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Постапки за известување поврзани со Кодексот на добра практика за подготовка,
усвојување и примена на стандардите кои се содржат во Договорот за технички
бариери во трговијата на СТО
одобрено од INFCO преку допис и договорено од секретаријатот на СТО

Историја
Кодексот за добра практика за подготовка, усвојување и примена на стандардите кои
се претставени во Анекс 3 во Договорот за технички бариери во трговијата на СТО
*
(именуван како СТО ТБТ Кодекс на добра практика) ги содржи следниве пасуси кои се
однесуваат на информациите на телата за стандардизација кои го прифатиле Кодексот и
нивните работни програми за стандардизација:
“ C. Телата за стандардизација кои го прифатиле или се повлекле од овој Кодекс, тоа
треба да му го соопштат на ISO/IEC Центарот за информации во Женева. Известувањето
треба да ги содржи името и адресата на телото и опсегот на неговите моментални и идни
стандардизациски активности. Известувањето може да се испрати или директно до ISO/IEC
Центарот за информации, или преку националното тело кое е членка на ISO/IEC или,
препорачливо, преку соодветниот национален член или меѓународен придружен член на
ISONET, како што е соодветно.
J. Најмалку еднаш на шест месеци, телото за стандардизација објавува работна програма
која ги содржи неговите име и адреса, стандардите кои телото ги подготвува во моментот и
стандардите кои телото ги усвоило во изминатиот периодот. Стандардот е во подготовка
од моментот кога се донела одлуката да се развие стандард до моментот на усвојување на
стандардот. Насловите на одредени нацрт стандарди, на барање, ќе бидат овозможени на
англиски, француски или шпански јазик. Известувањето за постоењето на работната
програма се објавува во националните или, во некои случаи, регионални публикации за
стандардизациските активности.
Работната програма за секој стандард ќе ја покажува, во согласност со правилата на
ISONET, класификацијата на предметот, фазата на развој на стандардот и референциите
на секој меѓународен стандард кој се зема како основа. Не подоцна од времето на
објавувањето на својата работна програма, телото за стандардизација треба да го извести
ISO/IEC Центарот за информации во Женева за нејзиното постоење.
Известувањето треба да ги содржи името и адресата на телото за стандардизација, името
и бројот на публикацијата во која е објавена работната програма, периодот за кој се
однесува истата, неговата цена (доколку постои), и како и кога тоа може да се добие.
Известувањето може да биде директно испратено до ISO/IEC Центарот за информации во
Женева, или, преку соодветниот национален член или меѓународен придружен член на
ISONET, како што е соодветно.
*

СТО - Светска Трговска Асоцијација
ТБТ - Договор за технички бариери во трговијата

Упатства
Се препорачуваат следните постапки за известување за прифаќањето на и повлекувањето
од СТО ТБТ Кодексот на добра практика и постоењето на работните програми за
стандардите:
1. Телата за стандардизација кои го прифатиле СТО ТБТ Кодексот на добра практика
треба да го известат ISO/IEC Центарот за информации во Женева со пополнување на
образецот А додаден во овој документ.
2. Телата за стандардизација кои одлучиле да се повлечат од СТО ТБТ Кодексот на
добрата практика треба за тоа да го известат ISO/IEC Центарот за информации во Женева
со пополнување на образецот B додаден во овој документ.
3. Телата за стандардизација кои го прифатиле СТО ТБТ Кодексот на добра практика
треба редовно да го известуваат ISO/IEC Центарот за информации за постоењето на
нивните работни програми за стандардизација со пополнување на образецот C додаден во
овој документ.
4. Обрасците за известување кои се пополнети на англиски, француски или шпански јазик
може да се пратат директно до ISO/IEC Центарот за информации во Женева (обрасците ги
содржат и поштенските адреси), или преку националното тело кое е членка на ISO/IEC или
преку соодветниот меѓународен придружен член на ISONET. Доколку известувањата се
пратени директно до ISO/IEC Центарот за информации, копии од обрасците треба исто
така да се пратат и до соодветните ISO или IEC членки и соодветниот национален ISONET
член на земјата која е во прашање.
5. При пополнувањето на образецот А, ќе се обезбедат официјални преводи на англиски,
француски и / или шпански на името на телото за стандардизација.
6. Доколку работната програма е достапна и во електронска форма, соодветните
информации треба да се наведат во согласност со точките 1-4 од образецот В.
7. Обрасците за известување А, B и C треба да бидат потпишани од страна на одговорни
лица на телата за стандардизација, и треба да се наведат нивните имиња.
8. ISO/IEC Центарот за информации без одложување ќе му испраќа копија на
Секретаријатот на СТО од било кое добиено известување.
9. Во став Ј од СТО ТБТ Кодексот на добра практика, работната програма за
стандардизација на телото за стандардизација “за секој стандард ќе ја наведе
класификацијата релевантна за предметот, фазата на развој на стандардите, како и
референциите на било кој меѓународен стандард кој се зема како основа, во согласност со
правилата на ISONET”. Правилата на ISONET се следните:
а) Во врска со класификацијата на предмети, треба да се следи Меѓународната
класификација на стандарди (ICS),
b) Во врска со фазата на постигнат развој на стандардите, треба да се следи
Меѓународниот систем за кодекс и усогласување на фазата на развојот на стандарди;
c) Во врска со референциите кон било кој меѓународен стандард кој е земен како основа,
се препорачуваат ISO/IEC Упатство 3: 1981 Идентификација на национални стандарди
кои се еквивалентни на меѓународните стандарди и ISO/IEC Упатство 21 :1981

