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ШТО УРЕДУВА НОВИОТ ЗАКОН 
ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ  



        
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА ЗА  

ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ  
 
 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 



 

 

 Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки?; 
 Која е задача на производителот? 
 Оценување и контрола на процесот на производство; 
 Кога морате да почнете со ново оценување? 
 Кои документи се неопходни за пласман на производот 

на пазарот? 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 



Означува дека производот е 
изработен во согласност со 
Европскте Директиви или 

Регулативи и  

е сообразен со  стандардите. 

Што значи „СЕ“ знакот? 

  

Акронимот за СЕ знакот потекнува 
од 

francuski Conformité Européenne – 
Европска сообразност  

  



Што значи „СЕ“ знакот? 

  

Производот е испитан и ги 
исполнува сите 

есенцијални барањата по 
однос на: 

 безбедност,  

заштита на здравјето и 
животот на луѓето,  

заштита на имотот,  

заштита на околината,  

заштита на јавниот 
интерес. 



Chinese  Export 

Што значи „СЕ“ знакот? 

  



Кој се производи мора да го имаат  

„СЕ“ знакот? 

  
•играчки 

•електрични уреди 

•машини 

•медицински производи 

•опрема за лична заштита 

•градежни производи 



Кој се производи мора да го имаат  

„СЕ“ знакот? 

  ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ: 

Камен, агрегати, цементи, столбови за 

осветлување, оџаци, детектори за пожар, алармни 

системи и противпожарни уреди, сигнализација во 

сообраќајот, водовод, канализација и санитарии, 

стакло, термоизолациони материјали, 

хидроизолациони материјали, подни облоги,, 

малтери, вар, керамички производи, бетон и 

бетонски префабрикати, челик ,алуминиум, 

врати,прозорци, капаци, ролетни,оков, 

индустриски, комерцијани и гаражни врати, плочи 

на база на дрво, дрвени конструкции, подови..... 

итн. 



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Зошто е потребен знакот „СЕ“  

 

Гарантирате дека својствата на производот  

кој Вие го продавате,  

се онакви какви што сте ги објавиле и  

дека истиот производ е произведен  

со примена на исправни  

европски технички спецификации  



Прв чекор 

Дали СЕ знакот е задолжителен за вашиот производ? 

 

Да се посетат страничките: 

 

1. http://isrm.gov.mk 
 

 

2. http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/ 
 

    http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-
standards/harmonised-standards/construction-
products/index_en.htm 

 
 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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Прв чекор 

Да се посети страничката: 

1.http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/ 

 

2. http://ec.europa.eu/growth/single- 

market/european-standards/harmonised-

standards/construction-products/index_en.htm 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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Прв чекор 

Да се посети страничката: 

1.http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/ 

 

2. http://ec.europa.eu/growth/single- 

market/european-standards/harmonised-

standards/construction-products/index_en.htm 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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Прв чекор 

Да се посети страничката: 

1.http://ec.europa.eu/growth/single-
market/european-standards/ 

 

2. http://ec.europa.eu/growth/single- 

market/european-standards/harmonised-

standards/construction-products/index_en.htm 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

 

   Полноправно членство во Европската 

унија 

   Целосна интеграција на Република 

Македонија         во внатрешниот пазар 

на ЕУ  









Втор чекор 

Каде се наоѓаат информациите за  

ЗНАКОТ „СЕ“ ? 

 

Во „ZA“ ANEX-от на стандардот 

 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 

 



 

 
EN xyz 

Содржина: 

Предговор 

1.Поле на примена 

2.Нормативни референци 

3.Дефиниции 

4.Барања-карактеристики на 

производот 

5.Методи на испитувања 

6.Евалуација на сообразност 

7.Извештај за производот 

8.Означување на производот и 

пакување 

9.Анекси А,В,С,.... 

(информативни или 

нормативни) 

 

Анекс  

ZA 

(информативни) 

 

Постапка за 

AVCP 

Потребни услови 

за избор на 

системот 

1, 1+,2+, 3, 4 

 

Изјава за 

сообразност и  

СЕ ознака 

 

       

 

 

 

 
III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 

Содржина на хармонизиран стандард 



 

 

       

 

 

 

 
III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 

Содржина на хармонизиран стандард 

 

СЕКОЈ УСОГЛАСЕН ЕВРОПСКИ СТАНДАРД  ДАВА  

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОВРЗАНОСТА СО ОДРЕДЕНА ДИРЕКТИВА 

 

(Додаток ZA) 

ZA.1 Подрачје на примена 

ZA.2 Постаката за утврдување на сообразност 

ZA.3 Означување со ознаката и поставување     на   етикета 



 

