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577. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО 

ОПЛОДУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за биомедицинско потпо-

могнато оплодување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 13 март 2008 година. 
 

      Бр. 07-1302/1                                Претседател 
13 март 2008 година               на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
 

З А К О Н 
ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО 

ОПЛОДУВАЊЕ 
 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваaт правото на биомедицин-

ско потпомогнато оплодување, условите за остварува-
ње на правото за биомедицинско потпомогнато опло-
дување, безбедноста на донирањето, обезбедувањето, 
тестирањето, обработката, чувањето, дистрибуцијата и 
примената на клетките при вршењето на биомедицин-
ско потпомогнато оплодување, правата и обврските на 
пациентот, здравствените работници и здравствените 
установи, условите за спроведување на биомедицинско 
потпомогнато оплодување, како и надзорот. 

 
Заштита на човековите права и здравствените  

стандарди 
 

Член 2 
Спроведувањето на постапката за биомедицинско 

потпомогнато оплодување (во натамошниот текст: 
БПО) се врши на начин кој обезбедува заштита на чо-
вековите права, достоинството и приватноста на лица-
та врз кои се врши медицинската постапка и на донато-
рите на полови клетки и ембриони. 

 Стр.
600. Одлука за изменување и дополнување 

на Одлуката за утврдување на рефе-
рентни цени на лекови кои се на Листа-
та на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија........................................................ 102

601. Правилник за измена и дополнување 
на Правилникот за начинот на плаќа-
њето на лабораториските испитувања 
во специјалистичко - консултативната 
здравствена заштита по упат на изб-
ран лекар................................................. 103

 Огласен дел........................................... 1-72
 

 
БПО се врши со цел да се постигне оплодување сог-

ласно на научно техничкиот напредок, медицинската 
наука и искуства, со посебен акцент кон човековите 
права. 

 
Причини поради кои се спроведува постапката  

на БПО 
 

Член 3 
Постапката на БПО се спроведува ако претходното 

лекување е неуспешно или лекувањето со други мето-
ди е безизгледно и во случај кога тешка наследна бо-
лест може да се пренесе на породот. 

 
Поими 

 
Член 4 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење: 

1. "Клетки" се поединечни човечки клетки или збир 
на човечки клетки кога не се поврзани со ниедна форма 
на сврзно ткиво; 

2. "Ткиво“ е сите составни делови на човечкото те-
ло формирани од клетки; 

3. "Донатор" е секој човечки извор, жив или умрен, 
на човечки клетки или ткива; 

4. "Донирање" е дарување на човечки ткива или 
клетки наменети за човечка примена; 

5. "Набавка" е процес со кој ткивата и клетките ста-
нуваат достапни; 

6. "Обработка" се сите постапки за подготвување, 
манипулирање, сочувување и пакување на ткива или 
клетки наменети за човечката примена; 

7. "Сочувување" е употреба на хемиски средства, 
промени во условите на околната средина или со други 
средства за време на обработката за да се спречи или 
забави биолошко или физичко оштетување на клетките 
или ткивата; 

8. "Карантин" е состојба на сочувани ткива или кле-
тки, или ткиво физички изолирано  или на други ефи-
касни начини, додека се чека одлука за нивно прифаќа-
ње или отфрлање; 

9. "Чување" е одржување на продуктот (биолошки-
от материјал) во соодветни контролирани услови до не-
говата дистрибуција; 

10. "Дистрибуција" е транспорт или пренесување на 
ткива или клетки наменети за човечка примена; 

11. "Човечка примена" е употреба на ткива или кле-
тки кaj или во човек - примател и примени надвор од 
телото; 

12. "Сериозен неповолен настан" е секоја неповол-
на случка поврзана со набавка, тестирање, обработка, 
чување и дистрибуција на ткива и клетки што може да 
доведе до пренесување на заразна болест, до смрт или 
закана по животот, до состојби на инвалидност или 
неспособност на пациенти или што може да доведе до 
или да продолжи болничкото лекување или болеста; 
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13. "Сериозна неповолна реакција" е ненамерна ре-
акција, која вклучува и заразна болест, кај донаторите 
или примателите поврзано со набавката или човечката 
примена на ткива или клетки која е фатална, претставу-
ва закана по животот, доведува до инвалидност, онес-
пособеност или која може да доведе до или да продол-
жи болничкото лекување или болеста; 

14. "Установа за ткива“ е банка за ткива или оддел 
во болница или друга здравствена установа каде што се 
преземаат активности на обработка, сочувување, чува-
ње или дистрибуирање на човечки ткива и клетки. 
Истата може да биде одговорна за набавка или тестира-
ње на ткива и клетки; 

15. "Алогенеична употреба" е употреба на клетки 
или ткива земени од едно лице и применети на друго и 

16. "Автологна употреба " е употреба на клетки или 
ткива земени од и употребени за истото лице. 

 
ПОСТАПКА НА БПО 

 
Начин и цели на БПО 

 
Член 5 

БПО претставува медицинска постапка со која се 
овозможува  спојување  на женски и машки полови 
клетки со цел за постигнување бременост на начин по-
инаков од половиот однос. 

 
Автологно оплодување 

 
Член 6 

Во постапката на БПО предност се дава на користе-
њето на сопствени полови клетки, односно ембриони 
на брачните и вонбрачните двојки врз кои постапката 
се врши (автологно оплодување). 

 
Алогенеичко оплодување 

 
Член 7 

Ако во постапката на БПО не е можно користење 
на сопствени полови клетки на брачните и вонбрачните 
двојки, односно ако тие не се користат поради спречу-
вање на пренесување на тешка наследна болест на де-
тето, можат да се користат донирани сперматозоиди, 
јајце клетки или ембриони од други лица (алогенеичко 
оплодување). 

По исклучок од ставот 1 на овој член во постапката 
на БПО можат да се користат оние ембриони кои на-
станале со намера на прокреација на брачните или вон-
брачните двојки кај кои не е возможно оплодување со 
постапката на БПО, ако согласно со овој закон веќе до-
нирале ембриони. 

 
Видови медицинска постапка 

 
Член 8 

Автологно и алогенеичко оплодување се спроведу-
ва преку следниве медицински постапки: 

1) внатретелесно оплодување преку: 
- внесување сперматозоиди во половите органи на 

жената и 
- внесување јајце клетки или јајце клетки заедно со 

сперматозоиди во половите органи на жената и 
2) вонтелесно оплодување преку: 
- спојување јајце клетки и сперматозоиди надвор од 

телото на жената и внесување во половите органи на 
жената и 

- внесување ембриони во половите органи на жена-
та. 

Постапката на БПО ги опфаќа и постапките на зе-
мање, тестирање, процесуирање, чување и дистрибуци-
ја на сперматозоидите, јајце клетките и ембрионите 
согласно со одредбите на овој закон.  

Корисници на правото за БПО 
 

Член 9 
Право на користење на постапка на БПО имаат пол-

нолетни и деловно способни мажи и жени кои, покрај 
причините заради кои се спроведува БПО од членот 3 
на овој закон, се во брак или живеат во вонбрачна заед-
ница и кои според возраста и општата здравствена со-
стојба се способни  за родителска грижа. 

Бракот или вонбрачната заедница од ставот 1 на 
овој член мора да постојат во моментот на спроведува-
ње на постапката на БПО. 

Право на користење на постапка на БПО имаат пол-
нолетни и деловно способни жени кои не се во брак 
или не живеат во вонбрачна заедница, ако претходното 
лекување е неуспешно или лекувањето со други мето-
ди е безизгледно и кои според возраста и општата 
здравствена состојба се способни за родителска грижа. 

 
Советување за постапката на БПО 

 
Член 10 

Брачните или вонбрачните двојки имаат право да 
бидат известени за сите можности на лекување, како и 
за другите начини на остварување на родителството 
преку посвојување, особено во случај на истовремена 
неплодност кај мажот и жената поради која немаат изг-
лед да добијат сопствено потомство.  

Пред спроведување на постапката на БПО овластен 
доктор во здравствената установа е должен на брачната 
или вонбрачната двојка или жената да им ја објасни по-
стапката, успешноста на постапката, како и можните 
последици и ризици што можат да се случат при и по 
завршување на која било процедура во текот на постап-
ката за БПО. 

 
 

Правно и психолошко советување пред алогенеичко 
БПО 

 
Член 11 

Пред спроведување на постапката на алогенеичко 
БПО во која се користат донирани полови клетки или 
ембриони, за брачните или вонбрачните двојки или же-
ната од членот 9 став 3 на овој закон, задолжително е 
претходно правно и психолошко  советување. 

Психологот е должен лицата од ставот 1 на овој 
член да ги запознае со можните психички реакции од 
постапката на алогенеичко БПО. За извршениот совет 
психологот е должен да издаде писмена потврда. 

Правникот е должен лицата од ставот 1 на овој член 
да ги запознае со правното значење и последиците од 
согласноста за планираната постапка на алогенеичко 
БПО, како и со родителските права кои произлегуваат 
од медицинската постапка. За дадениот совет е должен 
да издаде писмена потврда . 

Здравствената установа во која се спроведува БПО 
е должна да обезбеди правно и психолошко советува-
ње, а ако тоа не е можно е должна лицата од ставот 1 
на овој член да ги упати во друга здравствена установа 
во која се спроведува соодветно советување. 

 
Родителски права и статус на корисникот 

 
Член 12 

Постапката на БПО се спроведува по барање на 
брачната или вонбрачната двојка, односно жената од 
членот 9 став 3 на овој закон, ако претходно се известе-
ни за постапката на БПО и се советувани согласно со 
членот 11 на овој закон и ако за одредената постапка 
дале изјава за согласност во писмена форма. 
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Согласноста од ставот 1 на овој член се дава за се-
која постапка на БПО посебно, земајќи ги предвид ви-
дот на постапката и потеклото на половите клетки. Да-
дената согласност за примена на тие постапки има 
правно значење како изјава за признавање на татков-
ство, односно мајчинство по раѓањето на детето. 

Жената и/или мажот можат да ја повлечат согласно-
ста и да се откажат од постапката на БПО се додека 
сперматозоидите, јајце клетките или ембрионите не се 
внесени во телото на жената. 

Изјавата за повлекување на согласноста од ставот 3 
на овој член жената и/или мажот ја даваат во писмена 
форма.  

Пред внесувањето на сперматозоидите, јајце кле-
тките или ембрионите во телото на жената докторот 
кој ја спроведува постапката за БПО е должен да про-
вери дали согласноста е повлечена. 

 
Донатори на полови клетки 

 
Член 13 

Донатори на јајце клетки и на сперматозоиди можат 
да бидат само лица  кои се полнолетни и деловно спо-
собни и кои се согласуваат да донираат сперматозоиди 
или јајце клетки согласно со одредбите на овој закон. 

Донатор на сперматозоиди е маж чиишто спермато-
зоиди со негова согласност се употребуваат за оплоду-
вање на жена која не е негова брачна или вонбрачна 
жена. 

Донатор на јајце клетки е жена чиишто јајце клетки 
со нејзина согласност се употребуваат за спроведување 
постапка за оплодување на друга жена. 

Донатори на ембриони се маж и жена кои се отка-
жале од сопственото користење на ембрионот настанат 
за нивна прокреација, при што двајцата се согласиле 
нивниот ембрион да се користи за прокреација на дру-
ги брачни или вонбрачни двојки или за жената од чле-
нот 9 став 3 на овој закон, според одредбите на овој за-
кон. 

 
Информација пред  започнување на постапката  

за донирање 
 

Член 14 
Здравствената установа која е овластена за спрове-

дување на постапка на БПО (во натамошниот текст: ов-
ластена здравствена установа) е должна да определи 
одговорно лице за давање на информации на донаторот 
пред започнување на постапката за набавка, кое е соод-
ветно обучено за давање на информации на јасен на-
чин, користејќи термини кои се лесно разбирливи за 
донаторот. 

Одговорното лице од ставот 1 на овој член е долж-
но, пред започнување на постапката за донирање, на  
донаторот да му: 

- побара податоци за лична идентификација, како и 
други податоци во врска со неговата здравствена со-
стојба и историја за минатите заболувања,  

- даде информации за целта и природата на наба-
вката, последиците и ризиците, аналитичките тестови, 
ако се потребни доставувањето и заштитата на подато-
ците на донаторот, медицинската доверливост, тера-
певтската цел и можната корист, информации за мер-
ките кои се спроведуваат за заштита на донаторот, пра-
вото да  добие јасно објаснети резултати од аналитич-
ките тестови и правните последици од користењето на 
донирани полови клетки или ембриони и 

- даде информација за давање на задолжителна  
слободна писмена согласност за донирање. 

Писмена согласност и правен статус на донаторот 
 

Член 15 
Донирање и набавка на сперматозоиди и јајце кле-

тки, согласно со одредбите на овој закон, може да се 
спроведе само врз основа на слободна писмена соглас-
ност на донаторите. 

Донирање и набавка на ембриони според одредбите 
на овој закон може да се спроведе само врз основа на 
слободна писмена согласност на мажот и жената кои се 
откажале од сопственото користење на ембрионот. 
Согласноста мора да биде составена во форма на пис-
мена изјава заверена од нотар. 

Согласноста од ставовите 1 и 2 на овој член треба да 
содржи и изјава на донаторот дадена во писмена форма 
дека е запознат со правото на лицето од членот 12 на 
овој закон за увид во податоците на Државниот регистар 
на донаторите на сперматозоиди, јајце клетки и ембрио-
ни (во натамошниот текст: Државниот регистар). 

Донаторите на полови клетки и на ембриони според 
одредбите од овој закон, немаат родителски права, ни-
ту обврски спрема детето зачнато со користење на нив-
ните полови клетки со постапките на БПО. 

Донаторите на сперматозоидите, јајце клетките и 
ембрионите можат да ја повлечат согласноста за дони-
рање до почнување на постапка за БПО со нивниот до-
ниран материјал.  

Изјавата за повлекување на согласноста од ставот 5 
на овој член, донаторите на сперматозоидите, јајце кле-
тки и ембриони ја даваат во писмена форма. Во случај 
на повлекување на согласноста, донираните полови 
клетки или ембриони се уништуваат и за тоа здравстве-
ната установа на донаторите им издава потврда во пис-
мена форма. 

Пред користењето на донираните полови клетки 
или ембриони во постапката на БПО докторот кој ја 
спроведува постапката е должен да провери дали сог-
ласноста е повлечена. 

 
Донирање на полови клетки за алогенеичко  

оплодување 
 

Член 16 
Донаторите на полови клетки или ембриони можат 

да ги донираат своите јајце клетки или сперматозоиди 
или во посебни случаи ембриони, кои не се употребени 
за нивна сопствена прокреација, само на една од овла-
стените здравствени установи за спроведување на по-
стапката за алогенеичко БПО. 

Овластената здравствена установа од ставот 1 на 
овој член е должна да воспостави систем за проверка 
на примената од ставот 1 на овој член во Државниот 
регистар. 

 
Заштита и тајност на податоците 

 
Член 17 

Овластените здравствени установи се должни да 
обезбедат заштита на сите лични, медицински и генет-
ски податоци за донаторот и примателот и да преземат 
неопходни мерки за да не се открие идентитетот на при-
мателот на донаторот и неговото семејство и обратно. 

Податоците и документите од ставот 1 на овој член 
претставуваат класифицирана информација и се чуваат 
во согласност со прописите за заштита на класифици-
рани информации и заштита на личните податоци. 

На пристапот кон податоците од ставот 1 на овој 
член, на обезбедувањето на доверливост на личните, 
медицинските и генетските податоци, како и нивното 
откривање овластените здравствени установи се долж-
ни да ги применуваат одредбите од овој закон и пропи-
сите за заштита на правата на пациентите, за класифи-
цирани информации и за заштита на личните податоци. 
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Забрана за надоместoк 
 

Член 18 
Донирањето на полови клетки е доброволно и без 

надоместок. 
Забрането е да се дава или прима паричен надоме-

сток или каква било друга корист за донирање на поло-
ви клетки, односно ембриони.  

Договорот за донирање на половите клетки, однос-
но ембриони склучен спротивно на ставот 1 од овој 
член е ништовен. 

Mатеријалните трошоци поврзани со превоз на до-
наторот до местото на донирање не се сметаат за пари-
чен надоместок, во смисла на овој закон. 

 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА БПО 
 
Постапување со половите клетки и ембриони 

 
Член 19 

Во постапката за вонтелесно оплодување можат да 
се оплодат сите јајце клетки добиени во една постапка. 

Забрането е во една постапка да се внесат повеќе од 
три ембриони во телото на жената, а преостанатите ем-
бриони, ако ги исполнуваат критериумите за квалитет, 
се чуваат за евентуално користење според условите 
утврдени со овој закон. 

 
Согласност на Државната комисија за алогенеичко  

оплодување 
 

Член 20 
Постапката на БПО на барање на корисникот ја 

предлага доктор на медицина специјалист по гинеколо-
гија и акушерство, според одредбите од овој закон. 

Овластената здравствена установа за алогенеичко 
БПО е должна за секоја брачна или вонбрачна двојка 
или за жената од членот 9 став 3 на овој закон да добие 
согласност за алогенеичко БПО од Државната комисија 
за биомедицински потпомогнато оплодување (во ната-
мошниот текст: Државната комисија). 

 
Претпоставки за користење на донирани полови 

клетки 
 

Член 21 
Овластената здравствена установа од членот 38 на 

овој закон е должна оценувањето и селекцијата на 
сперматозоидите, јајце клетките и ембрионите да ја из-
врши врз основа на критериумите за селектирање на 
донаторот засновани на барањата приспособени на на-
учно-техничкиот напредок, соодветни прегледи и лабо-
раториски анализи врз донаторите, нивните полови 
клетки и ембриони. 

Ако се работи за автологно донирање овластената 
здравствена установа е должна оценувањето на крите-
риумите за соодветност да го направи согласно со кри-
териумите за селектирање на донаторот засновани на 
барањата приспособени кон научно-техничкиот напре-
док. 

Установата од ставот 1 на овој член е должна да ги 
документира резултатите од прегледите и лаборатори-
ските анализи и за кој било поголем недостаток да го 
извести донаторот. 

Донираните сперматозоиди и јајце клетки можат да 
се користат за БПО согласно со барањата на научно-
техничкиот напредок, медицинската наука и искуства и 
ако се исполнети условите од овој закон. 

Забрана за користење на донирани полови клетки 
поради крвно сродство 

 
Член 22 

Забрането е донираните сперматозоиди да се кори-
стат за оплодување ако донаторот и жената врз која се 
врши алогенеичко БПО се во крвно сродство, односно 
меѓу кои не е дозволено склучување на брак. 

Забрането е донираните јајце клетки да се оплодат 
со сперматозоиди на маж кому поради крвното сродс-
тво не му е дозволено склучување брак со донаторот. 

Забрането е донираниот ембрион да се користи за 
оплодување на жена која поради крвно сродство не мо-
же со донаторот на сперматозоиди од кој настанал ем-
брионот да склучи брак, ниту за оплодување на жена 
која е во крвно сродство во права линија со жената од 
чија јајце клетка настанал ембрионот. 

