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СТРУКТУРА

I.    Вовед

Инструменти на европската легислатива;

II. Закон за градежни производи (ЗГП) и неговите 

измени;

III. Пристап до нацрт стандардите при ИСРМ;

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-Сл.на РМ 104/2015



ЦЕЛИ НА ПРЕЗЕНТАЦИЈАТА:

➢ Разбирање на спецификите на Законот за градежни 

производи и неговите измени;

➢ Примена на стандардите и придобивките од нивната 

примена;

➢ Како да гласаме по стандардите на јавна расправа;

➢ Како и кој  го контролира градежниот производ?

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-Сл.на РМ 104/2015



I ДЕЛ:

ТЕХНИЧКА ХАРМОНИЗАЦИЈА НА РМ

Стратешка цел на надворешната политика на РМ

▪ Полноправно членство во Европската унија

▪ Целосна интеграција на Република Македонија         

во внатрешниот пазар на ЕУ 



I ДЕЛ: 

ТЕХНИЧКА ХАРМОНИЗАЦИЈА НА РМ

Стратешка цел на надворешната политика на РМ

Спогодба за стабилизација и асоцијација

9-ти април 2001 во Луксембург

ГЛАВА VI Сообразност на законодавството и спроведување на законите

Член 68

Постапно приспособување на законите (во две фази)

Член 73

Обезбедување на инфраструктура за квалитет 

(спроведување на евроспките процедури за 

стандардизација, метрологија, акрдитација

и оцена на сообразност)



СЛОБОДНОТО ДВИЖЕЊЕ НА

СТОКИ Е КАМЕН ТЕМЕЛНИК 

НА ЕДИНСТВЕНИОТ ПАЗАР

I ДЕЛ: 

ЕВРОПСКИ ПРИСТАП НА ТЕХНИЧКАТА

ХАРМОНИЗАЦИЈА



➢ РЕГУЛАТИВИТЕ - задолжителна за сите ЗЕМЈИ ЧЛЕНКИ 

применлива веднаш како национален закон без каква било 

транспозиција или модификација.

➢ ДИРЕКТИВИТЕ - задолжителна, бара транспозиција, 

воспоставува цели, но остава земјите членки да ги одберат 

регулаторните, легислативните и административните средства за 

нивно постигнување.

I ДЕЛ: 

ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА



➢ ДЕЛЕГИРАНИ АКТИ / ИМПЛЕМЕНТИРАЧКИ АКТИ - „Lisbon Treaty“ 

прави дистинкција помеѓу два сета комисиски акти, делегираните и 
имплементирачките акти, за да се увери во имплементацијата на 

одреден закон од ЕУ. 
Делегирани акти се дефинирани како нелегислативни акти со општа 

употреба да дополнат или изменат одредени неесенцијални елементи 
од некој легислативен акт. 

Имплементирачките акти треба да се користат таму каде што се бараат 
еднакви услови за имплементација на правно обврзувачките акти на 

Унијата

I ДЕЛ: 

ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПСКАТА ЛЕГИСЛАТИВА



За да се подобри Внатрешниот пазар на добра и да се зајакнат условите за 

пласирање производи на пазарот на ЕУ. 

ЦЕЛ:

◼ Подобрување на правилата за надзор на пазарот за зголемена заштита на 

потрошувачите;

◼ Поставување јасни и транспарентни правила за акредитација на тела за 

оцена на сообразност;

◼ Зголемување на квалитетот и довербата во оцена на сообразност на 

производите преку построги и појасни правила за барањата за нотификација 

на телата за оцена на сообразност;

◼ Појаснување на значењето на СЕ означување, зголемувајќи го неговиот 

кредибилитет;

I ДЕЛ: 2008 – Пакет мерки

Нова легислативна рамка 

(New Legislative Framework) – NLF



REGULATION (EC) N. 764/2008

Процедури што се однесуваат на примената на одредени 

национални технички правила за производи со кои законски се 

тргува во друга земја членка (заедничко одобрување).

