се опфатени со тие стандарди или нивните делови 
утврдени во членот 6 и во Прилог II на овој правилник. 

 
Формален приговор против хармонизиран  

стандард 
 

Член 33 
(1) Доколку Република Македонија смета дека оп-

ределен хармонизиран стандард не ги задоволува во 
целост барањата што се опфатени со него и се утврде-
ни во членот 6  и во Прилог II на овој правилник, го из-

несува тоа прашање пред соодветниот комитет основан 
согласно европските прописи, наведувајќи ги своите 
аргументи за тоа. Комитетот, по советување со соод-
ветните европски тела за стандардизација, дава свое 
мислење без одлагање. 

(2) Со оглед на мислењето на Комитетот, Европска-
та комисијата одлучува да ги објави, да не ги објавува, 
да ги објави со ограничување, да ги задржи, да ги задр-
жи со ограничување или да ги повлече референците 
кон предметниот хармонизиран стандард. 

(3) Комисијата го информира засегнатото европско 
тело за стандардизација и  по потреба, бара ревизија на 
предметнот  хармонизира  стандард. 

 
VIII. ЗАШТИТНА КЛАУЗУЛА 

 
Принцип на претпазливост 

 
Член  34 

Кога органите надлежни за надзор на пазарот ги 
преземаат  мерките превидени со овој правилник, тие 
треба да го земат предвид принципот на претпазливост. 

 
Упатства за телата за оцена  

на сообразноста 
 

Член 35 
(1) Органите надлежни  за надзор на пазарот можат 

да побараат од телото за оцена на сообразноста да им 
достави информации кои се однесуваат на сите  EC 
сертификати  за типско испитување кои  телото за оце-
на на сообразноста ги издал  или ги  повлекол, или кои 
се однесуваат на секое одбивање да издаде таков серти-
фикат, вклучувајќи извештаи од тестирањата и технич-
ката документација. 

(2) Ако органите надлежни за надзор на пазарот 
откриле дека одредена играчка не е сообразна со бара-
њата утврдени во член 6 и Прилог II на овој правилник, 
му даваат  упатство на телото за оцена на сообразноста 
да го повлече EC сертификатот за типско испитување 
во однос на таа играчка. 

(3) Доколку е потребно тоа, а особено во случаите 
наведени во членот 14, став (5) на овој правилник, ор-
ганите надлежни  за надзор на пазарот му даваат  упат-
ство на телото за оцена на сообразноста повторно да го 
разгледа EC сертификатот за типско испитување. 

 
Постапки за справување со играчки кои  

претставуваат ризик 
 

Член 36 
(1) Кога органите надлежни за надзор на пазарот 

презеле дејствија согласно прописите за надзор на па-
зарот, или кога тие имаат доволна причина да веруваат 
дека играчката претставува ризик по здравјето или без-
бедноста на луѓето, тие вршат процена на предметната 
играчка според  барања утврдени со овој правилник.  

(2)Кога врз основа на проценката од став (1) на овој 
член органот надлежен за надзор на пазарот востанови 
дека играчката не е во согласност со барањата утврде-
ни со овој правилник, треба без одлагање да побара ре-
левантниот економски оператор да преземе соодветни 
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корективни мерки за да играчката се усогласи со бара-
њата утврдени со овој правилник, да ја повлече играч-
ката од пазарот или да ја врати во разумен период зе-
мајќи ја во предвид природата на ризикот која што таа 
може да претставува. 

 (3) Релевантните економски оператори треба да со-
работуваат, кога е потребно со органите надлежни  за 
надзор на пазарот. 

(4) За преземените мерки од став (2) на овој член 
го информираат релевантното тело за оцена на соо-
бразноста. 

(5) Кога органите надлежни за надзор на пазарот 
сметаат дека несообразноста не е ограничена на тери-
торијата на Република Македонија, тие ја информираат 
Европската комисијата и земјите-членки на Европската 
Унија за резултатите на процената и за мерките за кои 
било побарано да ги преземе релевантниот економски 
оператор. Релевантниот економски оператор осигурува 
дека соодветните корективни мерки се преземени во 
врска со играчките кои тој ги направил достапни на па-
зарот  во Република Македонија. 

(6) Кога релевантниот економски оператор не пре-
зема соодветни корективни мерки во рокот утврден во 
став (2) на овој член, органите надлежни за надзор на 
пазарот преземаат соодветни привремени мерки за да 
ја спречат или за да ја ограничат достапноста на играч-
ката на пазарот на Република Македонија, да ја повле-
чат или да ја вратат играчката од продажба. 

(7) Органите надлежни за надзор на пазарот за пре-
земените мерки од став (6) на овој член ја информираат 
без одлагање Европската комисија и другите земји-
членки. 

(8) Информациите од став (6)  на овој член ги вклу-
чуваат сите достапни детали, особено податоците не-
опходни за идентификација на играчката која не е соо-
бразна, потеклото на таа играчка, природата на навод-
ната несообразност и вклучениот ризик, природата на 
траењето на преземените национални мерки и аргумен-
тите на релевантниот економски оператор.  