 
Ограничувања на користење на донирани полови 

клетки 
 

Член 23 
Донираните полови клетки од едно лице можат да 

се користат до раѓање на најмногу две живородени де-
ца. 

Употреба на сперматозоиди или јајце клетки на 
еден донатор или ембриони на брачните или вонбрач-
ните другари не е дозволена по утврдување на најмно-
гу два случаи на постигната бременост, односно до ра-
ѓање на две живородени деца. 

Овластената здравствена установа е должна пред 
спроведувањето на алогенеичко оплодување да изврши 
проверка во Државниот регистар, за користење на до-
нираните полови клетки или ембриони согласно со ста-
вовите 1 и 2 на овој член. 

 
Забрана за бирање на пол 

 
Член 24 

Забрането е користење на постапката на БПО со 
цел бирање на пол на идното дете, освен за одбегнува-
ње на тешка наследна болест поврзана со полот. 

 
Забрана за мешање на полови клетки 

 
Член 25 

Забрането е во постапката на БПО да се мешаат ма-
шки, односно женски полови клетки, настанати од 
сперматозоиди на двајца или повеќе мажи или јајце 
клетки на две или повеќе жени. 

 
Забрана за тргување или јавно огласување 

 
Член 26 

Забрането е тргување со полови клетки и ембриони. 
Забрането е објавување на јавен оглас, со посреду-

вање на јавните медиуми или на кој било друг начин, 
да се бараат или нудат полови клетки или ембриони. 

 
Забрана за сурогат мајчинство 

 
Член 27 

Забрането е преку јавен оглас, јавни медиуми или 
на кој било друг начин да се бара или нуди услуга на 
раѓање дете за друг (сурогат мајчинство) . 

Забрането е да се договара или спроведува БПО за-
ради раѓање дете за други лица. 

Договорите за раѓање на дете за друг, за предавање 
на роденото дете по раѓањето со паричен надоместок 
или без надоместок се ништовни. 
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Забрана за клонирање на човечко суштество 
 

Член 28 
Забранета е секоја постапка наменета за создавање 

човечко суштество генетски истоветно со друго човеч-
ко суштество, било живо или мртво. 

Човечко суштество генетски истоветно со друго чо-
вечко суштество, во смисла на овој член, значи човечко 
суштество кое со другото го дели истиот сет гени. 

 
Забрани 

 
Член 29 

Во постапката на БПО е забрането да се: 
1) овозможи вонтелесен развој на ембрион кој е по-

стар од 14 дена, односно по развивањето на примитив-
ната бразда; 

2) оплоди човечка јајце клетка со сперматозоид од 
животно или животинска јајце клетка со сперматозоид 
од маж или да се измени ембрионот со пресадување на 
делови од други човечки или животински ембриони 
(овозможување да се создаде хибрид или химера); 

3) внесат човечки полови клетки или човечки ем-
брион во животно и 

4) внесат животински полови клетки или животин-
ски ембрион во жена. 

Забрането е да се создаваат човечки ембриони за 
истражувачки цели. 

Забрането е мешање на клеточна содржина од две 
жени. 

 
ЧУВАЊЕ НА ПОЛОВИТЕ КЛЕТКИ И ЕМБРИОНИ 

 
Начин и рокови на земање и чување на половите 

клетки 
 

Член 30 
Земање и чување на сперматозоиди, јајце клетки и 

ембриони за постапки на БПО вршат овластени здрав-
ствени установи. 

Овластените здравствени установи се должни да 
обезбедат сите донирања на полови клетки да подле-
жат на лабораториски тестирања на донаторот, а селек-
цијата и прифаќањето на половите клетки да се врши 
согласно со постапките за набавка и прием во устано-
вата.  

Установата од ставот 1 на овој член е должна пис-
мено да потврди и евидентира дека пакувањето на при-
мените полови клетки е во согласност со постапките за 
набавка и прием на клетките или писмено да докумен-
тира одбивање на прифаќање на клетките. 

Установата од ставот 1 на овој член е должна да 
обезбеди обележување на секоја испорака или партија 
на полови клетки согласно со членот 35 став 1 од овој 
закон. 

Установата од ставот 1 на овој член е должна да ги 
чува половите клетки во карантин се додека не се ис-
полнат барањата во врска со тестирањето и информа-
циите за донаторот согласно со овој закон. 

Половите клетки и ембрионите се чуваат согласно 
со барањата приспособени на научно-техничкиот на-
предок, медицинските науки и искуства и условите од 
овој закон, по правило до пет години од денот на сме-
стувањето. Рокот може да се продолжи врз основа на 
писмено барање на лицата од кои половите клетки или 
ембрионите потекнуваат. 

Ако брачните или вонбрачните другари не се дого-
ворат за времето на чување на ембрионите, одлука врз 
основа на нивно барање донесува Државната комисија. 

Начинот на земање и чување на сперматозоидите, 
јајце клетките и ембрионите ги пропишува министерот 
за здравство. 

Систем на квалитет 
 

Член 31 
Овластените здравствени установи за земање и 

чување на сперматозоиди, јајце клетки и ембриони се 
должни да воспостават и ажурираат систем на квалитет 
врз основа на принципот на добра пракса. 

Установата од ставот 1 на овој член е должна да ги 
презема сите неопходни мерки за да обезбеди систем 
на квалитет, кој вклучува најмалку: стандардни работ-
ни постапки, упатства, обука и референтни прирачни-
ци, формулари за извештај, податоци за донаторот и 
информација за крајната дестинација на половите кле-
тки и ембрионите. 

Установата е должна да ги чува податоците соглас-
но со членот 51 на овој закон за да се обезбеди принци-
пот на следливост. 

 
Услови за чување 

 
Член 32 

Овластената здравствена установа од членот 30 на 
овој закон е должна да ги обезбеди сите процедури за 
чување на сперматозоидите, јајце клетките и ембрио-
ните и истите соодветно да се документира и контро-
лира. 

Здравствената установа од ставот 1 на овој член е 
должна да воспостави и применува постапки за контро-
ла на просторот во кој се пакуваат и чуваат спермато-
зоидите, јајце клетките и ембрионите, со цел да се 
спречат какви било случаи кои можат да имаат несакан 
ефект врз функцијата или интегритетот на половите 
клетки. 

 
Чување на половите клетки поради неплодост 

 
Член 33 

Маж и жена на кои врз основа на медицинските 
сознанија или искуство од медицинските науки им се 
заканува опасност од неплодност заради здравствени 
причини, можат во овластена здравствена установа со 
согласност во писмена форма да ги зачуваат своите 
сперматозоиди, јајце клетки, ткиво од јајник или семе-
ник, за сопствено користење. 

Во случај на смрт на мажот дозволена е постхумна 
БПО со негова претходна согласност во писмена форма 
најдоцна до една година од денот на неговата смрт. 

 
Пренесување и користење на полови клетки  

и ембриони 
 

Член 34 
Лицата од кои потекнуваат чуваните сперматозои-

ди, јајце клетки и ембриони можат да побараат нивно 
пренесување во друга овластена здравствена установа 
заради сопствено користење во постапка на БПО. 

Овластената здравствена установа во која се прене-
суваат сперматозоидите, јајце клетките и ембрионите е 
должна да ги преземе и да го обезбеди квалитетот на 
клетките за време на пренесувањето. 

Начинот на пренесувањето и мерките за обезбеду-
вање на квалитетот на клетките при преносот ги пропи-
шува министерот за здравство. 

 
Увоз/извоз на сперматозоиди 

 
Член 35 

Овластените здравствени установи можат да вршат 
увоз/извоз на сперматозоиди под услов да ги обезбедат 
стандардите за квалитет и безбедност, како и следли-
вост од донаторот до примателот и обратно во постап-
ките уредени со овој закон. 
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Увозот или извозот на сперматозоиди, согласно со 
барањата и постапките утврдени со овој закон, го одо-
брува Агенцијата за лекови во Министерството за 
здравство. 

 
Следливост 

 
Член 36 

Овластената здравствена установа е должна да вос-
постави систем на идентификација на донаторот кој 
одредува единствен код за секое донирање и за секој од 
производите кои се поврзани со донирањето, со цел да 
се обезбеди следливост од донаторот до примателот и 
обратно. 

Принципот на следливост од ставот 1 на овој член 
се применува и на сите релевантни податоци за произ-
водите и материјалите што доаѓаат во контакт со поло-
вите клетки и ембрионите. 

Сперматозоидите, јајце клетките и ембрионите до-
биени со донирање се означуваат со информации кои 
овозможуваат поврзување со информациите за постап-
ките за набавка и прием во овластените здравствени 
установи и за нивното процедурирање, чување и ди-
стрибуција. 

Министерот за здравство го пропишува системот за 
идентификација за главните карактеристики и својства 
на половите клетки и ембриони согласно со Европски-
от систем на кодирање. 

 
Научно-истражувачка работа со ембриони 

 
Член 37 

Научно-истражувачка работа со ембриони е дозво-
лена исклучиво со намена за подобрување на човечки-
от живот, со согласност во писмена форма на брачните 
или вонбрачните другари од кои потекнува ембрионот, 
како и одобрение од Државната комисија, по претход-
но мислење од Етичкиот комитет. 

Во текот на истражувањата на ембрионите треба да 
се почитуваат современите достигнувања на медицин-
ските науки, искуството и признатата практика во дру-
ги држави како и правилата на општата медицинска 
етика. 

За воспоставување и употреба на нови постапки за 
БПО, додека се во експериментална фаза, потребно е 
одобрение од Државната комисија и писмена соглас-
ност на брачните или вонбрачните другари, односно 
жената. 

 
ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ОВЛАСТЕНИ  

ЗА ВРШЕЊЕ НА БПО 
 

Овластување од министерот за здравство 
 

Член 38 
Постапките на БПО можат да се спроведуваат само 

во здравствена установа која согласно со овој закон, 
има овластување од министерот за здравство за спрове-
дување на одредена постапка за БПО. 

Овластувањето од ставот 1 на овој член министерот 
за здравство може да го даде на здравствена установа 
која има соодветен простор, стручен кадар и опрема за: 

1) спроведување на автологно внатретелесно БПО; 
2) спроведување на автологно вонтелесно БПО; 
3) спроведување на алогенеичко внатретелесно 

БПО со користење: 
- донирани сперматозоиди и 
- донирани јајце клетки; 
4) спроведување на алогенеичко вонтелесно БПО со 

користење: 
- донирани сперматозоиди, 
- донирани јајце клетки и 
- донирани ембриони и 

5) земање, тестирање, обработка, чување и дистри-
буција на: 

- сперматозоиди, 
- јајце клетки и 
- ембриони. 
Поблиските услови по однос на просторот, струч-

ниот кадар и опремата од ставот 1 на овој член ги про-
пишува министерот за здравство . 

 
Овластување за одобрување на постапки за БПО 

 
Член 39 

Министерот за здравство го дава овластувањето од 
членот 38 став 1 на овој закон, на предлог од Државна-
та комисија, на здравствена установа која ги исполнува 
условите по однос на простор, стручен кадар и опрема 
за спроведување на одредена постапка за БПО од чле-
нот 38 став 2 на овој закон. 

Министерството за здравство води регистар на ов-
ластени здравствени установи, во кој се содржани по-
датоци за називот и седиштето на здравствената уста-
нова и постапката на БПО која се спроведува во уста-
новата. 

Податоците од ставот 2 на овој член се информаци-
ја од јавен карактер.  

 
Одземање на овластувањето 

 
Член 40 

Министерот за здравство може да го одземе овла-
стувањето од членот 38 на овој закон ако утврди дека 
здравствената установа: 

1) не ги исполнува условите од членот 38 на овој 
закон; 

2) не ги постигнува очекуваните резултати во спо-
редба со другите овластени здравствени установи и 

3) не се придржува на одредбите од овој закон. 
Предлог за одземање на овластувањето од ставот 1 

на овој член дава Државната комисија. 
Во случаите од ставот 1 на овој член министерот за 

здравство определува  здравствена установа во која ќе 
се пренесат донираните сперматозоиди, јајце клетки 
и/или ембриони овластена за спроведување на одреде-
на постапка од членот 38 став 2 на овој закон, во сог-
ласност со писмената согласност на донаторот. 

 
Здравствени работници и соработници 

 
Член 41 

Во спроведувањето на БПО задолжително учеству-
ваат: 

- лекар специјалист по гинекологија и акушерство 
со потесна специјалност во областа на хуманата репро-
дукција со најмалку пет години работно искуство во 
оваа област и 

- дипломиран биолог со најмалку три години работ-
но искуство во оваа област, или лекар или фармацевт 
со посебна дополнителна едукација и најмалку три го-
дини искуство од областа на биомедицината или хума-
ната ембриологија. 

Во спроведувањето на БПО можат да учествуваат и 
лекар: 

- специјалист по гинекологија и акушерство со нај-
малку пет години работно искуство во оваа област, 

- специјалист по ендокринологија со најмалку пет 
години работно искуство во оваа област и  

- специјалист по урологија со најмалку пет години 
работно искуство во оваа област. 

Земање, тестирање, обработка, чување и дистрибу-
ција може да врши дипломиран биолог со најмалку три 
години работно искуство во оваа област, или лекар или 
фармацевт со посебна дополнителна едукација и соод-
ветна обука за системот на квалитет. 
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Повик на совеста 
 

Член 42 
Здравствените работници и здравствените соработ-

ници кои учествуваат во спроведувањето на БПО има-
ат право, поради своите етички, верски или морални 
ставови, односно уверувања да се повикаат на повик на 
совеста и така да одбијат спроведување на постапката 
на БПО или учество во таква постапка. 

На правото од ставот 1 на овој член здравствените 
работници и здравствените соработници кои учеству-
ваат во спроведувањето на БПО можат да се повикаат 
пред започнувањето на постапката на БПО. 

 
Одговорно стручно лице 

 
Член 43 

Овластените здравствени установи за вршење на 
работите од членот 38 став 2 точка 5 на овој закон се 
должни да определат стручно одговорно лице, во сог-
ласност со овој закон, кое е должно да обезбеди: 

- секоја полова клетка и/или ембрион наменета за 
БПО да биде земена, тестирана, процесуирана, чувана 
и пренесена во согласност со одредбите на овој закон,  

- да обезбеди информации на Министерството за 
здравство и Државната комисија за постапките за кои е 
овластена здравствената установа, како и други случаи, 
по барање на Министерството за здравство и  

- исполнување на условите од страна на здравстве-
ната установа за примена на овој закон, во рамките на 
нејзиното овластување. 

Одговорното лице од ставот 1 на овој член треба да 
има завршено високо образование од областа на меди-
цината или биологијата, со најмалку две години работ-
но искуство во областа на постапките на БПО од чле-
нот 38 став 2 на овој закон. 

Здравствената установа од ставот 1 на овој член е 
должна да го извести Министерството за здравство и 
Државната комисија за личните податоци за одговор-
ното лице и податоците за контакт, како и за секоја 
промена на одговорното  лице. 

 
Сериозно неповолен настан  или реакција 

 
Член 44 

Ако при употребата на сперматозоидите, јајце кле-
тките и ембрионите дојде до сериозно неповолен на-
стан или реакција за време или по примената, здрав-
ствениот работник кој учествувал во спроведувањето 
на која било постапка на БПО, или овластената здрав-
ствена установа, е должен веднаш и без одлагање да 
достави известување со релевантните информации кои 
можат да бидат поврзани со квалитетот и безбедноста 
на половите клетки и ембриони до Министерството за 
здравство и Државната комисија.  

Постапката за известување, како и содржината и 
формата на образецот на известувањето од ставот 1 на 
овој член  го пропишува министерот за здравство. 

 
Повлекување полови клетки од дистрибуција  

и употреба 
 

Член 45 
Овластената здравствена установа е должна да повле-

че полови клетки од дистрибуција во сите случаи кои мо-
жат да се поврзат со некој неповолен настан или реакција. 

 
Доверливост на податоците 

 
Член 46 

Сите лица кои учествуваат во спроведувањето на 
постапката на БПО се должни да ги чуваат како класи-
фицирана информација сите податоци поврзани со по-

стапката, особено личните и податоците за здравстве-
ната состојба на жената и мажот на кои им се дава ме-
дицинска помош, детето кое е зачнато во постапката и 
донаторите на полови клетки и ембриони. 

 
Евиденција на овластените здравствени  

установи 
 

Член 47 
Овластените здравствени установи се должни да 

водат евиденција за: 
1) личните податоци на брачните или вонбрачните 

другари, односно жената врз кои се спроведуваат по-
стапките на БПО; 

2) видот на постапката на БПО; 
3) личните податоци за донаторите на сперматозои-

ди, јајце клетки и ембриони; 
4) за секоја донација и за секој продукт добиен од 

донацијата за донаторите, сперматозоидите, јајце кле-
тките и ембрионите; 

5) резултатите од прегледите и лабораториските ис-
питувања на донаторите и брачните или вонбрачните 
другари, односно жената врз кои се спроведуваат по-
стапките на БПО; 

6) спроведеното задолжително психолошко и прав-
но советување и информирање; 

7) писмената согласност за одредена постапка на 
БПО согласно со членовите 12 и 15 на овој закон; 

8) повлекувањето на писмената согласност; 
9) податоците за текот и траењето на постапката, за 

важните околности во врска со бременоста и породува-
њето, како и за здравјето и развојот на детето; 

10) земањето, обработката, тестирањето и дистри-
буцијата на полови клетки и ембриони; 

11) чувањето на половите клетки и ембриони и 
12) неповолните настани и реакции. 
Евиденцијата од ставот 1 на овој член е класифици-

рана информација и ја води овластено лице од директо-
рот на установата. 

 
Регистар на донаторите во овластена здравствена 

установа 
 

Член 48 
Овластената здравствена установа е должна да води 

регистар на донаторите на сперматозоиди, јајце клетки 
и ембриони согласно со одребите од овој закон. 

Во регистарот од ставот 1 на овој член овластената 
здравствена установа води  евиденција за: 

- личните податоци и податоците за здравствената 
состојба на донаторите на сперматозоиди, јајце клетки 
и ембриони, како и податоци за родителите на донато-
рите, 

- денот, месецот и годината кога половите клетки 
или ембрионите се донирани, чувани и користени, 

- резултатите од прегледите на донаторите и анали-
зите на нивните полови клетки и 

- податоците за раѓањето на детето зачнато со БПО 
со донирани полови клетки или ембрион. 

Регистарот од ставот 1 на овој член го води овла-
стено лице од директорот на установата. 

Податоците од ставот 1 на овој член овластената 
здравствена установа е должна да ги чува 30 години од 
денот на евидентирањето. 

Овластената здравствена установа е должна, секои 
шест месеца, да доставува извештај со податоци од 
својот регистар на Државниот регистар за трајно чува-
ње. Сите податоци од Државниот регистар се класифи-
цирана информација. 
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Известување на Државната комисија 
 

Член 49 
Овластените здравствени установи се должни да 

доставуваат извештај до Државната комисија за бројот 
и видот на извршените постапки на БПО, за нивната 
успешност, како и за сперматозоидите, јајце клетките и 
ембрионите што се чуваат. 