I ДЕЛ: 2008 – Пакет мерки

Нова легислативна рамка 

(New Legislative Framework) – NLF



Принципот на заедничко признавање,

потпишан со Договорот за воспоставување на Европската 

економска зона – EЕА (European Economic Area), 

значи дека производ кој е направен и/или се наоѓа на пазарот во 

една земја членка на ЕУ или во Турција, или легално произведен 

во земја зачленета во Европската асоцијација за слободна трговија 

– ЕФТА (European Free Trade Association – EFTA), 

мора, да се продава во која било друга земја членка 

без да биде предмет на понатамошни контроли. 

I ДЕЛ: 2008 – Пакет мерки

Нова легислативна рамка 

(New Legislative Framework) – NLF



REGULATION (EC) 765/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 9 July 2008 

Ги дава побарувања за акредитација и надзор на пазарот поврзан со тргувањето 

на производите

DECISION 768/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL of 9 July 2008 

За заедничка рамка за тргувањето со производите

I ДЕЛ: 2008 – Пакет мерки

Нова легислативна рамка 

(New Legislative Framework) – NLF



Каде можете да ја најдете NLF?

http://eur-lex.europa.eu/

I ДЕЛ: 2008 – Пакет мерки

Нова легислативна рамка 

(New Legislative Framework) – NLF

http://eur-lex.europa.eu/


II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Европскиот Парламент и Совет 

9 мај 2011 година

Construction Products Regulation_CPR 305/2011, 

01 јули 2013 година,

укината Директивата (Construction Products Directive) 
бр. 89/106/EEС

Закон за градежни производи 
(Сл.весник на РМ бр.104 од 24 јуни 2015 г. и измена во Сл.весник 

бр.192/2015 и 53/2016, измена во Сл. весник јуни 120/2018)



Со овој закон се уредуваат:

➢ Условите за пуштање на градежните производи на пазар 

од хармонизирано подрачје и нехармонизираното 

подрачје;

➢ Изјава за својства;

➢ Означувањето со „СЕ“ ознака; 

➢ Обврските на економските оператори;

➢ Хармонизираните технички спецификации;

➢ Воспоставување и работењето на именуваните тела;

➢ Надзор и контрола на пазарот.

II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
ПРЕДМЕТ 



Обезбедување квалитетни 

градежни производи со

точни информации во 

врска со нивните 

својствата, со цел да се 

подобри нивното 

пласирање и  слободно 

движење на европскиот 

и внатрешниот пазар.

II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
ОСНОВНА ЦЕЛ



Со “новиот” Закон за градежните производи 

се дава многу поголема одговорност на Производителот 

на градежен производ, во поглед на контрола на 

квалитет и одржување на постојаност на својствата на 

градежниот производ. 

II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
ОСНОВНА ЦЕЛ



◼ Регулаторниот систем на ЕУ за производи во целина има две основни 

цели:

- да обезбеди висок степен на заштита на граѓаните, животните и 

животната средина; и

- да обезбеди сите производи да циркулираат слободно во рамките на 

ЕЕА (слободна трговија).

(но тие не ги покриваат аспектите како што се квалитетот или трошоците, 

бидејќи се „пазарни“ прашања, а не регулаторни прашања).

◼ Законодавство за правата на единствениот пазар, освен CPR, поставува 

барања (суштински барања или суштински карактеристики) директно на 

производите. На пример, за електрични производи, од LVD, е: 

„Изолацијата мора да биде погодна за предвидливи услови“.

II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
Разлики помеѓу CPR (ЗГП) и други Закони



Од друга страна, CE-ознаката на градежниот производ не дава проценка 

за „безбедноста“ на производот. 

Наместо тоа, CE ознаката е придружена со серија вредности на својствата во 

однос на различните карактеристики и, во овој случај, 

CE ознаката дава претпоставка дека декларираното својство е точно. 

Затоа, дали производот е соодветен за планираната употреба во конкретни 

градежни објекти е нешто што треба да се одлучи во подоцнежна фаза.

Како таква, CE ознаката на градежните производи е различна од општата CE 

ознака и на тој начин функционира поинаку од другите закони на ЕУ.

II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
Разлики помеѓу CPR (ЗГП) и други Закони



Неколку други општи принципи заслужуваат објаснување:

Прво, CE ознаката не е знак за квалитет, тоа е знак за сообразност. 

Второ, ознаката CE ги опфаќа првенствено односот помеѓу производителот 

и органите за надзор на пазарот, односно покажува дека производот може да 

биде законски пласиран на пазарот. 