ПРАВНА ТЕРМИНОЛОГИЈА 

 

Европскиот документ за оцена EAD  

(European Assessment Dokument) е документ кој го издал 

организацијата на TAB со цел издавање на техничка оцена (ЕТА); 

  

Европската техничка оцена  

(European Technical Assessment – ЕТА)  

е документ за оцена на својствата на градежниот производ, во врска 

со неговите суштински карактеристики, а во согласност со 

соодветниот Европски документ за оцена; 

 

Тело за техничка оцена (Technical Assessment Body_TAB) 

е независно именувано тело, именувано од Министерството за 

економија, кое врши оцена и издава Европска техничка оцена за  

еден производ или за група производи; 

 

Harmonised 

Standard  

 

European 

Assessment 

Document 

 

 
 

The product is not 

covered, or not fully 

covered, by any 

harmonised technical 

specification  

 

 

European Technical  

Assessment   
Procedure for adopting  

European Assessment 

Document  

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 

Кога производот не е опфатен со хармонизиран стандард 

 



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 

Кога производот не е опфатен со хармонизиран стандард 

Harmonised 

Standard  

 

European 

Assessment 

Document 

 

 
 

The product is not 

covered, or not fully 

covered, by any 

harmonised technical 

specification  

 

 

European Technical  

Assessment   
Procedure for adopting  

European Assessment 

Document  

Harmonised 

Standard  

 

European 

Assessment 

Document 

 

 
 

The product is not 

covered, or not fully 

covered, by any 

harmonised technical 

specification  

 

 

European Technical  

Assessment   
Procedure for adopting  

European Assessment 

Document  

 

Хармонизирани 

Стандарди(hEN) 

Европски 

документ за 

оцена (EAD) 

 

Производ кој не е 

покриен со hEN  

 

Европска техничка 

оцена  (ETA) 

Процедура за 

усвојување на  

Европски документ 

за оцена EAD 

 



Кога производот не е опфатен со хармонизиран 

стандард 

Посета на страничката: 

1.http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=

33_Пријавени и именувани тела за техничка оцена ТАВ во 

NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations 

information system) 

2. http://www.eota.eu/en-GB/content/home/2/185/ 

    EOTA – European Organization for Technical Assessments 

 

 

 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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Кога производот не е опфатен со 

хармонизиран стандард 

Посета на страничката: 

1.http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedb

ody&dir_id=33_Пријавени и именувани тела за 

техничка оцена ТАВ во NANDO (New Approach Notified 

and Designated Organisations information system) 

 

 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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Кога производот не е опфатен со 

хармонизиран стандард 

Посета на страничката: 

1.http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedb

ody&dir_id=33_Пријавени и именувани тела за 

техничка оцена ТАВ во NANDO (New Approach Notified 

and Designated Organisations information system) 

 

 

 

 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 
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Кога не сте обврзани да го ставите  

ЗНАКОТ „СЕ“ ? (контакт точка) 
 

Исклучоци се: 

 кога производот е поединечно произведен, 

 произведен по нарачка за одредена употреба или  

 ако во постапка на производството на производот  

    мораат да се одржат традиционални процеси со кои  

    се гарантира зачувување на службено заштитени  

    дела (наследство/ историски дела итн.).  

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 
Кога знакот „СЕ“ е обврзувачки 

 



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

 

Означувањето со СЕ ознака не се состои 
само од втиснување на ознаката на 

производот –  

производителите мораат да извршат многу 
задачи како би ја завршиле постапката 

на втиснување на СЕ ознаката 



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

 

Потребни документи: 

Хармонизиран стандард 
Понекогаш хармонизираниот стандард упатува на друг стандард 

 (начини на испитување, табеларни вредности итн.)  

кои би можеле да бидат важни   

или 

Европскиот документ за оцена (EAD) 



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

1.Постапката на производство 

Одговорни сте за оценување на својствата на 
производот и воспоставување контрола на 

фабричкото производство. 

(како дел на внатрешнитете постапки за надзор на 
кавалитетот, во соработка со надворешни 

лаборатории или вршители на услуги) 

  

Врз основа на резултатот од оценувањето и 
контролата на фабричкото производство можете 

да проверите дали својствата со време се 
менувале.  



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

 

Правна терминологија 

 

1. Оцена и потврда на постојаноста на својствата 

Assesment and Verification of Constancy of Perormance_AVCP  

 

2. Именуваните тела (трета страна која врши проврка и издава 

потврда за AVCP) 
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

1.Постапка на производство 

 
1.1 Суштинските карактеристики 

 
Оценувањето на производот се врши со одредени вредности од пописот на 

карактеристики кои се нарекуваат суштинските карактеристики.  