Овластените здравствени установи поднесуваат из-
вештај за податоците од ставот 1 на овој член најдоцна 
до 31 јануари во тековната година за претходната годи-
на, а на барање на Државната комисија, по потреба. 

Содржината и образецот на извештајот од ставот 1 
на овој член ги пропишува министерот за здравство. 

 
Заштита и тајност на податоците 

 
Член 50 

Овластената здравствена установа е должна да 
обезбеди заштита на сите лични, медицински и гене-
тички податоци за донаторите и лицата содржани во 
документацијата и евиденцијата. 

Податоците и документите од ставот 1 на овој член 
претставуваат класифицирана информација и се чуваат 
во согласност со прописите за заштита на класифици-
рани информации и заштита на личните податоци. 

На пристапот кон документацијата и евиденцијата 
од ставот 1 на овој член, на обезбедувањето на довер-
ливост на личните, медицинските и генетичките пода-
тоци, како и нивното откривање здравствената устано-
ва е должна да ги применува прописите за заштита на 
правата на пациентите, за класифицирани информации 
и за заштита на личните податоци и овој закон. 

 
Чување на податоци и документи 

 
Член 51 

Овластените здравствени установи се должни да 
обезбедат чување на податоците  и документите за се-
која донација и за секој продукт добиен од донацијата 
за донаторите, сперматозоидите, јајце клетките и ем-
брионите, со цел да се обезбеди следливост во сите фа-
зи на постапување. 

Установите од ставот 1 на овој член се должни по-
датоците и документите од ставот 1 на овој член да ги 
чуваат како активни најмалку 30 години од денот на 
нивната клиничка употреба.  

Чувањето на податоците и документите од ставот 1 
на овој член може да се врши, покрај во пишана, и во 
електронска форма. 

Начинот на чувањето на податоците и документите 
од ставот 1 на овој член го пропишува министерот за 
здравство. 

 
Мерки за заштита на податоците 

 
Член 52 

Овластените здравствени установи, заради заштита 
на податоците од членот 17 на овој закон, се должни 
да:  

1) обезбедат неопходни мерки за заштита на пода-
тоците, како и заштита против какво било неовластено 
објавување, доставување или менување на досието на 
донаторот или пренос на информации;  

2) воспостават процедури за решавање на неусогла-
сеноста на податоците и 

3) не дозволат неовластено откривање на информа-
циите, за време на гарантирањето на следливоста на 
донациите. 

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА БПО 
 

Државна комисија за биомедицински потпомогнато 
оплодување 

 
Член 53 

Со цел за систематско следење на примената на 
овој закон, како и разгледување на прашања во врска 
со БПО министерот за здравство формира Државна ко-
мисија за БПО. 

 
Состав на Државната комисија 

 
Член 54 

Државната комисија ја сочинуваат: 
- еден дипломиран правник со најмалку пет години 

работно искуство од областа на здравствената заштита, 
претставник од Министерство за здравство, 

- еден дипломиран правник со потесна специјал-
ност од семејното право или човековите права, 

- еден психолог или социјален работник, 
- еден дипломиран биолог со потесна специјалост 

во областа на хуманата репродукција, 
- еден лекар специјалист по специјалноста ендокри-

нологија, 
- тројца лекари специјалисти по специјалноста ги-

некологија и акушерство со потесна специјалност во 
областа на хуманата репродукција и 

- еден претставник на Етичкиот комитет на Лекар-
ската комора на Македонија. 

Државната комисија ја формира министерот за 
здравство на предлог на Министерството за труд и со-
цијална политика, здравствените установи кои ја вршат 
оваа дејност, Медицинскиот факултет, Лекарската ко-
мора на Македонија и други стручни и научни инсти-
туции, за период од пет години. 

 
Делокругот на работа на Државната комисија  

Член 55 
Државната комисија ги врши следниве работи: 
- му предлага на министерот за здравство давање, 

односно одземање на овластување на здравствена уста-
нова за вршење на  одредена постапка на БПО, 

- одобрува увид во Државниот регистар според 
членот 55 на овој закон, 

- одлучува по барањата од членот 20 став 2 на овој 
закон, 

- дава мислење за одобрување за вршење на науч-
но-истражувачка работа согласно со членот 37 на овој 
закон, 

- ги разгледува извештаите на здравствените уста-
нови поднесени според членот 47 на овој закон, 

- дава претходно мислење за подзаконските акти 
кои се донесуваат врз основа на овој закон, 

- го следи напредокот на биомедицинските и други на-
уки во подрачјето на БПО и по потреба предлага измену-
вање и дополнување на законот и подзаконските акти, 

- соработува со овластените здравствени установи, 
- го следи водењето на Државниот регистар и 
- други работи од областа на БПО во согласност со 

овој закон. 
 

ДРЖАВЕН РЕГИСТАР ЗА БПО 
 

Државен регистар за биомедицински потпомогнато 
оплодување  
Член 56 

Државниот регистар содржи податоци за корисни-
ците на постапките за алогенеично оплодување, за 
децата зачнати со БПО со донирани полови клетки или 
ембриони и за донаторите на полови клетки и ембрио-
ни според одредбите на овој закон. 
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Овластените здравствени установи за спроведување 
на постапките на БПО се должни до Државниот реги-
стар редовно да доставуваат податоци кои ги водат сог-
ласно со членот 45 на овој закон. 

Министерот за здравство ги овластува лицата кои 
го водат Државниот регистар. 

Сите податоци во Државниот регистар се класифи-
цирана информација. 

 
Право на увид во Државниот регистар 

 
Член 57 

Детето родено по оплодување со донирани полови 
клетки или ембриони, ако навршило 18 години од жи-
вотот и е способно да расудува, може само поради ме-
дицински оправдана причина и со претходно одобре-
ние на Државната комисија да бара увид во податоците 
за здравствената состојба на донаторот или донаторите 
во Државниот регистар за БПО. 

Овластеното лице кое го води Државниот регистар 
е должно по проверка на барањето и утврдување дека 
се работи за лицето од ставот 1 на овој член, да овозмо-
жи увид само во податоците за здравствената состојба 
на донаторите, без да ги открие нивните лични подато-
ци. 

По исклучок, овластеното лице кое го води Држав-
ниот регистар може да му овозможи на законскиот за-
стапник на детето родено по оплодување со донирани 
јајце клетки, сперматозоиди или ембриони увид во по-
датоците за здравствената состојба на донаторите, без 
откривање на личните податоци за донаторите, ако тоа 
е на негово барање само заради медицински оправдана 
причина и во интерес на детето, по претходно одобре-
ние од Државната комисија. 

По исклучок, докторот на детето родено по оплоду-
вање со донирана јајце клетка, сперматозоид или ем-
брион, по претходно одобрение на Државната комиси-
ја, може да побара увид во податоците на Државниот 
регистар за детето и донаторите, само поради медицин-
ски оправдана причина и во интерес на детето. 

Право на увид во Државниот регистар и податоците 
за детето и донаторите на полови клетки и ембриони 
има судот кога тоа е потребно. 

Лицата од ставовите 4 и 5 на овој член, кои имаат 
право на увид во Државниот регистар, се должни пода-
тоците за детето и донаторите на машки и женски по-
лови клетки или ембриони да ги чуваат како класифи-
цирана информација. 

 
Заштита на податоците во Државниот регистар 

 
Член 58 

Податоците од Државниот регистар можат да се 
употребуваат исклучиво како вкупен статистички пока-
зател, односно како поединечен во случаите уредени со 
овој закон. 

Податоците во Државниот регистар се класифици-
рани информации.  

Пристап во поединечни податоци, согласно овој 
закон, имаат само овластените лица кои го водат Др-
жавниот регистар, овластените лица вработени во 
здравствените установи кои спроведуваат постапки на 
БПО, како и лицата овластени за увид во податоците на 
Државниот регистар од членот 57 на овој закон. 

За поединечните податоци, мерките за заштита на 
податоците и одговорноста на лицата кои имаат при-
стап во единствената база на податоци во Државниот 
регистар, се применуваат прописите за класифицирани 
информации и заштита на личните податоци. 

НАДЗОР 
 

Видови на надзор 
 

Член 59 
За обезбедување на примената на овој закон и про-

писите донесени врз основа на него, се врши: 
1) надзор над законитоста на работата; 
2) надзор над стручната работа; 
3) внатрешен надзор над стручната работа и 
4) инспекциски надзор. 
 
Надзор над законитоста на работата и над  

стручната работа 
 

Член 60 
Надзор над законитоста на работата и над стручна-

та работа на здравствената установа врши Министерс-
твото за здравство, во согласност со прописите за 
здравствената заштита. 

 
Внатрешен надзор над стручната работа 

 
Член 61 

Здравствената установа организира внатрешен над-
зор над стручната работа на своите здравствени работ-
ници, на начин утврден со општ акт. 

 
Инспекциски надзор 

 
Член 62 

Инспекциски надзор над спроведувањето на овој 
закон врши Државниот санитарен и здравствен инспе-
кторат.  

Инспекторот при вршењето на инспекцискиот над-
зор е овластен да: 

1) забрани вршење на дејноста, како и да забрани 
употреба на објектот во кој се врши дејноста, ако нема 
дозвола за работа, односно недостасува некој од усло-
вите за вршење на дејноста; 

2) нареди воспоставување и водење на евиденциите 
пропишани со овој закон и прописите донесени врз ос-
нова на овој закон; 

3) нареди отстранување на недостатоци, односно 
неправилности во согласност со законите и другите 
прописи со кои се уредува заштитата на здравјето на 
луѓето; 

4) нареди соодветно документирање и чување на 
податоците што се водат за донаторите и примателите 
и да се обезбеди заштита на податоците добиени во 
спроведувањето на постаките на БПО и донирањето на 
клетки и ембриони; 

5) забрани дистрибуција и употреба на клетки и ем-
бриони, ако претходно не е докажано нивното потекло 
и не се направени соодветните тестови и 

6) нареди на овластената здравствена установа из-
готвување на извештаи кои е должна да ги доставува 
согласно со овој закон. 

 
Записник и решение на инспектор 

 
Член 63 

За извршениот инспекциски надзор, добиените по-
датоци и констатирана фактичка состојба, инспекторот 
е должен да состави записник. 

Доколку инспекторот утврди дека не се применува-
ат законите, прописите и други акти, донесува решение 
со кое се наредува извршување на определени мерки во 
одреден рок кој го определува инспекторот. 

Инспекторот е должен да и достави примерок од за-
писникот и решението на здравствената установа кај 
која е извршен инспекцискиот надзор и на Државната 
комисија. 
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Постапување на инспектор 
 

Член 64 
Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекто-

рот постапува согласно со прописите за општата уп-
равна постапка, освен кога тоа е поинаку определено 
со овој закон. 

 
Усна наредба 

 
Член 65 

Во случаи кога ќе утврди постоење на непосредна 
опасност по животот и здравјето на луѓето, инспекто-
рот издава усна наредба за итно и неодложно отстрану-
вање на недостатоците, која се констатира со записник. 

Во случаите од ставот 1 на овој член инспекторот 
донесува решение во рок од 24 часа од издавањето на 
усната наредба. 

 
Жалбата по решение 

 
Член 66 

Здравствената установа е должна да ги изврши мер-
ките содржани во решението на инспекторот. 

По жалбата против решението на инспекторот во 
втор степен решава министерот за здравство.  

Жалбата по решението не го одлага неговото извр-
шување. 

 
Поднесување на барање за поведување  

на прекршочна постапка 
 

Член 67 
Ако инспекторот при вршењето на инспекцискиот 

надзор утврди дека со повреда на закон или друг про-
пис е сторен прекршок е должен, без одлагање, да под-
несе барање за поведување на прекршочна постапка. 

 
КРИВИЧНИ ДЕЛА 

 
Член 68 

Тој што ќе создаде човечко суштество генетски ис-
товетно со друго човечко суштество, било живо или 
мртво, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од 
две до пет години. 

 
Член 69 

Тој што ќе оплоди јајце клетка од жена со сперма-
тозоид од животно или животинска јајце клетка со 
сперматозоид од маж, или го замени ембрионот со пре-
садување на делови од други човечки или животински 
ембриони, или човечки клетки или човечки ембрион 
внесе во животно или животинска јајце клетка или ем-
брион внесе кај жена, ќе се казни за кривично дело со 
казна затвор од две до пет години. 

 
ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 70 

Глоба во износ од 7.000 до 12.000 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правно 
лице, ако: 

1) пред користењето на донираните полови клетки 
или ембриони во постапката на БПО не провери дали 
согласноста е повлечена ( член 5 став 7); 

2) спроведе постапка на БПО спротивно на члено-
вите 9 и 12 од овој закон; 

3) не ги извести брачните или вонбрачните двојки 
за сите можности на лекување, како и за другите начи-
ни на остварување на родителството преку посвојува-
ње (чен 10 став1); 

4) не им ја објасни на брачната или вонбрачната 
двојка постапката, успешноста на постапката, како и 
можните последици и ризици што можат да се случат 
при и по завршување на која било процедура во текот 
на постапката за БПО (член 10 став 2); 

5) не спроведе претходно правно и/или психолошко 
советување или не ги упати брачните или вонбрачните 
двојки во друга здравствена установа во која се спрове-
дува соодветно советување (член 11 ставови 1 и 4); 

6) не ги запознае со можните психички реакции од 
постапката на алогенеичко БПО и/или не издаде писме-
на потврда за извршеното советување (член 11 став 2); 

7) не ги запознае со правното значење и последици-
те од согласноста за планираната постапка на алогене-
ичко БПО, како и со родителските права кои произле-
гуваат од медицинската постапка и/или не издаде пис-
мена потврда за извршениот совет (член 11 став 3); 

8) земе јајце клетки и сперматозоиди од лица кои не 
се полнолетни и деловно способни и кои не се согласи-
ле да донираат јајце клетки или сперматозоиди (член 
13 став 1); 

9) употреби ембрион без согласност на двајцата до-
нори нивниот ембрион да се користи за прокреација на 
други брачни или вонбрачни двојки (член 13 став 4); 

10) не определи лице одговорно за давање на ин-
формации на донаторите пред  започнување на постап-
ката за дарување (член 14 став 1); 

11) пред започнување на постапката за дарување на 
донорот не му ги даде или делумно ги даде информа-
циите од членот 14 став 1 на овој закон и/или информа-
циите ги дава на нејасен начин користејќи термини кои 
не се лесно разбирливи за донорот (член 14 став 2); 

12) зема и користи сперматозоиди, јајце клетки или 
ембриони спротивно на членот 15 ставови 1, 2, 3, 5 и 6 
од овој закон; 

13) не воспостави систем за проверка на примената 
на членот 16 став 1 од овој закон во Државниот реги-
стар (член 16 став 2); 

14) не обезбеди заштита на сите лични,медицински 
и генетички податоци за донорот и примателот соглас-
но со членот 17 од овој закон; 

15) дава паричен надоместок или каква било друга 
корист за донирање на полови клетки, односно ембрио-
ни (член 18 став 1); 

16) во една постапка внесе повеќе од три ембриони 
во телото на жената, а преостанатите ембриони, докол-
ку ги исполнуваат критериумите за квалитет, не ги чу-
ва за евентуално користење според условите утврдени 
со овој закон (член 19 став 2); 

17) спроведе алогенеичко БПО без согласност од 
Државната комисија за алогенеичко оплодување (член 
20 став 2); 

18) не изврши соодветни прегледи и лабораторски 
анализи врз донорите, нивните полови клетки и ембри-
они пред селекцијата и чувањето на сперматозоидите, 
јајце клетките и ембрионите и/или не ги документира 
резултатите од прегледите и лабораториските анализи 
и за кој било поголем недостаток/аномалија не го изве-
сти донорот (член 21 ставови 1 и 3); 

19) постапува спротивно на членот 22 од овој за-
кон; 

20) користи донирани полови клетки на едно лице 
по раѓање на најмногу две живородени деца и/или по 
утврдување на најмногу два случаи на постигната бре-
меност (член 23 ставови 1 и 2); 

21) пред спроведувањето на алогенеичко оплодува-
ње не изврши проверка во Државниот регистар, за ко-
ристење на донираните полови клетки или ембриони  
(член 23 став 3); 

22) користи постапка на БПО со цел за бирање на 
полот на идното дете, освен за одбегнување на тешка 
наследна болест поврзана со полот (член 24); 
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23) меша машки, односно женски полови клетки, 
настанати од сперматозоиди на двајца или повеќе мажи 
или јајце клетки на две или повеќе жени во постапката 
на БПО (член 25); 

24) тргува со полови клетки и ембриони и/или обја-
вува јавен оглас на кој бара или нуди полови клетки 
или ембриони со посредување на јавните медиуми или 
на кој било друг начин (член 26);  

25) овозможи вонтелесен развој на ембрион кој е 
постар од 14 дена, односно по развивањето на прими-
тивната бразда (член 29 став 1); 

26) создава човечки ембриони за истражувачки це-
ли (член 29 став 2);  

27) изврши мешање на клеточна содржина од две 
жени ( член 29 став 3); 

28) зема и чува сперматозоиди, јајце клетки и ем-
бриони за постапки на БПО без овластување (член 30 
став 1); 

29) не обезбеди лабораториски тестирања на доно-
рот за сите донирања на полови клетки и/или селекци-
јата и прифаќањето на половите клетки да се врши 
спротивно на постапките за набавка и земање во уста-
новата (член 30 став 2);  

30) писмено не потврди и/или евидентира дека па-
кувањето на примените полови клетки е во согласност 
со постапките за набавка и земање на клетките или 
писмено не документира одбивање на прифаќање на 
клетките (член 30 став 3);  

31) не обезбеди обележување на секоја испорака 
или партија на полови клетки согласно со овој закон 
(член 30 став 4); 

32) не ги чува во карантин половите клетки соглас-
но со членот 30 став 5 од овој закон; 

33) чува полови клетки и ембриони спротивно на 
барањата на научно-техничкиот напредок, медицин-
ските науки и искуства и условите од овој закон и/или 
подолго од пет години од денот на сместувањето, 
освен ако рокот е продолжен врз основа на писмено ба-
рање на лицата од кои половите клетки или ембриони-
те потекнуваат (член 30 став 5); 

34) чува полови клетки и ембриони без одлука на 
Државната комисија ако брачните или вонбрачните 
другари не се договориле за времето на чување на ем-
брионите и половите клетки (член 30 став 6); 

35) не воспостави и ажурира систем на квалитет врз 
основа на принципот на добра пракса и/или не ги пре-
земе сите неопходни мерки за да обезбеди систем на 
квалитет (член 31 ставови 1 и 2);   

36) не обезбеди сите процедури за чување на спер-
матозоидите, јајце клетките и ембрионите соодветно да 
се документирани и контролирани и/или не воспостави 
и применува постапки за контрола на просторот во кој 
се пакуваат и чуваат сперматозоидите, јајце клетките и 
ембрионите, со цел да се спречат какви било случаи 
кои можат да имаат несакан ефект врз функцијата или 
интегритетот на клетките (член 32); 