Не го опфаќа односот помеѓу производителот и корисникот на производот, 

се бара Изјавата за својства (DoP) и CE ознаката, кои треба да се пренесат до 

следниот економски оператор во ланецот на снабдување. 

II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
Разлики помеѓу CPR (ЗГП) и други Закони



II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

BWR1- механичка отпорност и стабилност, BWR2- безбедност во случај на 

пожар, BWR3- хигиена, здравје и животна средина, BWR4- безбедност и 

достапност при работа, BWR5- заштита од бучава, BWR6- заштеда на енергија на 

задржување на топлина, BWR7- одржлива употреба на природни ресурси.



II ДЕЛ: ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
Разлики помеѓу CPR (ЗГП) и други Закони

Не е направен обид на европско ниво да се усогласат регулаторните барања 

за објектите во земјите членки. Наместо тоа, CPR идентификува седум 

основни барања за објектите (BWR)



ПЛАСМАН НА 

ГРАДЕЖЕН

ПРОИЗВОД

НА ДОМАШЕН

ПАЗАР

ОД ДОМАШНИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ЗА ИЗВОЗ

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
Постапки за пласирање на градежниот производ 

на пазарот во случаи:

ОД УВОЗ



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ 
Контакт точка на градежен производ –

Надлежен орган за градежни производи

член 6 и 7

➢ Министерството надлежно за работите од областа на економијата 
(во натамошниот текст: Министерство) е контакт точка за 
градежните производи во согласност со овој закон.

➢ Министерството – формира ТЕЛО-Комисија за градежни 
производи. (7+2члена)



Производителот изготвува: 

Изјава за својствата_Declaration of Performance DoP

Претходно:

Изјава за сообразност_Declaration of Conformity

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

Изјава за својства – член 8



Кога градежниот производ е сообразен со хармонизиранa техничка 

спецификација, или согласно став 2 на овој член, производителот 

изготвува изјава за својства за суштинските карактеристики 

на ГП кога таквиот производ се пушта на пазар.

Став 2 
Доколку не постојат хармонизирани технички спецификации, 

градежниот производ може да биде пуштен на пазарот, ако е во 

согласност со: 

македонски национални стандарди

или 

македонските технички прописи

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: Изјава за својства – член 8

подобрена терминологија

DoP.doc


ЗАКОН за

ГП

104/2015

Хармонизирано 

подрачје

Не хармонизирано

подрачје

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ 
СУШТИНСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ (ГП)

ESSENTIAL CHARATERISTICS FOR CP

ХАРМОНИЗИРАНИ

ТЕХНИЧКИ 

СПЕЦИФИКАЦИИ

ХАРМОНИЗИРАНИ СТАНДАРДИ – hEN ЕВРОПСКИ ДОКУМЕНТ ЗА ОЦЕНА –

EAD



Хармонизирани градежни производи

НЕ Хармонизирани 

градежни производи

Во согласност со РЕГУЛАТИВАТА 

1025/2012 за Европска стандардизација, 

„хармонизиран стандард“ значи 

Европски стандард усвоен врз основа на 

барањата дадени од Комисијата за 

апликација (примена) на 

хармонизираното законодавство на 

Унијата.

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

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


Точно се дефинирани обврските на економските 
оператори, односно на: 

производителот, 

овластениот застапник, 

увозникот, 

дистрибутерот, 

трговецот

Производи-

тел Увозник Дистрибутер Трговец Изведувач Корисник

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Обврски на економски оператори – член 9



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ – CPR 305/2011

Обврски на економски оператори – член 15/20

ЕКОНОМСКИ 

ОПЕРАТОРИ СЕКОЕ ФИЗИЧКО ИЛИ ПРАВНО ЛИЦЕ: CPR ЗГП

ПРОИЗВОДИТЕЛ

кое што произведува градежен производ, или го 

препродава под свое име или трговска марка 

градежниот производ произведен од друг 

производител;

11 

член

15 

член

ЗАСТАПНИК

основано во Република Македонија што има 

писмено овластување од производителот да 

постапува во негово име за определени задачи, во 

согласност со одредбите од овој закон;

12 

член

16 

член

УВОЗНИК

основано во Република Македонија кое на пазарот 

во Република Македонија пушта производ од 

друга земја на негова сметка;

13 

член

17 

член

ДИСТРИБУТЕР

во ланецот на производи кое производот го става 

достапен на пазарот, а не е производител или 

увозник;

14 

член

18 

член



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ
ИЗМЕНА: Означување на производот – член 15 

(за домашен пазар)

Обврски на производителот

(6) Производителот треба да обезбеди градежниот

производ да биде обележен со вид, серија или сериски

број или каков било друг елемент кој овозможува негова

идентификација или ако тоа не е можно

бараната информација е обезбедена на пакувањето или 

документот кој го придружува градежниот производ.