Целосниот попис (список, листа) ќе го најдете во прилогот за 

хармонизираните стандарди и европските докоменти за оцена 

(EAD).  

Пописот (списокот, листата) може да биде различен за секоја  употребна 

намена(intended use), а во случај на производ со повеќе наменети 

употреби со пописот (списокот, листата) би требало да бидат опфатени 

карактеристики поврзани со секоја од нив.  

 

На пописот (списокот, листата) исто така се наоѓа и системот на AVCP за 

секоја битна карактеристика  
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     Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство 

1.2 Системи за оцена и потврда на постојаноста на 

својствата (системи на AVCP) 

 
Кога имате попис (список, листа) на суштинските карактеристики кои се важни 

за вашиот производ, морате да проверите кои постапки морате да ги 

извршите за објава на својствата на секоја суштинска карактеристика, како 

што се методите на испитување, табeларните вредности итн. Тие постапки 

морате да ги употребувате за испитување на примерокот.  

Морате исто така да ја утврдите својата детална контрола врз фабричкото 

производство. 

Во согласност со системот на AVCP кој се применува на секоја суштинска 

карактеристика, во некои случаи именуваното тело ке мора да изврши 

дополнителни задачи. Во следната табела ќе видите кои задачи ќе морате 

да ги извршите вие и именуваното тела во зависност од системот на AVCP.  



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 



Хармонизиран стандард 

(EN 13924-2 Bitumen and bituminous binders- 

 Битумен и битуменски врзива Битумен и битуменски врзива - Спецификации за 

посебни  патни битумени (за градба на патишта) 

Дел 2 :Повеќетипни патни битумени  



 

Хармонизиран стандард 

(EN 13924-2 Bitumen and bituminous binders- 

 Битумен и битуменски врзива Битумен и битуменски врзива - Спецификации за 

посебни  патни битумени (за градба на патишта) 

Дел 2 :Повеќетипни патни битумени  
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

Испитување на примерок врз основа на 

програма за контролни испитувања  

 

СИСТЕМ AVCP 

Фабричка контрола на производството (FPC)  

Определување на тип на произ. (Оценување 

на својствата)  

Почетна контрола на производниот погон и 

системот на (FPC)  

 

Континуиран надзор, оцена и евалуација на 

(FPC) 

Надвореш. контрола/испитување на случајни 

примероци пред да се пуштат на пазарот  

 

1+ 1 3 2+ 4 



III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство 

1.3 Без утврдени својства  
 

Државите членки имаат воспоставени различни барања за 
суштинските карактеристики на производот кои се употребуваат 

во секоја замја.  
Повеќе информации ќе најдете на пописот (список,листа) на 

производи со контактни точки за производите во државите-
членки во кои вашиот производ ќе се продава. Тие иформации би 

требало да ги земете во предвид кога одлучувате кои 
карактеристики ќе ги објавите.  

 
Во двата случаи кога сте одлучиле дека несакате да објавите 
одредени карактеристики, напишете „без утврдено својство“ со 

употреба на „NPD“ картица.  
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство 

1.4 Дополнителни барања  

Кај употребата на насоката на ЕОТА 

 

Првиот чекор кај употребата на оваа насока е обраќање 

до тело за техничка оцена кое ги извршува задачите 

согласно европскиот документ за оцена. Телото за 

техничка оцена ќе ви издаде документ под наслов 

европска техничка оцена (ЕТА) кој ќе ви биде потребе 

во следните чекори.  



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ – CPR 305/2011 
Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство  

 

1.4 Дополнителни барања  
Кај употребата на насоката на ЕОТА 

 

 

Задачи на ТАВ: 

 

 Подготвува Европскиот документ за оцена EAD (European  

     Assessment Dokument) врз основа на барање на производителот, 

 Врз основа на EAD оценува и издава Европската техничка оцена 
(European Technical Assessment - ЕТА) во облас на производи за 
кој е именмуван 

 Треба да е пријавено тело во ЕОТА, 

     Базата со листа на назначени ТАВ – NANDO Information System  

 
http://www.eota.eu/ 

 

 

Harmonised 

Standard  

 

European 

Assessment 

Document 

 

 
 

The product is not 

covered, or not fully 

covered, by any 

harmonised technical 

specification  

 

 

European Technical  

Assessment   
Procedure for adopting  

European Assessment 

Document  
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство 

1.5 Поедноставени постапки 
 

За некои од суштинските карактеристики нема да биде потребно 
оценување бидејќи е генеричката вредност или изјавата 

прифатена на европско ниво.  

