-Групација на производители на заштитни вратиИНИЦИЈАТИВА
за зајакната контрола при увоз на заштитни врати
Со цел надминување на присутната состојба со нелојална конкуренција на
домашното производство од увоз на заштитни врати со недоволен квалитет и
безбедонст Групацијата на производители на заштитни врати предлага зајакната
царинска контрола при увозот на заштитни врати од аспект на нивниот квалитет.
Сознанијата на Групацијата се дека за голем дел од заштитните врати кои се нудат
на домашниот пазар а кои потекнуваат од увоз не постои сигурност за нивниот
квалитет и безбедност. Една од причините е фактот дека во Република Македонија
не постои овластена и акредитирана лабораторија и тела за оценка на
сообразноста ( за означување на ЦЕ ознаки согласно Законот за безбедност на
производите, Сл.весник 33/2006 ) со кои би се проверил квалитетот на увезените
заштитни врати.
Најголем дел од овие производи се увезуваат од НР Кина, истите се означени со
ЦЕ ознаки, но прашање е дали ознаките се од овластени лаборатории од
Европската унија. (Податоците покажуваат дека од вкупно реализираниот увоз на
заштитни врати во 2010 година 2,1 мил САД%, над 50% се увоз од Кина, 10% од
Турција а останатите се од Чешка, Италија и Германија).
Домашното производството на сите видови на заштитни врати на годишно ниво
изнесува околку 120 тона, односно 500 заштитни врати од кои најголемиот дел се
пласираат на домашен пазар и околу 500 армирани каси и сефови.

Имајќи ги пред се во предвид несаканите последици кои можат да ги предизвикаат
заштитните врати со неадекватен или низок квалитет, неопходно е да се
превземат мерки за зајакната контролира на квалитетот на увоз на заштитни
врати од страна на царинските органи, што е регулоирано во Законот за надзор на
пазарот ( Сл. Весник 48/2010 ) со кој се утврдува кординацијата за надзор на
пазарот за производите кои се ппуштаат на пазарот, контролата на производите
кои се пуштаат на пазарот, како и примената на општите принципи на ЦЕ
означувањето.
Согласно Законот (член 11 став 1, 2, 3 и 4 и член 16.) контролата на производите
кои се внесуваат на пазарот во Република Македонија ја спроведува царинскиот
орган со органите за надзор на пазарот вклучително и Кординативно тело за
ефикасна имплементација на Законот за надзор на пазарот во рамките на
надлежностите утврдени со закон.
Согласно член 16 став 4 царинскиот орган е должен да го спречи пуштањето во
слободен промет на производот, кога е констатирано дека производот е со
карактеристики кои предизвикуваат причина да се верува дека производот, кога ќе
се инсталира преставува сериозен ризик за здравјето и безбедноста, производот
не го придружува писмена или електронска документација која е задолжителна
според закон и производот е означен со погрешна или лажна ЦЕ ознака.
Доследното спроведување на законската регулатива е од интерес на домашните
производители на заштитни врати, а и на самата држава преку намалување на
последиците од пожари и други несакани последици.
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