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ
ИЗМЕНА: Означување на производот – член 15 

(за домашен пазар)

Обврски на производителот

Производителот кога го пушта производот на пазарот е 
обврзан да обезбеди  изјава за својства и техничкото 
упатство кои го придружуваат производот, напишани на 
македонски јазик.



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ
ИЗМЕНА:  – член 18, став 6 

Обврски на дистрибутерот

(6) Дистрибутерот кој смета или има причина да се 
сомнева дека градежниот производ кој го пуштил на 
пазарот, не е во согласност со изјавата за својствата 
или со барањата од овој закон, веднаш ги информира 
надлежните органи за надзор на пазарот,  дека се 
превземени  потребни мерки за да се доведе 
градежниот производ во сообразност.



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ – CPR 305/2011

Оцена и потврда на постојаноста на својствата
Assesment and Verification of Constancy of           

Perormance_AVCP – член 31-а (28)

НОВО: Assesment and Verification of Constancy of Perormance_AVCP

СТАРО: Attestation of Performance,( AoC)

Сертификација на FPC

Сертификација на                  

производ



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ – CPR 305/2011

Оцена и потврда на постојаноста на својствата
Assesment and Verification of Constancy of           

Perormance_AVCP – член 31-а (28)

НОВО: Assesment and Verification of Constancy of Perormance_AVCP

Оцената и потврдата на постојаноста на својствата на градежниот 

производ во врска со нивните суштински карактеристики се врши во 

согласност со еден од системите за оцена и потврда на постојаноста 

на својствата во согласност со подзаконските акти од овој закон

(1+, 1, 2+, 3, 4)



Задача

Оцена и потврда на постојаноста 

на својствата на градежните 

производи (Assesment and 

Verification of Constancy of 

Perormance_AVCP)

1+ 1 2+ 3 4

Произво

дител

Определување на тип на производ (Оценување 

на својствата)
- - + - +

Контрола на фабричко производството (FPC) + + + + +

Понатамошни тестирања на примерокот од 

градежниот  производот во согласност со 

пропишаниот план за тестирање

+ + + - -

Обележување на производот + + + + +

Изјава за својствата + + + + +

Именувано 

тело

Определување на тип на производ 

(Оценување  на својствата)
+ + - + -

Почетен преглен на производниот погон и 

контрола на фабричко производство (FPC)
+ + + - -

Постојан надзор, оцена и вреднување на 

фабричкото производство
+ + + - -

Тестирање на примероци земени по случаен 

избор, пред да се пушти на пазар
+ - - - -

Сертифицирање на производ ( CP) односно 

сертифицирање на фабричката контрола на 

производство (CFPC)

CP CP
CFP

C
- -



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Именувани тела – член 33

Тела инволвирани во процесот на AVCP

Тела за оцена на сообразност/

Conformity assessment bodies (CABs)

Именувано тело е тело одговорно за извршување на задачи 
од трета страна во процесот на AVCP независно од 

огрганизацијата или градежниот производ.

Министерството именува тела вклучени во 

процесот на оцена на сообразноста, за 

извршување на задачите како трета страна во 

процесот на оцена и потврда на постојаноста на 

својствата за целите на овој закон. 



