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          Врз основа на член 19 став 4, член 20 став 1 и 4 и член 21 став 5 од Законот за 
градежни производи (Службен весник на бр. 39 / 06) министерот за економија донесе 
 

П Р А В И Л Н И К 
 

за системи за атестирање на сообразност, постапки за атестирање, означување на 
градежните производи и содржина на документите за сообразност 

 
 

И. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 

          Со овој правилник се пропишуваат системите за атестрање на сообразност, 
постапките за атестирање, означувањето на градежните производи и содржината на 
документите за сообразност кои треба да се почитуваат и подетално да се определат во 
техничките спецификации за одделен градежен производ.  

 
ИИ. СИСТЕМИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА СООБРАЗНОСТ 

 

Член 2 

          Стандардите односно технички спецификации по правило треба да бидат 
обликувани така што при описот на изборот и комбинацијата на методи за контрола на 
сообразност на градежните производи од член 20 став 1 од Законот за градежни 
производи (во понатамошниот текст: Законот) и согласно критериумите од член 18 став 
3 од Законот,  да се изврши избор меѓу системите за атестирање на сообразност, кои 
определуваат различни задачи на производителот и соодветниот орган, вклучен во 
атестирање на сообразност и кои се наведени во членовите од 3 и 6 од овој правилник.  
 

Член 3 

           Системот за сертификација на градежен производ  вклучува: 
а) за производителот: 
- контрола на производството и  
- понатамошно испитување на мострите, земени во производниот погон според 

пропишаниот план за испитување и 
б) за органот за сертификација (тело за сертификација, тело за контрола и 

лабараторија за тестирање): 
- почетно типско испитување на градежниот производ, 
- почетна проверка на производниот погон и контрола на производството, 
- постојан надзор, оценка и одобрување од контролата на производство и  
- по потреба, контролно испитување на мострите, земени во производниот 

погон,  на пазарот или на градилиште. 
 
 

Член 4 

          Системот на изјава на производителот за сообразност на градежниот производ 
вклучува: 



  а)  за  производителот: 
- почетно типско испитување на градежниот производ, 
- контрола на производството и  
- по потреба испитување на мостри, земени во производниот погон според 

пропишаниот план за испитување и 
б) за органот за сертификација (тело за сертификација, тело за контрола и 

лабараторија за тестирање): 
- сертифиција на контролата на производството со почетна проверка на 

производниот погон и контрола на производството и 
- по потреба, постојан надзор, оценка и одобрување од контролата на 

производство. 
 

Член 5 

          Системот на изјава на производителот за сообразност на градежниот производ 
вклучува: 

- почетно типско испитување на градежниот производ, кое го врши  
лабораторија за тестирање и 

- контрола на производството. 
 

Член 6 

          Системот на изјава на производителот за сообразност на градежниот производ  
вклучува: 

- почетно типско испитување на градежниот производ, кое го врши 
производителот и 

- контрола на производството. 
 

Член 7 

           Изработувачите на технички спецификации за да можат полесно и попрегледно 
да ги опишат избраните системи за атестирање на сообразност од членовите  3, 4, 5 и 6 
од овој правилник, истите ги обележуваат со бројка.  
           Бројчаното обележување на степенот на системите за атестирање на сообразност 
е дадено во Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 8 

           Органот, вклучен во потврдувањето на сообразност во смисла на овој правилник 
од страна на производителот е избрано тело за сертификација, тело за контрола или  
лабараторија за тестирање, кои ги исполнуваат барањата од член 22 и член 23 од 
Законот. 
           Системите од член 3 и член 4 од овој правилник телото за сертификација може да 
го изврши сам или пак извршувањето на една односно повеќи задачи, да ги довери на 
телото за контрола  или лабаратории за тестирање, кои го изготвуваат во негово име.  

ИИИ. ПОСТАПКИ ЗА АТЕСТИРАЊЕ НА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 9 



           Постапките за атестирање на сообразност се дадени во Прилог 2, кој е составен 
дел на овој правилник. 
 

ИВ. ОЗНАЧУВАЊЕ  СО “ЦЕ”  ОЗНАКА 
 

Член 10 

             Градежните производи се означуваат со знакот ЦЕ  составен од почетните букви  
“ ЦЕ “, во форма дадена на следната слика: 
 

 
 

           Во зависност од видот на градежниот производ знакот ЦЕ се намали или зголеми, 
при што треба да се задржи соодносот од горната слика. Одделните елементи на знакот 
ЦЕ треба да бидат еднакво високи и не смеат да бидат пониски од 5 мм. 
           Кога е потребно знакот ЦЕ го следи идентификациски број на телото, кое е 
вклучено во атестирањето на сообразност на градежниот производ. 
 