37) спроведе постхумна БПО во случај на смрт на 
мажот без негова претходна согласност во писмена 
форма и/или спроведе постхумна БПО по истекот на 
една година од денот на смртта на мажот (член 33); 

38) не го обезбеди квалитетот на сперматозоидите, 
јајце клетките и ембрионите за време на пренесувањето 
(член 34 став 2); 

39) врши увоз или извоз на сперматозоиди спротив-
но на членот 35 од овој закон; 

40) не воспостави идентификационен систем со 
единствен код за секоја донација и за секој продукт до-
биен од донацијата за донаторите, сперматозоидите, 
јајце клетките и ембрионите, со цел да се обезбеди 
следливост и/или сперматозоидите, јајце клетките и 
ембрионите добиени со донирање не ги означува со ин-

формации кои овозможуваат поврзување со информа-
циите за постапките за набавка и прием во овластените 
здравствени установи и за нивното процедурирање, чу-
вање и дистрибуција (член 36 ); 

41) врши научно-истражувачка работа спротивно 
на членот 37 од овој закон; 

42) спроведува одредена постапка за оплодување 
без овластување од министерот за здравство (член 38 
став 1); 

43) не обезбеди учество на кадарот од членот 41 
став 1 на овој закон за спроведување на БПО; 

44) не определи стручно одговорно лице (член 43 
став 1) и/или определи одговорно лице кое не ги испол-
нува условите од членот 43 став 2 на овој закон; 

45) не ги извести Министерството за здравство и 
Државната комисија за личните податоци за одговор-
ното лице и податоците за контакт, како и за секоја 
промена на одговорното лице (член 43 став 3); 

46) во случај на сериозно неповолен настан или реак-
ција не достави известување со релевантни информации 
кои можат да бидат поврзани со квалитетот и безбедно-
ста на половите клетки и ембриони (член 44 став 1); 

47) не ги чува податоците поврзани со постапката, 
посебно личните и податоците за здравствената состој-
ба на жената и мажот на кои им се дава медицинска по-
мош, детето кое е зачнато во постапката и донорите на 
полови клетки и ембриони согласно со членот 46 од 
овој закон; 

48) не повлече од дистрибуција полови клетки во 
случај на сериозно неповолен настан или реакција 
(член 45); 

49) не води и/или целосно не ја води евиденцијата 
од членот 47 став1 на овој закон; 

50) не води регистар на донаторите на сперматозои-
ди, јајце клетки и ембриони согласно со членот 48 ста-
вови 1 и 2 од овој закон; 

51) не ги чува податоците во утврдениот рок и/или 
не доставува извештај со податоци од својот регистар 
на Државниот регистар за трајно чување, секои шест 
месеца (член 48 ставови 3 и 4); 

52) не достави извештаи до Државната комисија за 
бројот и видот на извршените постапки на БПО, за 
нивната успешност, како и сперматозоиди, јајце клетки 
и ембриони што се чуваат и/или не поднесува извештај 
за овие податоци согласно со членот 49 ставови 1 и 2 
од овој закон; 

53) не обезбеди заштита на сите лични, медицински 
и генетички податоци за донаторите и лицата содржа-
ни во документацијата и евиденцијата (член 50 став 1); 

54) не обезбеди чување на податоците и документи-
те за секоја донација и за секој продукт добиен од до-
нацијата за донаторите, сперматозоидите, јајце клетки-
те и ембрионите, со цел да се обезбеди следливост во 
сите фази на постапување и/или не ги чува во утврде-
ните рокови (член 51 ставови 1 и 2); 

55) не ги презема мерките за заштита на податоците 
согласно со членот 52 од овој закон и 

56) редовно не доставуваат податоци до Државниот 
регистар (член 56 став 3). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во из-
нос од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност 
ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во из-
нос од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност 
ќе се изрече и на здравствен работник и/или вработен 
кој  учествува во постапката за БПО  во правното лице. 

 
Член 71 

Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска 
противвредност ќе му се изрече за прекршок на физич-
ко лице, ако: 
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1) продава или јавно огласува или посредува во 
прибирањето на полови клетки или ембриони (член 26 
став 1) и 

2) огласува, посредува, договара или спроведува 
БПО заради раѓање дете за други лица (член 27 став 2). 

 
Прекршочна постапка 

 
Член 72 

Прекршочната постапка за прекршоците предвиде-
ни во овој закон ја води надлежниот суд. 

Пред поднесување на барање за поведување на пре-
кршочна постапка за прекршоците предвидени со овој 
закон, Министерството за здравство води постапка за 
порамнување согласно  со Законот за прекршоците. 

 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Формирање на Државна комисија 

 
Член 73 

Министерот за здравство ќе формира Државна ко-
мисија за биомедицински потпомогнато оплодување во 
рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

 
Донесување на општи акти 

 
Член 74 

Министерот за здравство во рок од една година од 
денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ги доне-
се прописите чие донесување е утврдено со овој закон. 

 
Член 75 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

___________ 
 

L I G J 
PËR FEKONDIMIN E NDIHMUAR BIOMJEKËSOR 

 
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

  
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen e drejta për fekondimin e 
ndihmuar biomjekësor, kushtet për realizimin e të drejtës 
së fekondimit të ndihmuar biomjekësor, siguria e 
donacionit, sigurimi, testimi, përpunimi, ruajtja, distribuimi 
dhe përdorimi i qelizave gjatë kryerjes së fekondimit të 
ndihmuar biomjekësor, të drejtat dhe obligimet e pacientit, 
punëtorëve shëndetësorë dhe të institucioneve 
shëndetësore, kushtet për realizimin e fekondimit të 
ndihmuar biomjekësor si dhe mbikëqyrja. 

 
Mbrojtja e të drejtave të njeriut dhe standardet 

shëndetësore 
 

Neni 2 
Realizimi i procedurës së fekondimit të ndihmuar 

biomjekësor (në tekstin e mëtejmë: FNB-ja), kryhet në 
mënyrën që siguron mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
dinjitetit dhe privatësisë së personave, te të cilët kryhet 
procedura mjekësore dhe të donatorëve të qelizave gjinore 
dhe të embrioneve. 

FNB-ja kryhet me qëllim që të arrihet fekondimi në 
pajtim me përparimin shkencor teknik, shkencën mjekësore 
dhe përvojat, me theks të veçantë për të drejtat e njeriut.  

Shkaqet për të cilat realizohet procedura e FNB-së 
 

Neni 3 
Procedura e FNB-së realizohet nëse mjekimi paraprak 

është i pasuksesshëm, ose mjekimi me metoda të tjera 
është i pashpresë dhe në rastin kur sëmundja e rëndë 
trashëguese mund të bartet te pasardhësi. 

 
Nocionet 

 
Neni 4 

Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj e kanë 
kuptimin si vijojnë: 

1. “Qeliza” janë qelizat e veçanta njerëzore ose 
grumbull qelizash njerëzore, kur nuk janë të lidhura me 
asnjë formë të indit të lidhur;  

2. “Ind” janë të gjitha pjesët përbërëse të trupit të 
njeriut, të formuara nga qelizat; 

3. “Donator” është secili burim njerëzor, i gjallë apo i 
vdekur, i qelizave apo indeve të njeriut; 

4. “Donacion” është dhurimi i indeve apo qelizave 
njerëzore, të dedikuara për aplikim te njeriu; 

5. “Furnizim” është procesi me të cilin indet dhe qelizat 
bëhen të kapshme;  

6. “Përpunim” janë të gjitha procedurat e përgatitjes, 
manipulimit, ruajtjes dhe paketimit të indeve ose qelizave, 
të dedikuara për aplikim te njeriu; 

7. “Mbrojtje” është përdorimi i mjeteve kimike, 
ndryshimi në kushtet e mjedisit të rrethit ose me mjete të 
tjera gjatë kohës së përpunimit, që të pengohet ose 
ngadalësohet dëmtimi biologjik ose fizik i qelizave ose 
indeve; 

8. “Karantinë” është gjendja e indeve apo qelizave të 
ruajtura, ose indi i izoluar fizikisht ose në mënyra të tjera 
efikase, derisa pritet vendimi për pranimin ose hedhjen e 
tyre; 

9. “Ruajtje” është mirëmbajtja e prodhimit (materialit 
biologjik), në kushte përkatëse të kontrolluara, deri në 
distribuimin e tij;  

10. “Distribuim” është transportimi apo bartja e indeve 
ose qelizave, të dedikuara për aplikim te njeriu; 

11. “Aplikim te njeriu” është përdorimi i indeve apo 
qelizave te njeriu ose në njeriun – pranues dhe aplikimet 
jashtë trupit; 

12. “Ngjarje e pavolitshme serioze” është çdo ngjarje e 
pavolitshme lidhur me furnizimin, testimin, përpunimin, 
ruajtjen dhe distribuimin e indeve dhe qelizave, që mund të 
shkaktojë bartjen e sëmundjes ngjitëse, deri në vdekje ose 
kërcënim për jetën, deri në gjendje invaliditeti apo 
paaftësimi të pacientëve, ose që mund të sjellë ose ta 
vazhdojë mjekimin spitalor apo sëmundjen; 

13. “Reaksion i pavolitshëm serioz” është reaksioni i 
paqëllimshëm, që përfshin edhe sëmundjen ngjitëse te 
donatorët ose pranuesit, lidhur me furnizimin ose aplikimin 
te njeriu, të indeve ose qelizave që është fatal, paraqet 
kërcënim për jetën, sjell invaliditetin, paaftësimin ose që 
mund të sjellë ose ta vazhdojë mjekimin spitalor ose 
sëmundjen; 

14. “Institucion për inde” është banka për inde, ose 
seksion në spital ose institucion tjetër shëndetësor, ku 
ndërmerren aktivitetet e përpunimit, mbrojtjes, ruajtjes ose 
distribuimit të indeve dhe qelizave njerëzore. I njëjti mund 
të jetë përgjegjës për furnizimin ose testimin e indeve dhe 
qelizave; 

15. “Përdorim alogjen” është përdorimi i qelizave ose 
indeve, të marra nga njëri person dhe të aplikuara te 
personi tjetër dhe 

16. “Përdorim autolog” është përdorimi i qelizave ose 
indeve, të marra nga një person dhe të përdorura për të 
njëjtin person. 
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PROCEDURA E FNB - së 
 

Mënyra dhe qëllimet e FNB-së 
 

Neni 5 
FNB-ja paraqet procedurë mjekësore me të cilën 

mundësohet bashkimi i qelizave gjinore femërore dhe 
mashkullore, me qëllim që të arrihet shtatzënia, në mënyrë 
tjetër nga marrëdhënia seksuale. 

 
Fekondimi autolog 

 
Neni 6 

Në procedurën e FNB-së, përparësi i jepet shfrytëzimit 
të qelizave të veta gjinore, përkatësisht embrioneve të 
çifteve bashkëshortore ose jashtëmartesore, te të cilët 
kryhet procedura (fekondimi autolog). 

 
Fekondimi alogjen 

 
Neni 7 

Nëse në procedurën e FNB-së nuk është i mundur 
shfrytëzimi i qelizave të veta gjinore, të çifteve 
bashkëshortore ose jashtëmartesore, përkatësisht nëse ato 
nuk shfrytëzohen për pengimin e bartjes të sëmundjes së 
rëndë trashëguese te fëmija, mund të shfrytëzohen 
spermatozoide të dhuruar, qeliza vezë ose embrione nga 
personat e tjerë (fekondim alogjen).    

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, në 
procedurën e FNB-së mund të shfrytëzohen ato embrione 
që janë krijuar me qëllim të bijimit të çifteve 
bashkëshortore ose jashtëmartesore, te të cilët nuk është i 
mundur fekondimi me procedurën e FNB-së, nëse sipas 
këtij ligji tanimë kanë dhuruar embrione. 

 
Llojet e procedurës mjekësore 

 
Neni 8 

Fekondimi autolog dhe alogjen, realizohet përmes 
procedurave mjekësore si vijojnë: 

1) fekondimi brenda trupit, përmes: 
- futjes së spermatozoideve në organet gjinore të 

femrës dhe 
- futjes së qelizave vezë, ose qelizave vezë bashkë me 

spermatozoidet në organet gjinore të femrës dhe 
2) fekondimi jashtë trupit, përmes: 
- bashkimit të qelizave vezë dhe spermatozoideve 

jashtë trupit të femrës dhe futjes në organet gjinore të 
femrës dhe 

- futjes së embrioneve në organet gjinore të femrës. 
Procedura e FNB-së i përfshin edhe procedurat e 

marrjes, testimit, procedimit, ruajtjes dhe distribuimit të 
spermatozoideve, qelizave vezë dhe embrioneve, sipas 
dispozitave të këtij ligji.  

 
Shfrytëzuesit e të drejtës së FNB-së 

 
Neni 9 

Të drejtë shfrytëzimi të procedurës së FNB-së, kanë 
meshkujt dhe femrat e moshës madhore dhe të aftë për 
punë, të cilët përveç shkaqeve për të cilat realizohet FNB-
ja nga neni 3 i këtij ligji, janë të martuar ose jetojnë në 
bashkësi jashtëmartesore, dhe të cilët sipas moshës dhe 
gjendjes së përgjithshme shëndetësore, janë të aftë për 
përkujdesje prindërore.  

Martesa ose bashkësia jashtëmartesore nga paragrafi 1 i 
këtij neni, doemos duhet të ekzistojnë në momentin e 
realizimit të procedurës së FNB-së.  

Të drejtë shfrytëzimi të procedurës së FNB-së, kanë 
edhe femrat e moshës madhore të afta për punë, që nuk 
janë të martuara ose nuk jetojnë në bashkësi 

jashtëmartesore, nëse mjekimi paraprak është i 
pasuksesshëm ose mjekimi me metoda të tjera është i 
pashpresë, dhe të cilat sipas moshës dhe gjendjes së 
përgjithshme shëndetësore, janë të afta për përkujdesje 
prindërore.  

 
Këshillimi për procedurën e FNB-së 

 
Neni 10 

Çiftet bashkëshortore ose jashtëmartesore, kanë të 
drejtë që të njoftohen për të gjitha mundësitë e mjekimit, si 
dhe për mënyrat e tjera për t’u bërë prind përmes 
adoptimit, e veçanërisht në rast të shterpësisë  së 
njëkohshme te mashkulli dhe femra, për çfarë nuk kanë 
gjasa që të kenë trashëgimtarë të vet.   

Para realizimit të procedurës së FNB-së, mjeku i 
autorizuar në institucionin shëndetësor, është i obliguar që 
çiftit bashkëshortor ose jashtëmartesor ose femrës, t’ua 
sqarojë procedurën, suksesin e procedurës, si dhe pasojat 
dhe rreziqet e mundshme që mund të shkaktohen gjatë dhe 
pas përfundimit të çfarëdo procedure, gjatë procesit të 
FNB-së. 

 
Këshillimi juridik dhe psikologjik para FNB-së 

alogjene 
 

Neni 11 
Para realizimit të procedurës së FNB-së alogjene, në të 

cilën shfrytëzohen qeliza gjinore ose embrione të dhuruara, 
për çiftet bashkëshortore ose jashtëmartesore ose femrën 
nga neni 9 paragrafi 3 i këtij ligji, është i obligueshëm 
këshillimi paraprakisht juridik dhe psikologjik. 

Psikologu është i obliguar që personat nga paragrafi 1 i 
këtij neni, t’i njoftojë me reaksionet e mundshme psikike 
nga procedura e FNB-së alogjene. Për këshillimin e kryer, 
psikologu është i obliguar që të lëshojë vërtetim me 
shkrim. 

Juristi është i obliguar që personat nga paragrafi 1 i 
këtij neni, t’i njoftojë me rëndësinë juridike dhe pasojat 
nga pajtimi për procedurën e planifikuar të FNB-së 
alogjene, si dhe me të drejtat prindërore që rezultojnë nga 
procedura mjekësore. Për këshillimin e dhënë, është i 
obliguar që të lëshojë vërtetim me shkrim. 

Institucioni shëndetësor në të cilin realizohet FNB-ja, 
është i obliguar që të sigurojë këshillim juridik dhe 
psikologjik, e nëse kjo nuk është e mundur, është i obliguar 
që personat nga paragrafi 1 i këtij neni t’i udhëzojë në 
institucion tjetër shëndetësor, në të cilin realizohet 
këshillim përkatës. 

 
Të drejtat prindërore dhe statusi i shfrytëzuesit 

 
Neni 12 

Procedura e FNB-së realizohet me kërkesën e çiftit 
bashkëshortor ose jashtëmartesor përkatësisht femrës nga 
neni 9 paragrafi 3 i këtij ligji, nëse paraprakisht janë 
njoftuar për procedurën e FNB-së dhe këshilluar në pajtim 
me nenin 11 të këtij ligji, dhe nëse për procedurën e 
caktuar kanë dhënë deklaratë për pajtim me shkrim. 

Pajtimi nga paragrafi 1 i këtij neni, jepet për secilën 
procedurë të FNB-së veç e veç, duke  e marrë parasysh 
llojin e procedurës dhe prejardhjen e qelizave gjinore. 
Pajtimi i dhënë për zbatimin e atyre procedurave, ka 
rëndësi juridike si deklarata për pranimin e atësisë, 
përkatësisht amësisë pas lindjes së fëmijës. 

Femra dhe/ose mashkulli, mund ta tërheqin pajtimin 
dhe të heqin dorë nga procedura e FNB-së, derisa 
spermatozoidet, qelizat vezë ose embrionet nuk janë futur 
në trupin e femrës. 
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Deklaratën për tërheqje të pajtimit nga paragrafi 3 i 
këtij neni, femra dhe/ose mashkulli e japin me shkrim.  

Para futjes së spermatozoideve, qelizave vezë ose 
embrioneve në trupin e femrës, mjeku që e realizon 
procedurën e FNB-së, është i obliguar që të kontrollojë 
nëse pajtimi është tërhequr. 

 
Donatorët e qelizave gjinore 

 
Neni 13 

Donatorë të qelizave vezë dhe të spermatozoideve, 
mund të jenë vetëm personat e moshës madhore dhe të aftë 
për punë, dhe të cilët pajtohen që të dhurojnë 
spermatozoide ose qeliza vezë, në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji.  

Donator i spermatozoideve është mashkulli 
spermatozoidet e të cilit me pajtimin e tij, përdoren për 
fekondimin e femrës, e cila nuk është bashkëshortja ose 
gruaja e tij jashtëmartesore. 

Donator i qelizës vezë është femra qelizat vezë të së 
cilës me pajtimin e saj, përdoren për realizimin e 
procedurës së fekondimit të femrës tjetër. 

Donatorë të embrioneve janë mashkulli dhe femra që 
kanë hequr dorë nga shfrytëzimi i embrionit prej tyre të 
krijuar për bijimin e tyre, me ç’rast të dytë janë pajtuar që 
embrioni i tyre të shfrytëzohet për bijimin e çifteve të tjera 
bashkëshortore ose për gruan nga neni 9 paragrafi 3 i këtij 
ligji, sipas dispozitave të këtij ligji. 