(9) Органите надлежни  за надзор на пазарот особе-
но  назначуваат дали несообразноста се должи на: 

(а) пропус во исполнувањето на барањата кои се од-
несуваат на  здравјето и безбедноста на луѓето; или  

(б) недостатоци во националните или хармонизира-
ните стандарди утврдени во членот 19 на овој правил-
ник на кои се заснова претпоставката за сообразност. 

(10) Ако во рок од три месеци по примањето на ин-
формациите од став (5 ) на овој член, ниту Европската 
комисија ниту другите земји-членки немаат приговор 
за привремената мерка, таквата мерка се смета за оп-
равдана.  

 
Размена на информации – Систем за брза размена 

на информации 
 

Член 37 
(1) Ако мерката од членот  36 став (6) на овој пра-

вилник е вид мерка која, согласно членот 18 од Законот 
за безбедност на производи треба да биде нотифицира-

на преку Системот за брза размена на информации, не 
е потребно да се направи посебно известување соглас-
но членот 36 став (6) на овој правилник, доколку  е  ис-
полнето следново: 

(a) известувањето преку Системот за брза размена 
на информации укажува дека известувањето за таа 
мерка е предвидено во согласност со овој правилник;  и 

(б) Информациите  од  членот  36 став (8)  на овој пра-
вилник на овој правилник се приложени кон  известува-
њето преку Системот за брза размена на податоци. 

 
Формална несообразност 

 
Член 38 

(1) Без оглед на одредбите на овој правилник чле-
нот 36 на овој правилник, кога органите надлежни за 
надзор на пазарот ќе дојдат до следниве заклучоци, тие  
ќе треба да побараат од релевантниот економски опе-
ратор несообразноста да се усогласи: 

(a) „CE“ ознаката се става  спротивно на одредбите 
на членовите 30 или 31 на овој правилник; 

(б) „CE“ ознаката не е ставена; 
(в) EC изјавата за сообразност не е изработена; 
(г) EC изјавата за сообразност не е правилно изра-

ботена; и  
(д) техничката документација не е достапна или не 

е комплетна. 
(2) Кога несообразноста од  став (1) на овој член и  

натаму е присутна, органите надлежни за надзор на па-
зарот треба да ги преземат  сите соодветни мерки за да 
го ограничат  или да го забранат  пласирањето на пред-
метниот производ на пазар, или да обезбедат  дека про-
изводот ќе биде повлечен од продажба. 

 
IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 39 

Одредбите од член 35 и 36 став  (5), (7) и (10) на 
овој правилник ќе започнат да се применуваат по при-
стапувањето на Република Македонија во Европската 
Унија. 

 
Член 40 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник, 
престанува да важи Правилникот за својствата на дет-
ските играчки што се пуштаат во промет („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 90/04).  

 
Член 41 

Овој правилник влегува  во сила осмиот  ден  од де-
нот на  објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
                                                     Бр. 25-4913/12 
8 октомври 2010 година             8 октомври 2010 година 
          Скопје                                   Скопје 
 
       Министер,                           Министер, 
 Бујар Османи, с.р.                       Фатмир Бесими, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
3074. 

Врз основа на член 72 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

                                                                                                                                                                                              
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕМЕР, ОБРАБОТКА И ОБЛИКУВАЊЕ  
НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ 

 
Член 1 

Во Правилникот за премер, обработка и обликување на податоците од премерот („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 118/08, 5/09, 85/09 и 71/10), во член 19 став (2) по зборот „резервоари“ се додава запирка 
и зборот „базени“.                                                       

    
Член 2 

Во член 20, во насловот „Други објекти: „по зборовите: „Р-резервоари;“ се додаваат зборовите: „БА-базени“. 
 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 
 
 Бр. 01-16075/1                                             Претседател  

12 ноември 2010 година                                на Управен одбор, 
      Скопје                                  Димитар Димовски, с.р. 

_______________ 
3075. 

Врз основа на член 161 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОСТАНОВУВАЊЕ НА КАТАСТАРОТ  
НА НЕДВИЖНОСТИТЕ 

 
Член 1 

Во Правилникот за востановување на катастарот на недвижностите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 118/08, 143/08, 119/09, 48/10 и 71/10), во член 18 став (1) по зборот „резервоари“ се додава запирка и 
зборот „базени“.                                                       

    
Член 2 

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

 
 Бр. 01-16076/1                                                Претседател  

12 ноември 2010 година                                   на Управен одбор, 
      Скопје                                   Димитар Димовски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 
3076. 

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 42/10 и 97/10), 
Министерството за труд и социјална политика  

 
О Б Ј А В У В А 

 
1. Стапката на трошоците на живот за месец октомври 2010 година, во однос на месец септември 2010 годи-

на, е повисока за 0,3 %. 
2. Правото на пораст на платите за месец октомври  2010 година, во однос на месец септември 2010 година, за 

работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува  0,15 %. 
 
                                                                    Министер, 
                                                                    Џељаљ Бајрами, с.р. 
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