 

Во тој случај  

Европската комисија објавува правен акт во кој се содржани тие 
информации. Меѓутоа, таа можност можете да ја искористите ако 

изработите документ во кој е објаснето дека тој правен акт се 
применува врз вашиот производ. Тој документ службено се 

нарекува „соодветна техничка документација“.  

 

Ако битната карактеристика е во рамки на системот AVCP 1 или 1+, 
именуваното тело мора тој документ да го провери.  
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

 

Регистар на тела за извршување на 

задачите на трета страна 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=n

a.main 
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

 

     Која е задачата на производителот? 

 

Полноправно Регистар на тела за 

извршување на задачите на трета страна 
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     Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство 

1.6 Основна документација 
 

По оценувањето на суштинските карактеристики потребно е да ги 
имате следниве документи: 

  

 Почетно испитување на производот вклучувајќи листа на 
суштинските карактеристики и резултатите на оценувањето 
(испитување, табеларни вредности итн.)  превземени од hEN, 

 Европска техничка оцена (само за насоката ЕОТА, со која се 
заменуваат останатите почетни испитувања), 

 Документирана постапка за контрола на фабричкото производство, 

 Сертификат или сертификати од именуваните тела 

Сите документи треба да се архивирани, 
поради контрола на надзорот на пазарот 
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     Која е задачата на производителот? 

 1.Постапка на производство  

 

 

1.7 Единствена идентификациска ознака 

 

 По завршувањето на оценувањето ќе морате на својот производ 

да му доделите ознака.  

Таа ознака се нарекува единствена идентификациска ознака на тип на 

производ и е поврзана со видот на производот кој го произведувате 

и со својствата на неговите суштински карактеристики.  

Било кој производ – 123.АВС-2014.07.17 
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

2. Кога морате да започнете со ново оценување? 
 

  

2.1 Секогаш кога ќе произведете нов производ  

или 

2.2 Ако воведете промени на производот или  

во производството  

и со контролата на фабричкото производство се утврдат такви 
промени, ќе морате да проверите дали се промениле и својствата на 
производот за сите суштински карактеристики кои ги објавувате. Во 

случај на промени, ќе морате одново да го прилагодувате 
производството како би се вратиле на објавените својства или 

можете повторно да ги извршите сите задачи на AVCP. 
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот?      

 

3.Кој документи ги доставувате? 
  

 

3.1  Изјава за својствата (DoP) на производот, 

3.2  СЕ знак и пропратни информации за производот, 

3.3  Упатства и насоки за безбедност, 

4.4  Податоци за REACH 



  

3.Кој документи ги доставувате? 
 

3.1 Изјава за својствата (DoP) на производот 
 

Ги содржи потполните информации за произведувачот, производот и 
неговите својства и е најважниот документ заедно со СЕ знакот. 

 
Со тоа би требало да гарантирате дека информациите за својствата се 

јасни и недвосмислени за секој примател на производот.  
Кога ќе ја имате конечната верзија на документот мора да зачувате 

(архивирате) еден примерок заедно со целата основна 
документација. Задолжени сте да ги чувате во архива најмалку 
десет години по последната продажба на секој вид производ 

III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот?      

 

Tabela_Izjava.doc


3.Кој документи ги 
доставувате? 

 
 

3.1 Изјава за својствата 
(DoP) на производот 
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     Која е задачата на производителот?  

Tabela_Izjava.doc


III Дел 

    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

3.Кој документи ги доставувате? 
                         

3.2 „СЕ“ знак и пропратни информации за производот 
 

Важните одлуки кои треба да се донесат за СЕ знакот се: 

 величината на ознаката, материјалот и местото на кое се втиснува. 

Мора да се втисне на производот на видлив, читок и неизбришлив 

 начин. Меѓутоа, ако тоа не е можно или не е гарантирано заради 

 самиот карактер на производот, ознаката ќе може да биде втисната на 

 амбалажата, ако постои, или на пропратните документи.  

Пред да одберете една можност би требало да ја земете во предвид 

дали може ознаката да се тргне од производот, можност за  

оштетување на амбалажата или можност да не допре до крајниот 

 купувач итн. 

 

Tabela_Znak CE.doc
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

3.Кој документи ги доставувате?                       

3.2 „СЕ“ знак и пропратни информации за производот 

 

Tabela_Znak CE.doc
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     Која е задачата на производителот? 

3.Кој документи ги доставувате?                       