 
Informata para fillimit të procedurës për donacion 

 
Neni 14 

Institucioni shëndetësor që është i autorizuar për 
realizimin e procedurës së FNB-së (në tekstin e mëtejmë: 
institucioni i autorizuar shëndetësor), është i obliguar që ta 
caktojë personin përgjegjës për dhënien e informatave 
donatorit, para fillimit të procedurës së furnizimit, që është 
i trajnuar në mënyrë përkatëse për dhënien e informatave 
në mënyrë të qartë, duke shfrytëzuar nocione që janë lehtë 
të kuptueshme për donatorin.  

Personi përgjegjës nga paragrafi 1 i këtij neni, është i 
obliguar që para fillimit të procedurës së dhurimit, 
donatorit: 

- t’i kërkojë të dhëna për identifikim personal, si dhe të 
dhëna të tjera lidhur me gjendjen e tij shëndetësore dhe 
historinë e sëmundjeve të përparshme, 

- t’i japë informata për qëllimin dhe natyrën e 
furnizimit, pasojat dhe rreziqet, testet analitike nëse janë të 
nevojshme, dërgimin dhe mbrojtjen e të dhënave të 
donatorit, fshehtësinë mjekësore, qëllimin terapeutik dhe 
dobinë e mundshme, informatat për masat që zbatohen për 
mbrojtjen e donatorit, të drejtën për marrjen e rezultateve 
të sqaruara qartësisht nga testet analitike dhe pasojat 
juridike nga shfrytëzimi i qelizave gjinore ose embrioneve 
të dhuruara dhe  

- t’i japë informatë për dhënien e obligueshme të 
pajtimit të lirë me shkrim për donacion. 

 
Pajtimi me shkrim dhe statusi juridik i donatorit 

 
Neni 15 

Dhurimi dhe furnizimi i spermatozoideve dhe qelizave 
vezë sipas dispozitave të këtij ligji, mund të realizohet 
vetëm në bazë të pajtimit të lirë me shkrim të donatorëve. 

Dhurimi dhe furnizimi i embrioneve sipas dispozitave 
të këtij ligji, mund të realizohet vetëm në bazë të pajtimit të 
lirë me shkrim të mashkullit dhe femrës, që kanë hequr 
dorë nga shfrytëzimi i embrionit prej tyre. Pajtimi doemos 
duhet të përpilohet në formë të deklaratës me shkrim, të 
vërtetuar te noteri. 

Pajtimi nga paragrafi 1 dhe paragrafi 2 i këtij neni, 
duhet ta përmbajë edhe deklaratën e donatorit të dhënë me 
shkrim, se është i njoftuar me të drejtën e personit nga 
paragrafi 12 i këtij neni, për shikim në të dhënat e 
Regjistrit shtetëror të donatorëve të spermatozoideve, 
qelizave vezë dhe embrioneve (në tekstin e mëtejmë: 
Regjistri shtetëror). 

Donatorët e qelizave gjinore dhe embrioneve sipas 
dispozitave të këtij ligji, nuk kanë të drejta prindërore as 
obligime, ndaj fëmijës së ngjizur me shfrytëzimin e 
qelizave të tyre gjinore me procedurat e FNB-së.  

Donatorët e spermatozoideve, qelizave vezë dhe 
embrioneve, mund ta tërheqin pajtimin për dhurim deri në 
fillimin e procedurës për FNB-në, me materialin e tyre të 
dhuruar.  

Deklaratën për tërheqje të pajtimit nga paragrafi 5 i 
këtij neni, donatorët e spermatozoideve, qelizave vezë dhe 
embrioneve, e japin me shkrim. Në rastin e tërheqjes së 
pajtimit, qelizat gjinore ose embrionet e dhuruara 
shkatërrohen, dhe për këtë institucioni shëndetësor 
donatorëve u lëshon vërtetim me shkrim. 

Para shfrytëzimit të qelizave vezë ose embrioneve të 
dhuruara në procedurën e FNB-së, mjeku që e realizon 
procedurën është i obliguar që të kontrollojë nëse pajtimi 
është tërhequr. 

 
Dhurimi i qelizave gjinore për fekondim alogjen 

 
Neni 16 

Donatorët e qelizave gjinore ose embrioneve, mund t’ia 
dhurojnë qelizat vezë të tyre ose spermatozoidet, ose në 
raste të veçanta embrionet që nuk janë përdorur për bijimin 
e vet atyre, vetëm njërit prej institucioneve të autorizuara 
shëndetësore për realizimin e procedurës së FNB-së 
alogjene. 

Institucioni i autorizuar shëndetësor nga paragrafi 1 i 
këtij neni, është i obliguar që ta vendosë sistemin për 
kontrollin e zbatimit të paragrafit 1 të këtij neni, në 
Regjistrin shtetëror.  

 
Mbrojtja dhe fshehtësia të dhënave 

 
Neni 17 

Institucionet e autorizuara shëndetësore janë të 
obliguara që ta sigurojnë mbrojtjen e të gjitha të dhënave 
personale, mjekësore dhe gjenetike për donatorin dhe 
pranuesin, dhe të ndërmarrin masa të domosdoshme që 
identiteti i pranuesit të mos i zbulohet donatorit dhe 
familjes së tij dhe anasjelltas.    

Të dhënat dhe dokumentet nga paragrafi 1 i këtij neni, 
paraqesin informata të klasifikuara dhe ruhen në pajtim me 
dispozitat për mbrojtjen e informatave të klasifikuara, dhe 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

Për qasje në të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, për 
sigurimin e fshehtësisë së të dhënave personale, mjekësore 
dhe gjenetike si dhe zbulimin e tyre,  institucionet e 
autorizuara shëndetësore janë të obliguara që t’i zbatojnë 
dispozitat e këtij ligji dhe rregullat për mbrojtjen e të 
drejtave të pacientëve, për informatat e klasifikuara dhe për 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
Ndalimi për kompensim 

 
Neni 18 

Dhurimi i qelizave gjinore është vullnetar dhe pa 
kompensim. 

Ndalohet që të jepet ose merret kompensim në para, 
ose çfarëdo interesi tjetër për dhurimin e qelizave gjinore, 
përkatësisht embrioneve.  

Marrëveshja për dhurimin e qelizave gjinore 
përkatësisht embrioneve, e lidhur në kundërshtim me 
paragrafin 1 të këtij neni, është e pavlefshme. 
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Shpenzimet materiale lidhur me transportimin e 
donatorit deri në vendin e dhurimit, nuk konsiderohen si 
kompensim në para sipas këtij ligji. 

 
REALIZIMI I PROCEDURËS SË FNB-së 

 
Veprimi me qelizat gjinore dhe embrionet 

 
Neni 19 

Në procedurën e fekondimit jashtë trupit, mund të 
fekondohen të gjitha qelizat vezë të fituara në një 
procedurë. 

Ndalohet që në një procedurë të futen më tepër se tre 
embrione në trupin e femrës, ndërsa embrionet e tjera nëse 
i plotësojnë kriteret për kualitet, ruhen për shfrytëzim 
eventual sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj. 

 
Pajtimi i Komisionit shtetëror për fekondim alogjen 

 
Neni 20 

Procedurën e FNB-së me kërkesën e shfrytëzuesit e 
propozon doktori i mjekësisë, specialist për gjinekologji 
dhe akusheri, sipas dispozitave të këtij ligji. 

Institucioni i autorizuar shëndetësor për FNB-në 
alogjene, është i obliguar që për secilin çift bashkëshortor 
ose jashtëmartesor ose për gruan nga neni 9 paragrafi 3 i 
këtij ligji të marrë pajtim për FNB-në alogjene, nga 
Komisioni shtetëror për fekondimin e ndihmuar 
biomjekësor (në tekstin e mëtejmë: Komisioni shtetëror). 

 
Parakushtet për shfrytëzimin e qelizave të dhuruara 

gjinore 
 

Neni 21 
Institucioni i autorizuar shëndetësor  nga neni 38 i këtij 

ligji, është i obliguar që vlerësimin dhe seleksionimin e 
spermatozoideve, qelizave vezë dhe embrioneve ta kryejë 
në bazë të kritereve për seleksionimin e donatorit, të 
bazuara në kërkesat e adaptuara ndaj përparimit shkencor 
teknik, kontrolleve përkatëse dhe analizave laboratorike 
ndaj donatorëve, qelizave gjinore dhe embrioneve të tyre. 

Nëse bëhet fjalë për donacion autolog, institucioni i 
autorizuar shëndetësor është i obliguar që vlerësimin e 
kritereve për përkatësi, ta kryejë në pajtim me kriteret për 
seleksionimin e donatarit, të bazuara në kërkesat e 
adaptuara ndaj përparimit shkencor teknik. 

Institucioni nga paragrafi 1 i këtij neni, është i obliguar 
që t’i dokumentojë rezultatet nga kontrollet dhe analizat 
laboratorike, dhe për çfarëdo mangësie më të madhe ta 
njoftojë donatarin. 

Spermatozoidet dhe qelizat vezë të dhuruara, mund të 
shfrytëzohen për FNB-në, në pajtim me kërkesat e 
përparimit shkencor teknik, shkencën mjekësore dhe 
përvojat, dhe nëse janë plotësuar kushtet nga ky ligj. 

 
Ndalimi për shfrytëzimin e qelizave të dhuruara gjinore 

për shkak të farefisnisë 
 

Neni 22 
Ndalohet që spermatozoidet e dhuruar të shfrytëzohen 

për fekondim, nëse donatori dhe femra te e cila kryhet 
FNB-ja alogjene janë në lidhje farefisnore, përkatësisht 
ndërmjet të cilëve nuk lejohet lidhja e martesës. 

Ndalohet që qelizat vezë të dhuruara të fekondohen me 
spermatozoide të mashkullit, të cilit për shkak të lidhjes 
farefisnore nuk i lejohet lidhja e martesës me donatorin. 

Ndalohet që embrioni i dhuruar të shfrytëzohet për 
fekondimin e femrës, e cila për shkak të lidhjes farefisnore 
nuk mundet me donatorin e spermatozoideve prej të cilëve 
është krijuar embrioni të lidhë martesë, as për fekondimin e 
femrës që është në lidhje farefisnore në vijë të drejtë me 
femrën nga qeliza vezë e së cilës është krijuar embrioni. 

Kufizimet për shfrytëzimin e qelizave të dhuruara 
gjinore 

 
Neni 23 

Qelizat gjinore të dhuruara nga një person, mund të 
shfrytëzohen deri në lindjen e më së shumti dy fëmijëve të 
gjallë. 

Përdorimi i spermatozoideve ose qelizave vezë të një 
donatori ose embrioni te çiftet bashkëshortore ose 
jashtëmartesore, nuk lejohet pas konfirmimit të më së 
shumti dy rasteve të shtatzënisë së arritur, përkatësisht deri 
në lindjen e dy fëmijëve të gjallë. 

Institucioni i autorizuar shëndetësor, është i obliguar që 
para realizimit të fekondimit alogjen, të kryejë kontroll në 
Regjistrin shtetëror për shfrytëzimin e qelizave gjinore ose 
embrioneve të dhuruara, në pajtim me paragrafin 1 dhe 2 të 
këtij neni. 

 
Ndalimi për zgjedhjen e gjinisë 

 
Neni 24 

Ndalohet shfrytëzimi i procedurës së FNB-së me qëllim 
të zgjedhje së gjinisë të fëmijës së ardhshëm, përveç 
evitimit të sëmundjes së rëndë trashëguese të lidhur me 
gjininë.  

 
Ndalimi për përzierjen e qelizave gjinore 

 
Neni 25 

Ndalohet që në procedurën e FNB-së të përzien qelizat 
gjinore mashkullore përkatësisht femërore, të krijuara nga 
spermatozoidet e dy apo më tepër meshkujve, ose qelizat 
vezë të dy apo më tepër femrave. 

 
Ndalimi për tregti ose shpallje publike 

 
Neni 26 

Ndalohet tregtia me qelizat gjinore dhe embrionet. 
Ndalohet botimi i shpalljes publike, me ndërmjetësimin 

e mediumeve publike, ose në çfarëdo mënyre tjetër të 
kërkohen apo ofrohen qeliza gjinore ose embrione. 

 
Ndalimi për surrogat amësi 

 
Neni 27 

Ndalohet që përmes shpalljes publike, mediumeve 
publike ose në çfarëdo mënyre tjetër të kërkohet apo 
ofrohet, shërbimi i lindjes së fëmijës për tjetrin (surrogat 
amësia). 

Ndalohet që të kontraktohet ose realizohet FNB-ja, për 
lindjen e fëmijës për personat e tjerë. 

Marrëveshjet për lindjen e fëmijës për tjetrin, për 
dhënien e fëmijës së lindur pas lindjes me kompensim në 
para ose pa kompensim, janë të pavlefshme. 

 
Ndalimi për klonimin e qenies njerëzore 

 
Neni 28 

Ndalohet çdo procedurë e dedikuar për krijimin e 
qenies njerëzore, gjenetikisht identike njëjtë me qenien 
tjetër njerëzore, qoftë të gjallë apo të vdekur. 

Qenie njerëzore gjenetikisht identike me qenien tjetër 
njerëzore, sipas këtij ligji do të thotë qenia njerëzore e cila 
me tjetrën e ndan të njëjtit grup gjenesh. 

 
Ndalimet 

 
Neni 29 

Në procedurën e FNB-së, ndalohet që: 
1) të mundësohet zhvillimi jashtë trupit i embrionit që 

është më i vjetër se 14 ditë, përkatësisht pas zhvillimit të 
rrudhës parake; 
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2) të fekondohet qeliza vezë njerëzore me 
spermatozoidin e kafshës ose qeliza vezë shtazore me 
spermatozoidin e burrit, ose të ndryshohet embrioni me 
transplatimin e pjesëve të embrioneve të tjera njerëzore apo 
shtazore (mundësia për t’u krijuar hibridi ose himera); 

3) të futen qelizat gjinore njerëzore ose embrionet 
njerëzore te kafsha dhe 

4) të futen qelizat gjinore shtazore ose embrioni shtazor 
te gruaja. 

Ndalohet që të krijohen embrione njerëzore për qëllime 
hulumtimi. 

Ndalohet përzierja e përmbajtjes qelizore nga dy femra. 
 

RUAJTJA E QELIZAVE GJINORE DHE EMBRIONEVE 
 

Mënyra dhe afatet e marrjes dhe ruajtjes së qelizave 
gjinore 

 
Neni 30 

Marrjen dhe ruajtjen e spermatozoideve, qelizave vezë 
dhe embrioneve për procedurat e FNB-së, e kryejnë 
institucionet e autorizuara shëndetësore. 

Institucionet e autorizuara shëndetësore janë të 
obliguara që të sigurojnë, të gjitha donacionet e qelizave 
gjinore t’i nënshtrohen testimit laboratorik të donatorit, 
ndërsa seleksionimi dhe pranimi i qelizave gjinore, të 
kryhet në pajtim me procedurat për furnizim dhe pranim në 
institucion.  

Institucioni nga paragrafi 1 i këtij neni, është i obliguar 
që të vërtetojë dhe evidentojë me shkrim se paketimi i 
qelizave të pranuara gjinore, është në pajtim me procedurat 
për furnizim dhe pranim të qelizave, ose me shkrim ta 
dokumentojë refuzimin e pranimit të qelizave. 

Institucioni nga paragrafi 1 i këtij neni, është i obliguar 
që të sigurojë shënimin e çdo dërgese apo partie të qelizave 
gjinore, në pajtim me nenin 35 paragrafi 1 të këtij ligji. 

Institucioni nga paragrafi 1 i këtij neni, është i obliguar 
që t’i ruajë qelizat gjinore në karantinë, derisa nuk 
plotësohen kërkesat lidhur me testimin dhe informatat për 
donatorin, sipas këtij ligji.  

Qelizat gjinore dhe embrionet ruhen në pajtim me 
kërkesat e adaptuara me përparimin shkencor teknik, 
shkencat mjekësore dhe përvojat dhe kushtet e këtij ligji, 
sipas rregullës deri në pesë vite nga dita e vendosjes. Afati 
mund të vazhdohet, në bazë të kërkesës me shkrim të 
personave prej të cilëve rrjedhin qelizat gjinore apo 
embrionet. 

Nëse bashkëshortët apo partnerët jashtëmartesorë nuk 
merren vesh për kohën e ruajtjes së embrioneve, vendim në 
bazë të kërkesës së tyre merr Komisioni shtetëror. 

Mënyrën e marrjes dhe ruajtjes së spermatozoideve, 
qelizave vezë dhe embrioneve, e përcakton ministri i 
Shëndetësisë.  

 
Sistemi i kualitetit 

 
Neni 31 

Institucionet e autorizuara shëndetësore për marrjen 
dhe ruajtjen e spermatozoideve, qelizave vezë dhe 
embrioneve, janë të obliguar që ta vendosin dhe 
përditësojnë sistemin e kualitetit, në bazë të principit të 
praktikës së mirë. 

Institucioni nga paragrafi 1 i këtij neni, është i obliguar 
që t’i ndërmarrë të gjitha masat e domosdoshme, që ta 
sigurojë sistemin e kualitetit, i cili së paku përfshin: 
procedura standarde të punës, udhëzime, trajnim dhe 
doracakë referimi, formularë për raport, të dhëna për 
donatorin dhe informatë për destinacionin e fundit të 
qelizave gjinore dhe embrioneve.  

Institucioni është i obliguar që t’i ruajë të dhënat në 
pajtim me nenin 51 të këtij ligji, që të sigurohet principi i 
vazhdimësisë. 

Kushtet për ruajtje 
 

Neni 32 
Institucioni i autorizuar shëndetësor nga neni 30 i këtij 

ligji, është i obliguar që t’i sigurojë të gjitha procedurat për 
ruajtjen e spermatozoideve, qelizave vezë dhe embrioneve, 
dhe të njëjtat në mënyrë përkatëse të dokumentohen dhe 
kontrollohen.  

Institucioni shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni, 
është i obliguar që të vendosë dhe zbatojë procedura për 
kontrollin e hapësirës në të cilën paketohen dhe ruhen 
spermatozoidet, qelizat vezë dhe embrionet, me qëllim që 
të pengohen çfarëdo raste që mund të kenë efekt të 
padëshirueshëm në funksionimin ose integritetin e qelizave 
gjinore. 

 
Ruajtja e qelizave gjinore për shkak të shterpësisë 

 
Neni 33 

Mashkulli dhe femra të cilëve në bazë të njohurive 
mjekësore ose përvojës nga shkencat mjekësore, u kanoset 
rreziku nga shterpësia për shkaqe shëndetësore, munden në 
institucionin e autorizuar shëndetësor me pajtim me 
shkrim, t’i ruajnë spermatozoidet e tyre, qelizat vezë, indin 
nga vezorja ose ani, për shfrytëzim personal. 

Në rastin e vdekjes së mashkullit lejohet FNB-ja pas 
vdekjes, me pajtimin e tij paraprakisht me shkrim, më së 
voni deri në një vit nga dita e vdekjes së tij. 

