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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 18 став 5 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 16.08.2007 година донесе 

 
УРЕДБА ЗА СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО И ПОСТАПКАТА ЗА 
ИЗВЕСТУВАЊЕ ПРЕКУ СИСТЕМОТ   ЗА БРЗО ИНФОРМИРАЊЕ ЗА 
ПРОИЗВОДИТЕ КОИ ПРЕТСТАВУВААТ СЕРИОЗНА ОПАСНОСТ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува содржината на известувањето, како и постапката за 
известување преку системот за брзо информирање за производите кои претставуваат 
сериозна опасност (во натамошниот текст: RAPEX). 

 
Член 2 

Со системот RAPEX се опфатени производите кои претставуваат сериозен ризик за 
здравјето и безбедноста на потрошувачите, а кои се увезуваат или извезуваат од 
Република Македонија.  

Член 3 
Во случај на сериозна опасност, од страна на надлежните инспекциски органи до 

Министерството за економија се доставува известување кое особено ги содржи следните 
податоци: 

1. информација со која се овозможува производот да биде идентификуван; 
2. опис на соодветниот ризик и извештај за резултатите од сите тестови/анализи и од 

нивните заклучоци кои се важни за оценување на степенот на ризик; 
3. природата и траењето на мерките или дејствијата кои се преземени или одлучени; 
4. изменување или укинување на мерките или дејствијата кои се преземени или 

одлучени и  
5. информации за синџирите на набавка и дистрибуирање на производите, особено за 

местата каде што се испраќаат производите.  
 

Член 4 
Во случај кога Министерството за економија е известено за сериозната опасност, 

надлежните инспекциски органи пред да одлучат да донесат мерки, го известуваат 
Министерството за економија во рок од 45 дена од денот на известувањето дали ја 
потврдуваат или ја променуваат својата информација.  

 
Член 5 

Министерството за економија потврдува, во најкраток можен рок, дали информацијата 
добиена преку RAPEX е во сообразност со прописите за безбедност на производите и 
може, кога смета за потребно како и за да ја оцени безбедноста на производот, да изврши 
истражување по своја сопствена иницијатива и да побара од надлежните инспекциски 
органи, доколку се во состојба, да достават дополнителни информации. 

 
Член 6 

По добивање на известувањето, Министерството за економија бара од надлежните 
инспекциски органи, да го известат особено за: 

1. дали производот бил пуштен на пазарот во Република Македонија; 



„Службен весник на РМ“ бр. 105 од 03.09.2007 година 

2 од 2 

2. какви мерки, за предметниот производ, тие може да донесат во однос на нивните 
услови, наведувајќи ги причините, вклучително и секоја процена на ризик различна од 
другите или  секоја друга одредена околност, која ја оправдува нивната одлука, особено 
недостаток на дејство или на продолжување на дејството; 

3. секоја релевантна дополнителна информација, која тие ја добиле за дадениот ризик, 
вклучително и резултатите од сите извршени тестови или анализи. 

 
Член 7 

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

 
      Бр. 19-5061/1                         Претседател на Владата  
16 август 2007 година               на Република Македонија, 

      Скопје                           м-р Никола Груевски, с.р. 