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Именувани тела – член 33

➢ Тело за сертификација за производ за постапка за 
издавање на сертификат за постојаност на својствата на 

производот (1+,1)

➢ Тело за сертификација за контрола на фабричко 
производство за  постaпка за издавање на сертификат за 

сообразност на контролата на фабричко производство 
(2+)



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Именувани тела – член 33

➢ Именувани лаборатории за испитување (3)

➢ Лабораторија за тестирање вклучена во постапката за 
оцена и потврда на својствата на градежниот производ во 
однос на суштинските карактеристики: реакции на пожар, 

отпорност на пожар, својства при надворешен пожар, 
апсорција на бучава, 

односно емисија на опасни материи (3);



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Тела инволвирани во процесот на AVCP

Тела за оцена на сообразност/

Conformity assessment bodies (CABs)

➢ Акредитирано тело-ИАРМ 

(сертификациско тело/лабораторија) 

➢ Именувано тело-МоЕ

(сертификациско тело/лабораторија) 

➢ Нотифицирано тело во ЕУ

(сертификациско тело/лабораторија) 



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

1.3 Именувани тела – член 33

Тела инволвирани во процесот на AVCP

(1) Министерството именува тела  вклучени во 

процесот на AVCP

(2) Именуваното тело треба да биде акредитирано



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

Именувани тела – член 33

КОРИСНИ ЛИНКОВИ

ИСРМ -

http://www.isrm.gov.mк

МК БАЗА –
http://www.economy.gov.mk/docs/resenija-ovlastuvanja

NANDO BAZA –
http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm?fuseaction=cp.main



ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СООБРАЗНОСТ И 
ТЕХНИЧКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.  Изјава за својствата (DoP) на производот;

2.  Технички упатства и насоки;

3. Означување на производот /„СЕ“ знак со пропратни 
информации за производот;

4. Податоци за REACH-опасни субстанци.

ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
ШТО СЕ КОНТРОЛИРА КАЈ ГРАДЕЖНИОТ ПРОИЗВОД ?



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015
КОЈ и КАКО ГО КОНТРОЛИРА ГРАДЕЖНИОТ ПРОИЗВОД ?

ГЛАВА X

НАДЗОР НА ПАЗАРОТ, КОНТРОЛА И ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР СО 
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 51

1. Инспекциски надзор на ГП пуштени на пазарот, врши

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ (Став 1);

2. Контрола на ГП при вградување во градежни објекти е во 
надлежност на НАДЗОРНИОТ ИНЖЕНЕР на градилиште и 
ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО и 
УРБАНИЗАМ (Став 5);

3. При увоз на ГП, контролата ја врши Царинската управа (Став 6);

Закон за надзор на пазарот-2010 година.



ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ-

Сл. весник на РМ 104/2015

ПАТЕКА ЗА КОНТРОЛА НА ГП

МКС 

hEN

1+
1
2+
3

И.Т.
4

Изјава за 

својства/ 

(„DoP“)

Означување 

на 

производот/

„СЕ“ знак

Техничко 

упатство

Податоци 

за опасни 

супстанци

Gradezni proizvodi.xls


ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: 

➢ Подобрување на терминологијата во

член 4 ДЕФИНИЦИИ;

Точка 14 – Лабораторија за тестирање;

Точка 17а – Нотифицирано тело;

Точка 20 – Планирана употреба;

Точка 26 – Суштинските карактеристики;

Точка 26а – Тело за оцена  на сообразноста;

Точка 32 – Хармонизирани техниочки спецификации.

➢ Појаснување на секој член за неговата примена:

Овој член ќе важи ДО/ОД пристапување на Република Македонија 

во Европската Унија или со потпишување на АКА Протокол,



ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: 

Член 5 

Градежните производи може да се пуштаат на пазарот само ако се соодветни 

со нивната  планирана употреба, што подразбира, објектите во кои 

производите ќе бидат вградени мора да ги исполнуваат следните основните 

барања:

1. Механичка отпорност и стабилност;

2. Безбедност во случај на пожар;

3. Хигиена, задравје и животна средина;

4. Безбедност  и достапност при употреба;

5. Заштита од бучава;

6. Заштеда на енергија на задржување на топлина и 

7. Одржлива употреба на природни ресурси



ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

Член 45

Градежен производ од хармонизирано подрачје кој се увезува се смета за 

сообразен:  

1. Градежниот производ е означен со „СЕ“ ознака и придружен со Изјава за 

својства, техничко упатство и сертификати за сообразност издадени од 

страна на нотифицирано тело регистрирано во ЕУ, или 

2. Градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатсво и  

сертификати за сообразност издадени од страна на именувано тело на  

земјата производител признаено во Република Македонија и

3. Градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатсво и   

сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на 

земјата увозник.



ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: ПОСЕБНИ ПОСТАПКИ

Член 45

Градежен производ од нехармонизирано подрачје кој се увезува се смета 

за сообразен:  

1. Градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатсво и  

сертификати за сообразност издадени од страна на именувано тело на  

земјата производител признаено во Република Македонија и

2. Градежниот производ е придружен со Изјава за својства, техничко упатсво и   

сертификати за сообразност извршени од страна на именувано тело на 

земјата увозник.



ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: 

РОКОТ ЗА ПРИМЕНА:

Економскиот оператор кој пушта на пазар градежен производ од 

хармонизираното  подрачје должен е  своите производи да ги  усогласи 

согласно одредбите на овој закон до 30.09.2018 година.



ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

НОВО: 

РОКОТ ЗА ПРИМЕНА:

Економскиот оператор кој пушта на пазар градежeн произво од 
нехармонизираното подрачје,  должен е да достави иницијатива за македонски 
национален стандард и истиот  да се изработи и усвои преку  Институтот за 
стандардизација на Република Македонија во рок од една година од денот на 
стапување во сила на овој закон. 

(3) Економскиот оператор кој пушта на пазар градежен производ од 
нехармонизираното подрачје, согласно член 13 од овој закон, по усвојувањето 
на македонскиот национален стандард, должен е своите производи да ги 
усогласи најдоцна за една година.“ 



ПОНАТАМОШНИ ЧЕКОРИ - ЗАКОНОТ

ЗА ГРАДЕЖНИ ПРОИЗВОДИ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА

ПРАВИЛНИК: 

1. Основните барања за градежни објекти;

2. (5)   различни системи  за оцена и потврда на постојаноста на 
својствата на градежните производи;

3. Содржината на Изјавата за својства;

4. Означувањето на ГП; 



III ДЕЛ:

ЕДИНСТВЕНО НАЦИОНАЛНО ТЕЛО

ИНСТИТУТ ЗА 

СТАНДАРДИЗАЦИЈА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА



ТЕХНИЧКА ИНФРА СТРУКТУРА

ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ

▪ Стручни Одбори

▪ Технички комитети

▪ Работни групи



ИСРМ ТК 25

Бетон, производи од бетон и ѕидарија

Делокруг на работа

Стандардизација-вклучувајќи дефиниции, класификации, 
спецификации, номенклатури, методи на тестирање во 

областа на:

различити видови цемент и градежна вар, 

гипс и гипсани производи, производи од глина, технологија на 
бетон, проектирање на бетонски мешавини за бетонски 

конструкции, армиран бетон, адитиви за бетон,

подни цементни кошулки  и  материјал за цементни кошулки.

Стандардизација во областа oдржливост на градежни  работи, 
процена за испуштање на опасни супстанции.



ИСРМ ТК 25

Бетон, производи од бетон и ѕидарија

Работни групи

ИСРМ ТК 25/РГ 2 :  Координатор: ГИМ Скопје

Членки: Градежен факултет Скопје, ГЕИНГ                

Скопје, Гранит АД Скопје, Цементарница

ТИТАН Скопје

ИСРМ ТК 25/РГ 3,4 :  Координатор: ГИМ Скопје

Членки: Градежен факултет Скопје,  ЗИМ  

Скопје и ИЗИИС Скопје



ИСРМ ТК 25 Бетон, производи за                  

бетон и ѕидарија

МКС ЕN 206+A1:2017
(ЕN 206:2013+A1:2016)

Бетон — Спецификација, својства, производство и 

сообразност 

Н МКС 1016:2018
Бетон — Спецификација, својства, производство и 

сообразност — Правила за употреба на МКС EN 206+А1:2017



CEN/TC 104 - Concrete and related products

LISTI NA STANDARDI/1.LISTA NA STANDARDI CEN TC 104.doc


Н МКС 1016:2018 
Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017

Бетон-Спецификација, својства, производство и

сообразност

Делокруг на работа

Овој македноски национален стандард содржи одредби што ќе 
важат и ќе се применува на територија на Република 

Македонија. 

Овој стандард претставува дополнување на правилата за употреба 
на составните материјали на бетонот, а кои се опфатени со 

европскиот стаднард, усвоен како македонски МКС EN 
206:2014+A1:2017.