 
Bartja dhe shfrytëzimi i qelizave gjinore dhe 

embrioneve 
 

Neni 34 
Personat prej të cilëve rrjedhin spermatozoidet, qelizat 

vezë apo embrionet e ruajtura, mund të kërkojnë bartjen e 
tyre në institucionin tjetër të autorizuar shëndetësor, për 
shfrytëzim personal në procedurën e FNB-së.  

Institucioni i autorizuar shëndetësor në të cilin barten 
spermatozoidet, qelizat vezë apo embrionet, është i 
obliguar që t’i ndërmarrë dhe ta sigurojë kualitetin e 
qelizave gjatë kohës së bartjes,  

Mënyrën e bartjes dhe masat për sigurimin e kualitetit 
të qelizave gjatë bartjes, i përcakton ministri i 
Shëndetësisë. 

 
Importi/eksporti i spermatozoideve 

 
Neni 35 

Institucionet e autorizuara shëndetësore, mund ta 
kryejnë importin/eksportin e spermatozoideve, me kusht që 
t’i sigurojnë standardet për kualitet dhe siguri, si dhe 
vazhdimësi nga donatori te pranuesi dhe anasjelltas, në 
procedurat e përcaktuara me këtë ligj.  

Importin ose eksportin e spermatozoideve, në pajtim 
me kërkesat dhe procedurat e përcaktuara me këtë ligj, e 
miraton Agjencia e barnave në Ministrinë e Shëndetësisë. 

 
Vazhdimësia 

 
Neni 36 

Institucioni i autorizuar shëndetësor është i obliguar që 
ta vendosë sistemin e identifikimit të donatorit, që 
përcakton kod unik për secilin donacion dhe për secilin nga 
prodhimet që janë të lidhura me donacionin, me qëllim që 
të sigurohet vazhdimësia nga donatori te pranuesi dhe 
anasjelltas. 

Principi i vazhdimësisë nga paragrafi 1 i këtij neni, 
zbatohet edhe te të gjitha të dhënat relevante, për 
prodhimet dhe materialet që vijnë në kontakt me qelizat 
gjinore dhe embrionet. 
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Spermatozoidet, qelizat vezë dhe embrionet e fituara 
me donacion, shënohen me informatat që mundësojnë 
lidhje me informatat për procedurat e furnizimit dhe 
pranimit në institucionet e autorizuara shëndetësore dhe për 
procedimin, ruajtjen dhe distribuimin e tyre.  

Ministri i Shëndetësisë e përcakton sistemin e 
identifikimit për karakteristikat dhe cilësitë kryesore të 
qelizave gjinore dhe embrioneve, në pajtim me Sistemin 
evropian të kodimit. 

 
Puna shkencore hulumtuese me embrione 

 
Neni 37 

Puna shkencore hulumtuese me embrione, lejohet 
ekskluzivisht me dedikim për përmirësimin e jetës së 
njeriut, me pajtim me shkrim të bashkëshortëve apo 
partnerëve jashtëmartesorë prej të cilëve rrjedh embrioni, si 
dhe leje nga Komisioni shtetëror, pas mendimit paraprak të 
Komitetit etik. 

Gjatë hulumtimit të embrioneve duhet të respektohen 
arritjet bashkëkohore të shkencave mjekësore, përvojës dhe 
praktikës së pranuar në shtetet e tjera, si dhe rregullat e 
etikës së përgjithshme mjekësore. 

Për vendosjen dhe përdorimin e procedurave të reja për 
FNB-në derisa janë në fazën eksperimentale, nevojitet leja 
nga Komisioni shtetëror dhe pajtimi me shkrim i 
bashkëshortëve apo partnerëve jashtëmartesorë, 
përkatësisht femrës. 

 
INSTITUCIONET E AUTORIZUARA SHËNDETËSORE 

PËR KRYERJEN E FNB-së 
 

Autorizimi nga ministri i Shëndetësisë 
 

Neni 38 
Procedurat e FNB-së mund të realizohen vetëm në 

institucionin shëndetësor, i cili në bazë të këtij ligji ka 
autorizim nga ministri i Shëndetësisë, për realizimin e 
procedurës së caktuar të FNB-së. 

Autorizimin nga paragrafi 1 i këtij neni, ministri i 
Shëndetësisë mund t’ia japë institucionit shëndetësor që ka 
hapësirë përkatëse, kuadër profesional dhe pajisje për: 

1) realizimin e FNB-së autologe brenda trupit; 
2) realizimin e FNB-së autologe jashtë trupit; 
3) realizimin e FNB-së alogjene brenda trupit, me 

shfrytëzimin e: 
- spermatozoideve të dhuruar dhe 
- qelizave vezë të dhuruara; 
4) realizimin e FNB-së alogjene jashtë trupit, me 

shfrytëzimin e: 
- spermatozoideve të dhuruar, 
- qelizave vezë të dhuruara dhe 
- embrioneve të dhuruara dhe 
5) marrjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe 

distribuimin e: 
- spermatozoideve, 
- qelizave vezë dhe 
- embrioneve. 
Kushtet më të përafërta lidhur me hapësirën, kuadrin 

profesional dhe pajisjen nga paragrafi 1 i këtij neni, i 
përcakton ministri i Shëndetësisë. 

 
Autorizimi për miratimin e procedurave të FNB-së 

 
Neni 39 

Ministri i Shëndetësisë i lëshon autorizim nga neni 38 
paragrafi 1 i këtij neni me propozimin e Komisionit 
shtetëror, institucionit shëndetësor që i plotëson kushtet 
lidhur me hapësirën, kuadrin profesional dhe pajisjen, për 
realizimin e procedurës së caktuar të FNB-së nga neni 38 
paragrafi 2 i këtij ligji. 

Ministri i shëndetësisë mban regjistër të institucioneve 
të autorizuara shëndetësore, në të cilin përmbahen të 
dhënat për emrin dhe selinë e institucionit shëndetësor dhe 
procedurën e FNB-së, që realizohet në institucion. 

Të dhënat nga paragrafi 2 i këtij neni, janë informatë 
me karakter publik.  

 
Heqja e autorizimit 

 
Neni 40 

Ministri i Shëndetësisë mund ta heqë autorizimin nga 
neni 38 i këtij ligji, nëse konfirmon se institucioni 
shëndetësor: 

1) nuk i plotëson kushtet nga neni 38 i këtij ligji; 
2) nuk i arrin rezultatet e pritura, në krahasim me 

institucionet e tjera të autorizuara shëndetësore dhe 
3) nuk i përmbahet dispozitave të këtij ligji. 
Propozim për heqjen e autorizimit nga paragrafi 1 i 

këtij neni, paraqet Komisioni shtetëror. 
Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, ministri i 

Shëndetësisë e cakton institucionin shëndetësor, në të cilin 
do të barten spermatozoidet, qelizat vezë dhe/ose 
embrionet e dhuruara, të autorizuar për realizimin e 
procedurës së caktuar nga neni 38 paragrafi 2 i këtij ligji, 
sipas pajtimit me shkrim të donatorit.  

 
Punëtorët dhe bashkëpunëtorët shëndetësorë 

 
Neni 41 

Në realizimin e FNB-së, obligativisht marrin pjesë: 
- mjeku specialist i gjinekologjisë dhe akusherisë, me 

specializim më të ngushtë në sferën e riprodhimit human, 
me së paku pesë vite përvojë pune në këtë sferë dhe 

- biologu i diplomuar me së paku tre vite përvojë pune 
në këtë sferë, ose mjeku ose farmacisti me edukim të 
veçantë plotësues dhe së paku tre vite përvojë pune, nga 
sfera e biomjekësisë ose embriologjisë humane. 

Në realizimin e FNB-së, mund të marrin pjesë edhe: 
- mjeku specialist i gjinekologjisë dhe akusherisë, me 

së paku pesë vite përvojë pune në këtë sferë, 
- mjeku specialist i endokrinologjisë, me së paku pesë 

vite përvojë pune në këtë sferë dhe 
- mjeku specialist i urologjisë, me së paku pesë vite 

përvojë pune në këtë sferë. 
Marrjen, testimin, përpunimin, ruajtjen dhe 

distribuimin mund ta kryejë biologu i diplomuar me së 
paku tre vite përvojë pune në këtë sferë, ose mjeku ose 
farmacisti me edukim të veçantë plotësues dhe trajnim 
përkatës për sistemin e kualitetit. 

 
Thirrja në ndërgjegjshmëri 

 
Neni 42 

Punëtorët shëndetësorë dhe bashkëpunëtorët 
shëndetësorë që marrin pjesë në realizimin e FNB-së, kanë 
të drejtë që për shkak të qëndrimeve të tyre etike, fetare ose 
morale, përkatësisht bindjeve, të thirren në ndërgjegjshmëri 
dhe kështu ta refuzojnë realizimin e procedurës së FNB-së, 
ose pjesëmarrjen në procedurë të atillë.  

Në të drejtën nga paragrafi 1 i këtij neni, punëtorët 
shëndetësorë dhe bashkëpunëtorët shëndetësorë që marrin 
pjesë në realizimin e FNB-së, mund të thirren para fillimit 
të procedurës së FNB-së.  

 
Personi përgjegjës profesional 

 
Neni 43 

Institucionet e autorizuara shëndetësore për kryerjen e 
punëve nga neni 38 paragrafi 2 pika 5 e këtij ligji, janë të 
obliguara që ta caktojnë personin përgjegjës profesional, në 
pajtim me këtë ligj, i cili është i obliguar që të sigurojë: 
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- çdo qelizë gjinore dhe/ose embrion i dedikuar për 
FNB-në të merret, testohet, procedohet, ruhet dhe bartet, në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji, 

- t’i sigurojë informata Ministrisë së Shëndetësisë dhe 
Komisionit shtetëror, për procedurat për të cilat është i 
autorizuar institucioni shëndetësor, si dhe për raste të tjera, 
me kërkesën e Ministrisë së Shëndetësisë dhe 

- plotësimin e kushteve nga ana e institucionit 
shëndetësor për zbatimin e këtij ligji, në kuadër të 
autorizimit të tij. 

Personi përgjegjës nga paragrafi 1 i këtij neni, duhet ta 
ketë të kryer arsimin sipëror nga sfera e mjekësisë ose 
biologjisë, me së paku dy vite përvojë pune në sferën e 
procedurave të FNB-së, nga neni 38 paragrafi 2 i këtij ligji. 

Institucioni shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni, 
është i obliguar që ta njoftojë Ministrinë e Shëndetësisë 
dhe Komisionin shtetëror, për të dhënat personale për 
personin përgjegjës dhe të dhënat për kontaktim, si dhe për 
çdo ndryshim të personit përgjegjës. 

 
Ngjarje ose reaksion serioz i pavolitshëm 

 
Neni 44 

Nëse gjatë përdorimit të spermatozoideve, qelizave 
vezë dhe embrioneve, vjen deri te ngjarja ose reaksioni 
serioz i pavolitshëm gjatë kohës së aplikimit ose pas 
aplikimit, punëtori shëndetësor që ka marrë pjesë në 
realizimin e cilësdo procedure të FNB-së, ose institucioni i 
autorizuar shëndetësor, është i obliguar që menjëherë pa 
prolongim të paraqesë njoftim me informata relevante që 
mund të lidhen me kualitetin dhe sigurinë e qelizave 
gjinore dhe embrioneve, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Komisionin shtetëror.   

Procedurën e njoftimit, si dhe përmbajtjen dhe formën 
e formularit të njoftimit nga paragrafi 1 i këtij neni, i 
përcakton ministri i Shëndetësisë. 

 
Tërheqja e qelizave gjinore nga distribuimi dhe 

përdorimi 
 

Neni 45 
Institucioni i autorizuar shëndetësor është  obliguar që 

t’i tërheqë qelizat gjinore nga distribuimi, në të gjitha rastet 
që mund të lidhen me ndonjë ngjarje ose reaksion të 
pavolitshëm.  

 
Fshehtësia e të dhënave 

 
Neni 46 

Të gjithë personat që marrin pjesë në realizimin e 
procedurës së FNB-së, janë të obliguar që t’i ruajnë si 
informatë të klasifikuar të gjitha të dhënat lidhur me 
procedurën, veçanërisht të dhënat personale dhe të dhënat 
për gjendjen shëndetësore të femrës dhe mashkullit,  të 
cilëve u ofrohet ndihma mjekësore, fëmijës së ngjizur në 
procedurë dhe donatorët e qelizave gjinore dhe 
embrioneve. 

 
Evidenca e institucioneve të autorizuara shëndetësore 

 
Neni 47 

Institucionet e autorizuara shëndetësore, janë të 
obliguara që të mbajnë evidencë për: 

1) të dhënat personale për bashkëshortët dhe partnerët 
jashtëmartesorë, përkatësisht femrën, ndaj të cilëve 
realizohen procedurat e FNB-së; 

2) llojin e procedurës së FNB-së; 
3) të dhënat personale për donatorët e spermatozoideve, 

qelizave vezë dhe embrioneve; 
4) për çdo donacion dhe për çdo prodhim të marrë nga 

donacioni, për donatorët, spermatozoidet, qelizat vezë dhe 
embrionet; 

5) rezultatet nga kontrollet dhe analizat laboratorike të 
donatorëve dhe bashkëshortëve ose partnerëve 
jashtëmartesorë, përkatësisht femrës, ndaj të cilëve 
realizohen procedurat e FNB-së; 

6) këshillimin e obligueshëm të realizuar psikologjik 
dhe juridik dhe informimin; 

7) pajtimin me shkrim për procedurën e caktuar të 
FNB-së, në pajtim me nenet 12 dhe 15 të këtij ligji; 

8) tërheqjen e pajtimit me shkrim; 
9) të dhënat për rrjedhën dhe kohëzgjatjen e 

procedurës, për rrethanat me rëndësi lidhur me shtatzëninë 
dhe lindjen, si dhe për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës; 

10) marrjen, përpunimin, testimin dhe distribuimin e 
qelizave gjinore dhe embrioneve; 

11) ruajtjen e qelizave gjinore dhe embrioneve dhe 
12) reaksionet dhe ngjarjet e pavolitshme. 
Evidenca nga paragrafi 1 i këtij neni, është informatë e 

klasifikuar dhe e mban personi i autorizuar ose drejtori i 
institucionit. 

 
Regjistri i donatorëve në institucionin e autorizuar 

shëndetësor 
 

Neni 48 
Institucioni i autorizuar shëndetësor, është i obliguar që 

të mbajë regjistër të donatorëve të spermatozoideve, 
qelizave vezë dhe embrioneve, në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji. 

Në regjistrin nga paragrafi 1 i këtij, institucioni i 
autorizuar shëndetësor mban evidencë për: 

- të dhënat personale dhe të dhënat për gjendjen 
shëndetësore të donatorëve të spermatozoideve, qelizave 
vezë dhe embrioneve, si dhe të dhënat për prindërit e 
donatorëve, 

- ditën, muajin dhe vitin kur qelizat gjinore ose 
embrionet janë dhuruar, ruajtur ose shfrytëzuar, 

- rezultatet nga kontrollet e donatorëve dhe analizat e 
qelizave të tyre gjinore dhe 

- të dhënat për lindjen e fëmijës së ngjizur me FNB-në, 
me qeliza gjinore ose embrione të dhuruara. 

Regjistrin nga paragrafi 1 i këtij neni, e mban personi i 
autorizuar nga drejtori i institucionit. 

Të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, institucioni i 
autorizuar shëndetësor është i obliguar që t’i ruajë 30 vite 
nga dita e evidentimit. 

Institucioni i autorizuar shëndetësor, është i obliguar që 
çdo gjashtë muaj t’i dërgojë raport me të dhënat nga 
regjistri i vet, Komisionit shtetëror për ruajtje të 
përhershme. Të gjitha të dhënat nga Regjistri shtetëror, 
janë informatë e klasifikuar. 

 
Njoftimi i Komisionit shtetëror 

 
Neni 49 

Institucionet e autorizuara shëndetësore janë të 
obliguara që të dërgojnë raport te Komisioni shtetëror, për 
numrin dhe llojin e procedurave të kryera të FNB-së, për 
suksesin e tyre, si dhe për spermatozoidet, qelizat vezë dhe 
embrionet që ruhen.  

Institucionet e autorizuara shëndetësore paraqesin 
raport për të dhënat nga paragrafi 1 i këtij neni, më së voni 
deri më 31 janar të vitit rrjedhës për vitin paraprak, e me 
kërkesën e Komisionit shtetëror sipas nevojës. 

Përmbajtjen dhe formularin e raportit nga paragrafi 1 i 
këtij neni, i përcakton ministri i Shëndetësisë. 

 
Mbrojtja dhe fshehtësia e të dhënave 

 
Neni 50 

Institucioni i autorizuar shëndetësor është i obliguar që 
ta sigurojë mbrojtjen e të gjitha të dhënave personale, 
mjekësore dhe gjenetike për donatorët dhe personat, të 
përmbajtura në dokumentacion dhe evidencë.  
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Të dhënat dhe dokumentet nga paragrafi 1 i këtij neni 
paraqesin informatë të klasifikuar, dhe ruhen në pajtim me 
dispozitat për mbrojtjen e informatave të klasifikuara dhe 
mbrojtjen e të dhënave personale. 

Për qasje në dokumentacionin dhe evidencën nga 
paragrafi 1 i këtij neni, për sigurimin e fshehtësisë së të 
dhënave personale, mjekësore dhe gjenetike si dhe 
zbulimin e tyre,  institucioni shëndetësor është i obliguar 
që t’i zbatojë dispozitat për mbrojtjen e të drejtave të 
pacientëve, për informatat e klasifikuara dhe për mbrojtjen 
e të dhënave personale dhe këtë ligj. 

 
Ruajtja e të dhënave dhe dokumenteve 

 
Neni 51 

Institucionet e autorizuara shëndetësore janë të 
obliguara që ta sigurojnë ruajtjen e të dhënave dhe 
dokumenteve për çdo donacion dhe për çdo prodhim të 
marrë nga donacioni, për donatorët, spermatozoidet, qelizat 
vezë dhe embrionet, me qëllim që të sigurohet vazhdimësi 
në të gjitha fazat e procedimit.  

Institucionet nga paragrafi 1 i këtij neni, janë të 
obliguara që të dhënat dhe dokumentet nga paragrafi 1 i 
këtij neni, t’i ruajnë si aktive së paku 30 vite nga dita e 
përdorimit të tyre klinik.  

Ruajtja e të dhënave dhe dokumenteve nga paragrafi 1 i 
këtij neni,  mund të kryhet përveç në formë të shkruar dhe 
në formë elektronike. 

Mënyrën e ruajtje së të dhënave dhe dokumenteve nga 
paragrafi 1 i këtij neni, e përcakton ministri i Shëndetësisë. 