3.2 „СЕ“ знак и пропратни информации за производот 

 

Tabela_Znak CE.doc
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

3.Кој документи ги доставувате? 
                         

3.2 „СЕ“ знак и пропратни информации за производот 
 

ПРИМЕРИ 

 

Панелите обично се означуваат со „СЕ“ знак едне по еден на тој начин што 
информациите се печатат со боја во еден ред на работ на производот. По 

вградувањето на производот информациите повеќе не се гледаат. 

 

Коцките за поплочување обично се означуваат со втиснување на „СЕ“ знак на 
пакувањето заради ниската цена на секоја единица и затоа што цената би 
се зголемила во случај на втиснување на СЕ ознаката на секоја единица. 

 

Агрегатите во растурена состојба обично се означуваат со СЕ знак во 
пропратната документација, обично заедно со документацијата која ја 

доставил производителот. 

  

 

 

 

Tabela_Znak CE.doc
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     Која е задачата на производителот? 

 

3.Кој документи ги доставувате? 
  

3.3 Упатства и насоки за безбедност 

 

Како производители морате да составите упатства и безбедносни 

известувања потребни за употреба на вашиот производ. Тие 

документи мораат да го следат производот до примателот. 
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    ЧЕКОР ПО ЧЕКОР ДО ЗНАКОТ „СЕ“ 

     Која е задачата на производителот? 

 

3.Кој документи ги доставувате? 
  

3.4 Податоци за REACH 

 

Врз градежните производи се применува Уредбата REACH XVI која се 
применува врз хемикалиите кои се употребуваат во ЕУ. Затоа ќе 

мора да ги исполните сите барања утврдени со таа Уредба. 

REACH Regulation (Registration, Evaluation, Restriction,and 
Authorisation of Chemicals - Regulation (EC) No 1907/2006)  

                European Directive 2003/53/EC измена на Directive 76/769/EEC 

“Restrictions on the marketing and  

use of certain dangerous substances  

and preparations (nonylphenol, 

nonylphenol ethoxylate and cement)” 
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     Кој документи се доставуваат? 
 

 Податоци за REACH 

 
 

Законот за хемикалии и листа 
на забрани и ограничувања 
на употреба на хемикалии 
(Службен весник на РМ бр. 

57/2011) со важност од 
01.01.2013    

 

Потребата за редукција во вода 
растворлив Cr (IV) на 2 ppm 
произлезе заради спречување на 
алергиски реакции на кожата. 

 47 Цемент  
 1. Забрането е користење или ставање 

во промет на цемент и смеси коишто го 
содржат, ако после хидратацијата 
(навлажнување) содржат повеќе од 2mg/kg 
(0,0002%) растворен хром (VI) пресметан на 
вкупната маса на суровиот цемент, од 1. 
јануари 2013 година. 

 2. Ако на цементот му се додадени 
редукциони средства, снабдувачот треба да 
обезбеди на амбалажата на таквиот цемент 
или на амбалажата на смесите коишто го 
содржат, покрај обележувањето во 
согласност со прописите за класификација, 
пакување и обележување на супстанции и 
смеси, да бидат јасно и неизбришиво 
истакнати податоците за датумот на 
пакување, условите за складирање, како и 
податокот за временскиот период во кој 
редукционото средство е активно во 
одржувањето на концентрацијата на хром 
(VI) под граничната вредност наведена во 
точката 1. 

 3. Забраните од точките 1. и 2. не се 
применуваат про ставање во промет и 
користење на цементот во контролирани 
затворени системи коишто се целосно 
автоамтизирани, без можности цементот или 
смесите коишто содржат цемент да дојдат во 
допир со кожата. 
 
 



 

 
         КОРИСНИ ЛИНКОВИ 

 
СТАНДАРДИ 

http://isrm.gov.mk 
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/ 

http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-
standards/construction-products/index_en.htm 

EOTA 
http://www.eota.eu/ 

NANDO 
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/ 

 
ИМЕНУВАНИ ТЕЛА 

http://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main 

TAB 
http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33 
 
 
 

http://isrm.gov.mk/
http://isrm.gov.mk/
http://isrm.gov.mk/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single- market/european-standards/harmonised-standards/construction-products/index_en.htm
http://www.eota.eu/
http://www.eota.eu/
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=na.main
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33


 

 

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМЕАНИЕТО! 

 
 

М-р Соња Черепналковска, 

cerepnalkovska.sonja@isrm.gov.mk 

 
Скопје, 4 ноември 2015 година 

  

 



 

 

ВРЕМЕ ЗА ПРАШАЊА ? 

 