Член 11 

            Знакот ЦЕ  го следат следниве дополнителни информации: 
- име и идентификациска ознака на производителот, 
- последните две бројки од годината, во која знакот бил поставен, 
- број на сертификатот за сообразност (ако бил издаден) и 
- ако е потребно податоци за идентификација на карактеристиките на 

градежниот производ врз основа на техничките спецификации. 
 

Член 12 

        Градежните производи, може да се пуштат на пазарот согласно со технички 
спецификации, наведени во членовите 7, 8  и 11 од Законот, при што не треба да се 
означат со знакот ЦЕ, а треба да бидат пропратени со информациите од член 10 став 1 
алинеи 1, 3 и 4  од овој  правилник и со последните две бројки од годината во која 
градежниот производ бил пуштен на пазарот. 
 
 

В. СОДРЖИНА НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СООБРАЗНОСТ 
 

Член 13 



  По изведените постапки за утврдување на сообраност, земајки ги во предвид 
барањата на техничките спецификации, производителот односно неговиот застапник со 
седиште во Република Македонија (во понатамошниот текст: застапник) ја потврдува 
сообразност на градежниот производ со изјава за сообразност. 
 

Член 14 

       Изјавата за сообразност од член 19 став 1  алинеа 1 од Законот,  содржи: 
- име и адреса на производителот односно неговиот застапник, 
- опис на градежниот производ (тип, ознака, намена на употреба ...), 
- барања, со кои градежниот производ е во сообразност, 
- посебни услови, поврзани со употребата на производот, 
- име и адреса на органот, вклучен во потврдувањето на сообразност (ако е 

потребно) и 
- име и функција на лицето, кое е овластено за потпис на изјавата во име на 

производителот односно неговиот застапник. 
 

Член 15 

Сертификатот за сообразност од член 19 став 1 алинеа 2 од Законот  содржи: 
- име и адреса на органот за сертификација, 
- број на сертификатот, 
- име и адреса на производителот односно неговиот застапник, 
- опис на градежниот производ (тип, ознака, намена на употреба ...), 
- барања, со кои градежниот производ е во  сообразност, 
- посебни услови, поврзани со употребата на производот, 
- услови и период на важење на сертификатот (ако е потребно) и 
- име и функција на лицето, кое е овластено за потпис на сертификатот. 

 
 

 
ВИ. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 16 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот по објавувањето во 
“Службен весник на Република Македонија”. 
 
 
 
Бр. _____________ 
____________ 2006 год. 
С к о п ј е 

МИНИСТЕР, 
 

м-р Фатмир Бесими 
 

Прилог 1 
 
 
 



  Бројчано обележување на степенот на системите за потврдување на сообразност 
(член 7 од правилникот)  
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Системи за потврдување на сообразноста 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Степен на  Согласно со     Бројчано обележување 
сообразност  член                            на  степенот 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Сертификација  
на сообразноста (член 3 со четврта алинеа под б)   1+  
  
 
Сертификација 
на сообразноста (член 3 без четврта алинеа под б)  1    
 
Изјава за 
сообразност  (член 4 со втора алинеа под б)   2+  
    
 
Изјава за 
сообразност  (член 4 без втора алинеа под б)   2  
   
 
Изјава за 
сообразност  (член 5)      3 
 
Изјава за  
сообразност  (член 6)      4 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Прилог 2 

 
 
 



  Постапки за атестирање на сообразности (член 9 од правилникот): 
 

-  почетно типско испитување на градежниот производ, кое го врши 
производителот или органот вклучен во атестирање на сообразност, 

-  испитување на примероци, кои во производниот погон во согласност со 
пропишаниот план за испитување ги зема производителот или телото вклучено во 
атестериње на сообразност, 

-  контролно испитување на примероци, земени во производниот погон, на 
пазар или на градилиште, кое го врши производителот или телото вклучено во 
атестирање на сообразност, 

-  испитување на примероци од количина подготвена за испорака или веќе 
испорачана до корисникот, кое го врши производителот или телото вклучено во 
атестирање на сообразност, 

-  контрола на производството, 

-  почетна проверка на производниот погон и контрола на производството, која 
ја врши телото вклучено во атестирање на сообразност и 

-  постојан надзор, проценка и оценка на контролата на производството, која ја 
врши телото вклучено во атестирање на сообразност.  
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