 
Masat e mbrojtjes së të dhënave 

 
Neni 52 

Institucionet e autorizuara shëndetësore , për mbrojtjen 
e të dhënave nga neni 17 i këtij ligji, janë të obliguara që:  

1) të sigurojnë masa të domosdoshme për mbrojtjen e 
të dhënave, si dhe mbrojtjen kundër çfarëdo publikimi të 
paautorizuar, dërgimi ose ndryshimi të dosjes së donatorit 
ose bartjes së informatave;  

2) të vendosin procedura për zgjidhjen e 
mosharmonizimit të të dhënave dhe 

3) të mos lejojnë zbulimin e paautorizuar të 
informatave, gjatë kohës së garantimit të vazhdimësisë së 
donacioneve. 

 
KOMISIONI SHTETËROR PËR FNB-në 

 
Komisioni shtetëror për fekondimin e ndihmuar 

biomjekësor 
 

Neni 53 
Me qëllim të përcjelljes sistematike të zbatimit të këtij 

ligji, si dhe shqyrtimit të çështjeve lidhur me FNB-në, 
ministri i Shëndetësisë e formon Komisionin shtetëror për 
FNB-në. 

 
Përbërja e Komisionit shtetëror 

 
Neni 54 

Komisionin shtetëror e përbëjnë: 
- një jurist i diplomuar me së paku pesë vite përvojë 

pune në sferën e mbrojtjes shëndetësore, përfaqësues i 
Ministrisë së Shëndetësisë,   

- një jurist i diplomuar me specializim më të ngushtë 
nga e drejta familjare, ose të drejtat e njeriut, 

- një psikolog ose punëtor social, 
- një biolog i diplomuar me specializim më të ngushtë 

në sferën e riprodhimit human,  
- një mjet specialist nga specializimi endokrinologji, 
- tre mjekë specialistë nga specializimi gjinekologji dhe 

akusheri, me specializim më të ngushtë në sferën e 
riprodhimit human dhe 

- një përfaqësues i Komitetit etik të Odës së mjekëve të 
Maqedonisë. 

Komisionin shtetëror e formon ministri i Shëndetësisë 
me propozimin e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, 
institucioneve shëndetësore që e kryejnë këtë veprimtari, 
Fakultetit të Mjekësisë, Odës së mjekëve të Maqedonisë 
dhe institucioneve të tjera profesionale dhe shkencore, për 
periudhën prej pesë vitesh. 

 
Fushëveprimi i punës së Komisionit shtetëror 

 
Neni 55 

Komisioni shtetëror i kryen punët si vijojnë: 
- i propozon ministrit të Shëndetësisë dhënien 

përkatësisht heqjen e autorizimit të institucionit shëndetësor, 
për kryerjen e procedurës së caktuar të FNB-së, 

- lejon inspektim në Regjistrin shtetëror, sipas nenit 55 
të këtij ligji, 

- vendos për kërkesat nga neni 20 paragrafi 2 i këtij 
ligji,  

- jep mendim për lejimin e kryerjes së punës shkencore 
hulumtuese, në pajtim me nenin 37 të këtij ligji, 

- i shqyrton raportet e institucioneve shëndetësore, të 
dërguara sipas nenit 47 të këtij ligji, 

- jep mendim paraprak për aktet nënligjore, që 
miratohen në bazë të këtij ligji, 

- e përcjell përparimin e shkencave biomjekësore dhe të 
tjera në sferën e FNB-së, dhe sipas nevojës propozon 
ndryshimin dhe plotësimin e ligjit dhe akteve nënligjore, 

- bashkëpunon me institucionet e autorizuara 
shëndetësore, 

- e përcjell mbajtjen e Regjistrit shtetëror dhe 
- kryen edhe punë të tjera nga sfera e FNB-së, në 

pajtim me këtë ligj. 
 

REGJISTRI SHTETËROR PËR FNB-në 
 
Regjistri shtetëror për fekondimin e ndihmuar 

biomjekësor 
 

Neni 56 
Regjistri shtetëror përmban të dhëna për shfrytëzuesit e 

procedurave për fekondim alogjen, për fëmijët e ngjizur me 
FNB-në me qeliza gjinore ose embrione të dhuruara, dhe 
për donatorët e qelizave gjinore dhe embrioneve, sipas 
dispozitave të këtij ligji.  

Institucionet e autorizuara shëndetësore për realizimin 
e procedurave të FNB-së, janë të obliguara që në Regjistrin 
shtetëror, rregullisht t’i paraqesin të dhënat që i mbajnë në 
pajtim me nenin 45 të këtij ligji. 

Ministri i Shëndetësisë i autorizon personat që e 
mbajnë Regjistrin shtetëror. 

Të gjitha të dhënat në Regjistrin shtetëror, janë 
informatë e klasifikuar. 

 
E drejta e inspektimit në Regjistrin shtetëror 

 
Neni 57 

Fëmija i lindur pas fekondimit me qeliza gjinore ose 
embrione të dhuruara, nëse i ka mbushur 18 vite dhe është i 
aftë që të gjykojë, mundet vetëm për shkaqe të arsyeshme 
mjekësore dhe me leje paraprake nga Komisioni shtetëror, 
të kërkojë inspektim në të dhënat për gjendjen 
shëndetësore të donatorit ose donatorëve, në Regjistrin 
shtetëror për FNB-në. 

Personi i autorizuar që e mban Regjistrin shtetëror, 
është i obliguar që pas kontrollit të kërkesës dhe 
konfirmimit se bëhet fjalë për personin nga paragrafi 1 i 
këtij neni, të mundësojë inspektim vetëm në të dhënat për 
gjendjen shëndetësore të donatorëve, pa i zbuluar të dhënat 
personale të tyre. 
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Me përjashtim, personi i autorizuar që e mban 
Regjistrin shtetëror mund t’i mundësojë përfaqësuesit 
ligjor të fëmijës së lindur pas fekondimit me qeliza gjinore, 
spermatozoide ose embrione të dhuruara, inspektim në të 
dhënat për gjendjen shëndetësore të donatorëve, pa i 
zbuluar të dhënat personale për donatorët, nëse ajo është 
kërkesa e tij vetëm për shkakun e arsyeshëm mjekësor dhe 
në interes të fëmijës, pas lejes paraprake nga Komisioni 
shtetëror. 

Me përjashtim, mjeku i fëmijës së lindur pas 
fekondimit me qeliza gjinore, spermatozoide ose embrione 
të dhuruara, pas lejes paraprake nga Komisioni shtetëror, 
mund të kërkojë inspektim në të dhënat e Regjistrit 
shtetëror për fëmijën dhe donatorët, vetëm për shkakun e 
arsyeshëm mjekësor dhe në interes të fëmijës. 

Të drejtë inspektimi në Regjistrin shtetëror dhe në të 
dhënat për fëmijën dhe donatorët e qelizave gjinore dhe 
embrioneve, ka gjyqi kur ai është i nevojshëm.  

Personat nga paragrafi 4 dhe 5 i këtij ligji, që kanë të 
drejtë inspektimi në Regjistrin shtetëror, janë të obliguar që 
të dhënat për fëmijën dhe donatorët e qelizave gjinore 
mashkullore dhe femërore ose embrioneve, t’i ruajnë si 
informatë e klasifikuar.  
 

Mbrojtja e të dhënave në Regjistrin shtetëror 
 

Neni 58 
Të dhënat nga Regjistri shtetëror mund të përdoren 

ekskluzivisht si tregues i përgjithshëm statistikor, 
përkatësisht si i veçantë në rastet e rregulluara me këtë ligj. 

Të dhënat në Regjistrin shtetëror, janë informata të 
klasifikuara.  

Qasje te të dhënat e veçanta sipas këtij ligji, kanë vetëm 
personat e autorizuar që e mbajnë Regjistrin shtetëror, 
personat e autorizuar të punësuar në institucionet 
shëndetësore që realizojnë procedura të FNB-së, si dhe 
personat e autorizuar për inspektim në të dhënat e Regjistrit 
shtetëror nga neni 57 i këtij ligji. 

Për të dhënat e veçanta, masat për mbrojtjen e të 
dhënave dhe përgjegjësinë e personave që kanë qasje në 
bazën unike të të dhënave në Regjistrin shtetëror, zbatohen 
dispozitat për informata të klasifikuara dhe mbrojtjen e të 
dhënave personale. 

 
MBIKËQYRJA 

 
Llojet e mbikëqyrjes 

 
Neni 59 

Për sigurimin e zbatimit të këtij ligji dhe dispozitave të 
miratuara në bazë të tij, kryhet: 

1) mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës; 
2) mbikëqyrja e punës profesionale; 
3) mbikëqyrja e brendshme e punës profesionale dhe 
4) mbikëqyrja inspektuese. 
 

Mbikëqyrja e ligjshmërisë së punës dhe punës 
profesionale 

 
Neni 60 

Mbikëqyrjen ndaj ligjshmërisë së punës dhe ndaj punës 
profesionale të institucionit shëndetësor, e kryen Ministria 
e Shëndetësisë në pajtim me dispozitat për mbrojtje 
shëndetësore. 

 
Mbikëqyrja e brendshme e punës profesionale 

 
Neni 61 

Institucioni shëndetësor e organizon mbikëqyrjen e 
brendshme ndaj punës profesionale të punëtorëve të tij 
shëndetësorë, në mënyrën e përcaktuar me aktin e 
përgjithshëm. 

Mbikëqyrja inspektuese 
 

Neni 62 
Mbikëqyrjen inspektuese ndaj zbatimit të këtij ligji, e 

kryen Inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor.  
Inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, 

është i autorizuar që: 
1) ta ndalojë kryerjen e veprimtarisë, si dhe ta ndalojë 

përdorimin e objektit në të cilin kryhet veprimtaria nëse 
nuk ka leje për punë, përkatësisht mungon ndonjëri nga 
kushtet për kryerjen e veprimtarisë; 

2) të urdhërojë vendosjen dhe mbajtjen e evidencave, të 
përcaktuara me këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë 
të këtij ligji; 

3) të urdhërojë evitimin e mangësive përkatësisht 
parregullsive, në pajtim me ligjet dhe dispozitat e tjera me 
të cilat rregullohet mbrojtja e shëndetit të njerëzve; 

4) të urdhërojë dokumentimin përkatës dhe ruajtjen e të 
dhënave që mbahen për donatorët dhe pranuesit, dhe të 
sigurohet mbrojtja e të dhënave të marra në realizimin e 
procedurave të FNB-së dhe dhurimin e qelizave dhe 
embrioneve; 

5) ta ndalojë distribuimin dhe përdorimin e qelizave 
dhe embrioneve nëse paraprakisht nuk është konfirmuar 
prejardhja e tyre, dhe nuk janë bërë testet përkatëse dhe 

6) t’i urdhërojë institucionit të autorizuar shëndetësor, 
përgatitjen e raporteve të cilat është e obliguar që t’i 
dorëzojë në pajtim me këtë ligj. 

 
Procesverbali dhe aktvendimi i inspektorit 

 
Neni 63 

Për mbikëqyrjen e kryer inspektuese , të dhënat e marra 
dhe gjendjen e konstatuar faktike, inspektori është i 
obliguar që të përpilojë procesverbal. 

Nëse inspektori konfirmon se nuk zbatohen ligjet, 
dispozitat dhe aktet e tjera, merr aktvendim me të cilin 
urdhëron zbatimin e masave të caktuara në afatin e caktuar, 
që e përcakton ministri. 

Inspektori është i obliguar që t’ia dorëzojë një 
ekzemplar nga procesverbali dhe aktvendimi, institucionit 
shëndetësor ku është kryer mbikëqyrja inspektuese dhe 
Komisionit shtetëror. 

 
Veprimi i inspektorit 

 
Neni 64 

Në kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese, inspektori 
vepron në pajtim me dispozitat për procedurë të 
përgjithshme administrative, përveç kur ajo është 
përcaktuar ndryshe me këtë ligj. 

 
Urdhri gojor 

 
Neni 65 

Në rastet kur do të konfirmojë ekzistimin e rrezikut të 
drejtpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve, inspektori 
jep urdhër gojor për evitimin urgjent dhe pa prolongim të 
mangësive, që konstatohet me procesverbal.  

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektori miraton 
aktvendim në afat prej 24 orësh, nga lëshimi i urdhrit 
gojor. 

 
Ankesa pas aktvendimit 

 
Neni 66 

Institucioni shëndetësor është i obliguar që t’i zbatojë 
masat e përmbajtura në aktvendimin e inspektorit. 

Për ankesën kundër aktvendimit të inspektorit në 
shkallën e dytë, vendos ministri i Shëndetësisë.  

Ankesa pas aktvendimit nuk e shtyn zbatimin e tij. 
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Parashtrimi i kërkesës për ngritjen e procedurës për 
kundërvajtje 

 
Neni 67 

Nëse inspektori gjatë kryerjes së mbikëqyrjes 
inspektuese, konfirmon se me cenimin e ligjit ose 
dispozitës tjetër është kryer kundërvajtje, është i obliguar 
që pa prolongim të paraqesë kërkesë për ngritjen e 
procedurës për kundërvajtje. 

 
VEPRAT PENALE 

 
Neni 68 

Ai që do të krijojë qenie njerëzore gjenetikisht identike 
me qenien tjetër njerëzore, qoftë të gjallë apo të vdekur, do 
të dënohet për vepër penale me dënim me burg prej dy deri 
në pesë vite. 

 
Neni 69 

Ai që do ta fekondojë qelizën vezë të gruas me 
spermatozoid nga kafsha ose qelizën vezë të kafshës me 
spermatozoid nga burri, ose e zëvendëson embrionin me 
transplantim të pjesëve nga embrionet e tjera njerëzore ose 
të kafshëve, ose qeliza njerëzore ose embrione njerëzore 
fut te kafsha, ose qelizën vezë ose embrionin e kafshës e 
fut te gruaja, do të dënohet për vepër penale me dënim me 
burg prej dy deri në pesë vite. 

 
DISPOZITA PËR KUNDËRVAJTJE 

 
Neni 70 

Gjobë në shumë prej 7000 deri në 12 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:  

1) para shfrytëzimit të qelizave gjinore ose embrioneve 
të dhuruara në procedurën e FNB-së, nuk kontrollon nëse 
pajtimi është tërhequr (neni 5, paragrafi 7); 

2) realizon procedura të FNB-së, në kundërshtim me 
nenin 9 dhe 12 të këtij ligji; 

3) nuk i njofton çiftet bashkëshortore ose 
jashtëmartesore për të gjitha mundësitë e mjekimit, si dhe 
për mënyrat e tjera për t’u bërë prind përmes adoptimit, 
(neni 10, paragrafi 1);  

4) nuk ua sqaron çiftit bashkëshortor ose jashtëmartesor 
procedurën, suksesin e procedurës, si dhe pasojat dhe 
rreziqet e mundshme që mund të shkaktohen gjatë dhe pas 
përfundimit të çfarëdo procedure, gjatë procesit të FNB-së 
(neni 10, paragrafi 2); 

5) nuk realizon paraprakisht këshillim juridik dhe/ose 
psikologjik, ose nuk i udhëzon çiftet bashkëshortore ose 
jashtëmartesore në institucion tjetër shëndetësor, në të cilin 
realizohet këshillimi përkatës (neni 11, paragrafi 1 dhe 4);  

6) nuk i njofton me reaksionet e mundshme psikike nga 
procedura e FNB-së alogjene, dhe/ose nuk lëshon vërtetim 
me shkrim për këshillimin e kryer (neni 11, paragrafi 2); 

7) nuk i njofton me rëndësinë juridike dhe pasojat nga 
pajtimi për procedurën e planifikuar të FNB-së alogjene, si 
dhe me të drejtat prindërore që rezultojnë nga procedura 
mjekësore dhe/ose nuk lëshon vërtetim me shkrim për 
këshillimin e kryer (neni 11, paragrafi 3); 

8) merr qeliza vezë dhe spermatozoide nga personat që 
nuk janë të moshës madhore dhe të aftë për punë, dhe të 
cilët nuk janë pajtuar që të dhurojnë qeliza vezë ose 
spermatozoide (neni 13, paragrafi 1); 

9) përdor embrion pa pajtimin e të dy donatorëve, që 
embrioni i tyre të shfrytëzohet për bijimin e çifteve të tjera 
bashkëshortore ose jashtëmartesore (neni 13, paragrafi 4);  

10) nuk e cakton personin përgjegjës për dhënien e 
informatave donatorëve para fillimit të procedurës së 
dhurimit (neni 14, paragrafi 1); 

11) para fillimit të procedurës së dhurimit, donatorit 
nuk ia ofron ose pjesërisht ia ofron informatat nga neni 14 
paragrafi 1 i këtij ligji dhe/ose informatat i ofron në 
mënyrë të paqartë, duke shfrytëzuar nocione që nuk 
kuptohen lehtë nga donatori (neni 14, paragrafi 2); 

12) merr dhe shfrytëzon spermatozoide, qeliza vezë ose 
embrione, në kundërshtim me nenin 15, paragrafi 1, 2, 3, 5 
dhe 6 të këtij ligji; 

13) nuk vendos sistem për kontrollin e zbatimit të nenit 
16 paragrafi 1 i këtij ligji, në Regjistrin shtetëror (neni 16, 
paragrafi 2); 

14) nuk e siguron mbrojtjen e të gjitha të dhënave 
personale, mjekësore dhe gjenetike për donatorin dhe 
pranuesin, në pajtim me nenin 17 të këtij ligji; 

15) jep kompensim në para, ose çfarëdo interesi tjetër 
për dhurimin e qelizave gjinore, përkatësisht embrioneve 
(neni 18, paragrafi 1); 

16) në një procedurë fut më tepër se tre embrione në 
trupin e femrës, ndërsa embrionet e tjera nëse i plotësojnë 
kriteret për kualitet, nuk i ruan për shfrytëzim eventual, 
sipas kushteve të përcaktuara me këtë ligj (neni 19, 
paragrafi 2); 

17) e realizon FNB-në alogjene, pa pajtimin e 
Komisionit shtetëror për fekondim alogjen (neni 20, 
paragrafi 2);   

18) nuk kryen kontrolle përkatëse dhe analiza 
laboratorike ndaj donatorëve, qelizave gjinore dhe 
embrioneve të tyre, para seleksionimit dhe ruajtjes së 
spermatozoideve, qelizave vezë dhe embrioneve dhe/ose 
nuk i dokumenton rezultatet nga kontrollet dhe analizat 
laboratorike, dhe për çfarëdo mangësie/anomalie më të 
madhe nuk e njofton donatorin (neni 21, paragrafi 1 dhe 3); 

19) vepron në kundërshtim me nenin 22 të këtij ligji; 
20) shfrytëzon qeliza gjinore të dhuruara te një person, 

pas lindjes të  më së tepërmi dy fëmijëve të lindur të gjallë, 
dhe/ose pas konfirmimit të më së shumti dy rasteve të 
mbarsjes së arritur (neni 23, paragrafi 1 dhe 2); 

21) para realizimit të fekondimit alogjen, nuk kryen 
kontroll në Regjistrin shtetëror për shfrytëzimin e qelizave 
gjinore ose embrioneve të dhuruara, (neni 23, paragrafi 3); 

22) shfrytëzon procedurë të FNB-së me qëllim të 
zgjedhjes së gjinisë të fëmijës së ardhshëm, përveç evitimit 
të sëmundjes së rëndë trashëguese të lidhur me gjininë 
(neni 24);  