Усвојување на меѓународните стандарди во националните стандарди и неговиот
Додаток 1: 1983 Наведување на степенот на еквивалентност помеѓу националните
стандарди и меѓународните стандарди.
10. Информации за телата за стандардизација кои го прифатиле или се повлекле од СТО
ТБТ Кодексот на добра практика и за работните програми на телата за стандардизација ќе
се објавуваат на годишно ниво во периодичната публикација на ISO/IEC Центарот за
информации и може месечно да се ажурираат во ISO Билтенот. Оваа публикација, за која
ќе се наплаќа разумен надоместок ќе им биде достапна на членките на ISONET, а преку
СТО Секретаријатот, на членките на СТО.

Образец А
ISO /IEC Центар за информации
Меѓународна организација
за стандардизација
Case postale 56
CH-1211 GENEVA 20
Швајцарија

ИЗВЕСТУВАЊЕ
*
ПОД СТАВ С ОД СТО TБT КОДЕКСОТ НА ДОБРА ПРАКТИКА
(Известување за прифаќање на СТО TБT Кодексот на добра практика)
Земја/Територија на царина/Регионално уредување: .........................................................
Име на телото за стандардизација:...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Адреса на телото за стандардизација:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Телефон: ……………........

Телефакс: .............................

Телекс: ..................................

Е-пошта: .........................................................................................................................................
Вид на тело за стандардизација :  централно владино тело;  локално владино тело; 
невладино тело
Опсег на тековните и идните стандардизациски активности:………….……….................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................................................................
Со ова горенаведеното телото за стандардизација известува за прифаќањето на Кодексот
на добра практика за подготовка, усвојување и примена на стандарди презентиран во
Анекс 3 кон Договорот за технички бариери во трговијата на СТО.
........................................
(Име)

......................................
(Потпис)

........................................................................
(Наслов)
*

СТО - Светска Трговска Асоцијација
ТБТ - Договор за технички бариери во трговијата

.......................................
(Датум)

Образец В
ISO /IEC Центар за информации
Меѓународна организација
за стандардизација
Case postale 56
CH-1211 GENEVA 20
Швајцарија

ИЗВЕСТУВАЊЕ
*
ПОД СТАВ С ОД СТО TБT КОДЕКСОТ НА ДОБРА ПРАКТИКА
(Известување за повлекување од СТО TБT Кодексот на добра практика)
Земја/Територија на царина/Регионално уредување: ..........................................................
Име на телото за стандардизација:...........................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Со ова горенаведеното телото за стандардизација известува за своето повлекување од
Кодексот на добра практика за подготовка, усвојување и примена на стандарди
презентиран во Анекс 3 кон Договорот за технички бариери во трговијата на СТО.

........................................
(Име)

....................................... .......................................
(Потпис)
(Датум)

........................................................................
(Наслов)

*

СТО - Светска Трговска Асоцијација
ТБТ - Договор за технички бариери во трговијата

Образец С
ISO /IEC Центар за информации
Меѓународна организација
за стандардизација
Case postale 56
CH-1211 GENEVA 20
Швајцарија

ИЗВЕСТУВАЊЕ
*
ПОД СТАВ Ј ОД СТО TБT КОДЕКСОТ НА ДОБРА ПРАКТИКА
(Известување за постоење на работна програма)
Земја/Територија на царина/Регионално уредување: ..........................................................
Име на телото за стандардизација:..........................................................................................
………………………………………………………………………………………..………………………
Адреса на телото за стандардизација:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Телефон: …………….........
Телефакс: .............................. Телекс: ..................................
.
Е-пошта: ..........................................................................................................................................
1. Име и број на публикацијата во која е објавена работната програма:
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Периодот за кој се однесува работната програма:
…………………………………………………………………………………………………………………
3.Цената на работната програма (доколку ја има): ..........................................................
4.Како и каде може да се добие работната програма:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.

........................................
(Име)

......................................
(Потпис)

........................................................................
(Наслов)

*

СТО - Светска Трговска Асоцијација
ТБТ - Договор за технички бариери во трговијата

.......................................
(Датум)