Ги засега производителите на бетон и телата за оцена на 
сообразност, како и проектантите на бетонски конструкции.



Н МКС 1016:2018 
Правила за употреба на МКС EN 206:2014+A1:2017

Бетон-Спецификација, својства, производство и

сообразност

Содржината на овој стандард е поврзана со поглавјата од

МКС EN 206:2014+А1:2017. Нумерирањето на точките во овој 
стандард е преземено од МКС EN 206:2014+А1:2017, а потоа 

следи упатството за изменување односно дополнување, 
испечатено во италик, и текстот кој треба да се додаде или 

дополни на наведеното место.

Овој македонски национален стандард вклучува дополнувања на 

додатоците од А до F од стандардот МКС EN 206:2014+А1:2017, 

кои во овој стандард се означени со буквите од А до F, како и 

додатоци кон овој национален стандард, кои се означени како 

додатоци од НА до НF.



Н МКС 1019:2018 

Испитување на мостови со пробно 

товарење

Со овој стандард се утврдуваат: видовите на пробни товарeња, 
постапката за испитување и оценка на резултатите од 

испитувањата на патните и железничките мостови од армиран и 
преднапрегнат бетон, челични и спрегнати мостови.



Н МКС 1020:2018 

Испитување на конструкции од 

високоградба со пробно товарење и 

испитување до лом

Со овој стандард се одредува постапката за испитување со пробно 
товарење и испитување до лом на конструкции и носиви 

конструктивни елементи на објекти од високоградба.

Овој стандард се применува за сите конструкции од армиран и 
претходно напрегнат бетон, челик, дрво и други материјали 

(стакло, пластика, итн.), од кои се изведуваат носечките 
конструкции и носивите конструктивни елементи.



www.isrm.gov.mk
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Давање на коментари и мислења по однос на нацрт стандардите
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ПОКАНА ДО СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СТРАНИ

ПРИЈАВА до ИСРМ



ПРИДОБИВКИ ОД ЧЛЕНСТВО ВО ИСРМ  

❖ Редовно известуваање за активностите на 

македонската, европската и меѓународната 

стандардизација;

❖ Учествуваање во работата на управните органи на 

ИСРМ (Собрание и Совет на ИСРМ) и Техничките 

работни тела на ИСРМ (ИСРМ ТК)

❖ 20% ПОПУСТ при купување на македонски стандарди;

❖ ПОПУСТ при одредени услуги на ИСРМ;

❖ ПОПУСТ при котизациите за семинарите и советувањата 

што ги организира ИСРМ



ПРИДОБИВКИ ОД УЧЕСТВО ВО РАБОТАТА НА ИСРМ ТК

❖Финансиски отстапки и попусти за различни настани или 

материјали (конференции, работилници, списанија), итн

❖ 20 % ПОПУСТИ при купување на стандарди од делокруг на работа 

на соодветниот ИСРМ ТК

❖ Пристап до најнови информации за стандардите  и законската 

регулатива и на тој начин можност за идентификување на 

најновите трендови

❖Можност за влијание и учество при создавањето на новите 

стандарди на европско, меѓународно и национално ниво

❖Можност за воспоставување на односи и контакти со експерти и 

фирми од  иста бранша во земјата и странство,

❖ Зголемена корпоративни слика како лидер во соодветната

индустриска гранка,





ПОКАНА ЗА ОБУКА 

ШТО УРЕДУВААТ ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИ 

ПРОИЗВОДИ И СТАНДАРДИТЕ ОД ХАРМОНИЗИРАНОТО 

ПОДРАЧЈЕ

14.11.2018  од 9.00 часот

Лице за контакт:

д-р Ружица Јовановиќ

✆ 02 3 247 159

✆ 076 448 791

malinovska.ruzica@isrm.gov.mk

ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

mailto:malinovska.ruzica@isrm.gov.mk?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0 - %D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8


ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УЛ. Јуриј Гагарин бр.15 (Министерство за Економија)
1000 Скопје, Република Македонија

тел. +389 2 3247 150/152
факс. +389 2 3247 151

e-mail: cerepnalkovska.sonja@isrm.gov.mk
web: www.isrm.gov.mk

http://www.isrm.gov.mk/


Д-р Соња Черепналковска,

Скопје, октомври 2018 година

ВИ БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО!