23) përzien qelizat gjinore mashkullore përkatësisht 
femërore, të krijuara nga spermatozoidet e dy apo më tepër 
meshkujve ose qelizat vezë të dy apo më tepër femrave, në 
procedurën e FNB-së (neni 25); 

24) tregton me qeliza gjinore dhe embrione, dhe/ose 
boton shpallje publike në të cilën kërkon ose ofron qeliza 
gjinore ose embrione, me ndërmjetësimin e mediumeve 
publike ose në çfarëdo mënyre tjetër (neni 26); 

25) mundëson zhvillimin jashtë trupit të embrionit që 
është më i vjetër se 14 ditë, përkatësisht pas zhvillimit të 
rrudhës parake (neni 29, paragrafi 1); 

26) krijon embrione njerëzore për qëllime hulumtuese 
(neni 29, paragrafi 2); 

27) kryen përzierjen e përmbajtjes qelizore nga dy 
femra (neni 29, paragrafi 3); 

28) merr dhe ruan spermatozoide, qeliza vezë dhe 
embrione për procedurat e FNB-së, pa autorizim (neni 30, 
paragrafi 1); 

29) nuk siguron testime laboratorike të donatorit për të 
gjitha donacionet e qelizave gjinore, dhe/ose seleksionimi 
dhe pranimi i qelizave gjinore të kryhet në kundërshtim me 
procedurat për furnizim dhe marrje në institucion (neni 30, 
paragrafi 2); 

30) nuk e vërteton dhe evidenton me shkrim se 
paketimi i qelizave të pranuara gjinore, është në pajtim me 
procedurat për furnizim dhe pranim të qelizave, ose me 
shkrim nuk e dokumenton refuzimin e pranimit të qelizave 
(neni 30, paragrafi 3); 
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31) nuk e siguron shënimin e çdo dërgese ose partie të 
qelizave gjinore, në pajtim me këtë ligj (neni 30, paragrafi 4); 

32) nuk i ruan në karantinë qelizat gjinore, në pajtim 
me nenin 30 paragrafi 5 i këtij ligji;  

33) ruan qeliza gjinore dhe embrione, në kundërshtim 
me kërkesat e përparimit shkencor teknik, të shkencave 
mjekësore dhe përvojave e kushteve të këtij ligji dhe/ose 
më gjatë se pesë vite nga dita e vendosjes, përveç nëse afati 
është vazhduar në bazë të kërkesës me shkrim të personave 
prej të cilëve rrjedhin qelizat gjinore ose embrionet (neni 
30, paragrafi 5); 

34) ruan qeliza gjinore dhe embrione pa vendimin e 
Komisionit shtetëror, nëse bashkëshortët ose partnerët 
jashtëmartesorë nuk janë marrë vesh për kohën e ruajtjes së 
embrioneve apo qelizave gjinore (neni 30, paragrafi 6);  

35) nuk e vendos dhe përditëson sistemin e kualitetit në 
bazë të principit të praktikës së mirë, dhe/ose nuk i 
ndërmerr të gjitha masat e domosdoshme, që të sigurohet 
sistemi i kualitetit (neni 31, paragrafi 1 dhe 2);   

36) nuk siguron që të gjitha procedurat e ruajtjes së 
spermatozoideve, qelizave vezë dhe embrioneve, të 
dokumentohen dhe kontrollohen në mënyrë përkatëse 
dhe/ose nuk vendos dhe zbaton procedura për kontrollin e 
hapësirës në të cilën paketohen dhe ruhen spermatozoidet, 
qelizat vezë dhe embrionet, me qëllim që të pengohen 
çfarëdo rastesh që mund të kenë efekt të padëshirueshëm 
në funksionin ose integritetin e qelizave (neni 32); 

37) e realizon FNB-në pas vdekjes, në rastin e vdekjes 
së mashkullit pa pajtimin e tij paraprakisht me shkrim, 
dhe/ose e realizon FNB-në pas vdekjes, pas kalimit të një 
viti nga dita e vdekjes së mashkullit (neni 33);  

38) nuk e siguron kualitetin e spermatozoideve, 
qelizave vezë dhe embrioneve, gjatë kohës së bartjes (neni 
34, paragrafi 2); 

39) e kryen importin ose eksportin e spermatozoideve, 
në kundërshtim me nenin 35 të këtij ligji; 

40) nuk e vendos sistemin e identifikimit me kodin 
unik për çdo donacion dhe për çdo prodhim të marrë nga 
donacioni, për donatorët, spermatozoidet, qelizat vezë dhe 
embrionet, me qëllim që të sigurohet vazhdimësia, dhe/ose 
spermatozoidet, qelizat vezë dhe embrionet e marra me 
donacion, nuk i shënon me informata që mundësojnë lidhje 
me informatat për procedurat e furnizimit dhe pranimit në 
institucionet e autorizuara shëndetësore dhe për 
procedimin, ruajtjen dhe distribuimin e tyre (neni 36);  

41) kryen punë shkencore hulumtuese, në kundërshtim 
me nenin 37 të këtij ligji; 

42) e realizon procedurën e caktuar për fekondim, pa 
autorizim nga ministri i Shëndetësisë (neni 38, paragrafi 1);   

43) nuk e siguron pjesëmarrjen e kuadrit nga neni 41, 
paragrafi 1 i këtij ligji, në realizimin e FNB-së; 

44) nuk e cakton personin përgjegjës profesional (neni 
43, paragrafi 1), dhe/ose e cakton personin përgjegjës që 
nuk i plotëson kushtet nga neni 43 paragrafi 2 i këtij ligji; 

45) nuk e njofton Ministrinë e Shëndetësisë dhe 
Komisionin shtetëror, për të dhënat personale për personin 
përgjegjës dhe të dhënat për kontaktim, si dhe për çdo 
ndryshim të personit përgjegjës (neni 43, paragrafi 3); 

46) në rast të ngjarjes ose reaksionit të pavolitshëm, 
nuk dorëzon njoftim me informata relevante, që mund të 
lidhen me kualitetin dhe sigurinë e qelizave gjinore dhe 
embrioneve (neni 44, paragrafi 2); 

47) nuk i ruan të dhënat e lidhura me procedurën, 
posaçërisht të dhënat personale dhe për gjendjen 
shëndetësore të femrës dhe mashkullit, të cilëve u ofrohet 
ndihma mjekësore, fëmijën që është ngjizur në procedurë 
dhe donatorët e qelizave gjinore dhe embrioneve, në pajtim 
me nenin 46 të këtij ligji; 

48) nuk i tërheq nga distribuimi qelizat gjinore, në 
rastet e ngjarjes apo reaksionit seriozisht të pavolitshëm 
(neni 45); 

49) nuk e mban dhe/ose e mban në mënyrë jo të plotë 
evidencën nga neni 47, paragrafi 1 i këtij ligji; 

50) nuk e mban regjistrin e donatorëve të 
spermatozoideve, qelizave vezë ose embrioneve, në pajtim 
me nenin 48, paragrafi 1 dhe 2 të këtij ligji; 

51) nuk i ruan të dhënat në afatin e përcaktuar dhe/ose 
nuk dorëzon raport me të dhënat nga regjistri i vet, në 
Regjistrin shtetëror për ruajtjen e përhershme, në çdo 
gjashtë muaj (neni 48, paragrafi 3 dhe 4); 

52) nuk dorëzon raporte te Komisioni shtetëror, për 
numrin dhe llojin e procedurave të kryera të FNB-së, për 
suksesin e tyre, si dhe për spermatozoidet, qelizat vezë dhe 
embrionet që ruhen, dhe/ose nuk dorëzon raport për këto të 
dhëna në pajtim me nenin 49, paragrafët 1 dhe 2 të këtij ligji;  

53) nuk e siguron mbrojtjen e të gjitha të dhënave 
personale, mjekësore dhe gjenetike për donatorët dhe 
personat, të përmbajtura në dokumentacion dhe 
evidencë(neni 50, paragrafi 1); 

54) nuk e siguron ruajtjen e të dhënave dhe 
dokumenteve për çdo donacion dhe për çdo prodhim të 
marrë nga donacioni, për donatorët, spermatozoidet, qelizat 
vezë dhe embrionet, me qëllim që të sigurohet vazhdimësia 
në të gjitha fazat e procedimit dhe/ose nuk i ruan në afatet 
e përcaktuara (neni 51, paragrafi 1 dhe 2);  

55) nuk i ndërmerr masat për mbrojtjen e të dhënave, 
në pajtim me nenin 52 të këtij ligji dhe 

56) rregullisht nuk dorëzojnë të dhëna në Regjistrin 
shtetëror (neni 56, paragrafi 3). 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, gjobë në 
shumë prej 3000 deri në 4000 euro me kundërvlerë në denarë, 
do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës te personi juridik. 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni, gjobë në 
shumë prej 1500 deri në 2500 euro me kundërvlerë në 
denarë, do t’i kumtohet edhe punëtorit shëndetësor dhe/ose 
të punësuarit, që merr pjesë në procedurën e FNB-së, te 
personi juridik. 

 
Neni 71 

Gjobë në shumë prej 1500 deri në 2500 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit fizik, nëse:  

1) shet ose shpall publikisht ose ndërmjetëson, në 
grumbullimin e qelizave gjinore ose embrioneve (neni 26, 
paragrafi 1) dhe 

2) shpall, ndërmjetëson, kontrakton ose realizon FNB-
në, për lindjen e fëmijës për personat e tjerë (neni 27, 
paragrafi 2). 

 
Procedura për kundërvajtje 

 
Neni 72 

Procedurën për kundërvajtje për kundërvajtjet e 
parapara me këtë ligj, e udhëheq gjyqi kompetent. 

Para paraqitjes së kërkesës për ngritjen e procedurës 
për kundërvajtje, për kundërvajtjet e parapara me këtë ligj, 
Ministria e Shëndetësisë e udhëheq procedurën për 
barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje. 

 
DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE 

 
Formimi i Komisionit shtetëror 

 
Neni 73 

Ministri i Shëndetësisë e formon Komisionin shtetëror 
për fekondimin e ndihmuar biomjekësor, në afat prej tre 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Miratimi i akteve të përgjithshme 

 
Neni 74 

Ministri i Shëndetësisë në afat prej një viti nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji, do t’i miratojë rregullat 
miratimi i të cilave është përcaktuar me këtë ligj. 

 
Neni 75 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
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578. 
Врз основа на член 16 од Законот за определување 

дополнителен услов за вршење јавна функција (“Служ-
бен весник на Република Македонија” број 14/2008), 
Собранието на Република Македонија, на седницата 
одржана на 18 март 2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОГЛАС ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНО-
ВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА 

ФАКТИТЕ 
 
1. Собранието на Република Македонија огласува 

дека ќе врши избор на единаесет члена на Комисијата 
за верификација на фактите.  

2. Заинтересираните кандидати, државјани на Ре-
публика Македонија, со висок личен и професионален 
интегритет пријавите со наведените документи во точ-
ката 4 на оваа одлука да ги поднесат до Комисијата за 
прашања на изборите и именувањата на Собранието на 
Република Македонија во рок од 15 дена од денот на 
објавувањето на Одлуката во “Службен весник на Ре-
публика Македонија”. 

3. Член на Комисијата не може да биде лице кое е 
член на орган на политичка партија, ниту лице кое е 
осудено со правосилна судска пресуда за кривично де-
ло на безусловна казна затвор во траење од најмалку 
шест месеца или ако му е изречена казна забрана на вр-
шење професија, дејност и должност и лице кое во пер-
иодот утврден во членот 2 став (1) од Законот за опре-
делување дополнителен услов за вршење јавна функци-
ја било претседател на државата, претседател и потпре-
тседател на Собранието, претседател и член на Влада-
та, вработен во органите за државна безбедност, или 
избрани лица кои претходно работеле или работат во 
институции кои согласно со Законот се задолжени да 
соработуваат со Комисијата.  

4. Заинтересираниот кандидат треба да достави: 
- пријава, 
- Уверение за државјанство, 
- биографија за движење во службата, односно про-

фесијата, 
- документ од надлежен орган дека лицето не е осу-

дено со правосилна судска пресуда за кривично дело 
на безусловна казна затвор во траење од најмалку шест 
месеца,  

- документ од надлежен орган дека не му е изречена 
казна забрана на вршење професија, дејност и должност, 

- изјава со која свесно и одговорно тврди дека не 
соработувал со органите на државната безбедност и 

- изјава со која лицето потврдува дека не е член на 
орган на политичка партија и дека во периодот од 2 
август 1944 година до 6 февруари 2008 година не било 
претседател на државата, претседател и потпретседател 
на Собранието на Република Македонија, претседател 
и член (министер или заменик министер) на Владата на 
Република Македонија, вработен во органите за држав-
на безбедност, или избрани лица кои претходно рабо-
теле или работат во Управата за безбедност и контра-
разузнавање, при Министерството за внатрешни рабо-
ти, Секторот за безбедност и контраразузнавање при 
Министерството за одбрана, Агенцијата за разузнавање 
и Државниот архив на Македонија. 

 5. Оваа одлука ќе се објави во “Службен весник на 
Република Македонија” и во весниците “Дневник”, 
“Време” и “Коха”. 

 
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
Бр. 07-1397/1                             Претседател 

18 март 2008 година           на Собранието на Република 
    Скопје                                   Македонија, 
                          Љубиша Георгиевски, с.р. 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
579. 

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за кори-
стење и располагање со стварите на државните органи 
(“Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 
150/07), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 11.03.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ И ЗА ДАВАЊЕ 

НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР  
Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник, НУ “Музеј 
на Македонија“ – Скопје, му престанува користењето на 
дел од недвижната ствар – Феудална кула – кат трети со 
површина од 40 м2 на ул. “М. Тито“ бб – Скопје 
евидентирана во Катастарска парцела 12063, за Ката-
старска општина Центар 1, запишана во Имотен лист бр. 
47480, како сопственост на Република Македонија.  

Член 2 
Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука, се дава 

на користење без надоместок, на Министерството за 
култура – за потребите за спроведувањето на Програ-
мата “Култура 2007-2013“ на Европската заедница, ка-
ко Културна контактна точка.  

Член 3 
Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 

од оваа одлука ќе се изврши помеѓу досегашниот ко-
рисник НУ “Музеј на Македонија“ – Скопје и новиот 
корисник Министерството за култура.  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“.  

   Бр. 19-1386/1                   Заменик на претседателот 
11 март 2008 година                 на Владата на Република 

       Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
580. 

Врз основа на член 28 од Законот за премер, катастар 
и запишување на правата на недвижностите („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 27/86, 17/91, 84/05, 
109/05 и 70/06), и член 36, став 3 од Законот за Владата на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07 и 19/08), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 11.03.2008 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА КАТА-

СТАРСКИТЕ ОПШТИНИ ЧЕЛОПЕК И КОИНЦЕ  
Член 1 

Со оваа одлука се менува границата помеѓу ката-
старските општини Челопек и Коинце во делот кој по-
минува по должина на границата на КП бр. 1845 и КП 
бр. 1846 во КО Челопек.  

Член 2 
Со менување на границата од член 1 на оваа одлука 

вкупната површина на КО Челопек се намалува за 1163 м2, а 
вкупната површина на КО Коинце се зголемува за 1163 м2.  

Член 3 
Графичкиот приказ на границата од член 1 на оваа од-

лука е даден во прилог кој е составен дел на оваа одлука.  
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

Бр. 19-1104/1               Заменик на претседателот 
11 март 2008 година               на Владата на Република 
         Скопје                               Македонија, 
                                       м-р Зоран Ставрески, с.р. 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 25 



Стр. 26 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

581. 
Врз основа на член 28 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите (“Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 27/96, 17/91, 84/05, 109/05 и 70/06) и член 36, став 3 од Законот за 
Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 
115/07 и 19/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА КАТАСТАРСКИТЕ ОПШТИНИ ЧЕЛОПЕК И ПУЗАЉКА 
 

Член 1 
Со оваа одлука се менува границата помеѓу катастарските општини Челопек и Пузаљка во делот кој поминува 
по должина на границата на КП бр. 4904 од КО Челопек. 
 

Член 2 
Со менување на границата од член 1 на оваа одлука вкупната површина на КО Челопек се намалува за 5650 м2, а 

вкупната површина на КО Пузаљка се зголемува за 5650 м2. 
 

Член 3 
Графичкиот приказ на границата од член 1 на оваа одлука е даден во прилог кој е составен дел на оваа одлу-

ка. 
 

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Ма-

кедонија“. 
 
Бр. 19-1104/2                                      Заменик на претседателот 

11 март 2008 година                                    на Владата на Република 
     Скопје                                                           Македонија, 
                                                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Стр. 28 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 

 
 582. 
Врз основа на член 66 став 3 од Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија” бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 
58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
11.03.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА  
Член 1 

�� ���� ������ �� ��������� ������� � ���������� �� ��������� �� �������� �� ���������� �� ������������: 
1. План за спроведување на проценка на влијание на регулативата (Образец бр.1); 
2. Иницијална проценка на влијание на регулативата (Образец бр.2); 
3. Комплетна проценка на влијание на регулативата (Образец бр.3); 
Обрасците од став 1 на овој член се составен дел на оваа одлука.  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Маке-

донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2009 година.  
Бр.19-1645/1                                      Заменик на претседателот  

11 март 2008 година                                  на Владата на Република  
     Скопје                                                 Македонија, 

                                                        м-р Зоран Ставрески, с.р. 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 29 



Стр. 30 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 31 



Стр. 32 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 33 



Стр. 34 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 35 



Стр. 36 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 37 



Стр. 38 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 39 



Стр. 40 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 41 



Стр. 42 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 43 



Стр. 44 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 45 



Стр. 46 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 47 



Стр. 48 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 49 

 
 



Стр. 50 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 51 



Стр. 52 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 53 



Стр. 54 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 55 



Стр. 56 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 57 

 
 



Стр. 58 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 59 



Стр. 60 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 61 



Стр. 62 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 63 



Стр. 64 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 

583. 
Врз основа на член 172 став 4 од Законот за живот-

на средина (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 53/05, 81/05 и 24/07), Владата на Република Ма-
кедонија, на седницата одржана на 11.03.2008 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА  
ИНВЕСТИРАЊЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

ЗА 2008 ГОДИНА 
 

Член 1 
Во Програмата за инвестирање во животната средина 

за 2008 година (“Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 13/08) во членот 4 во точката 1 износот “4.000.000,00 
денари“ се заменува со износот “3.000.000,00 денари“. 

Во точката 2 износот “10.000.000,00 денари“ се за-
менува со износот “15.000.000,00 денари“. 

Во точката 5 износот “3.000.000,00 денари“ се заме-
нува со износот “2.000.000,00 денари“. 

Во точката 6 износот “60.000.000,00 денари“ се за-
менува со износот “42.000.000,00 денари“. 

Во точката 7 износот “4.000.000,00 денари“ се заме-
нува со износот “8.000.000,00 денари“. 

Во точката 8 износот “4.000.000,00 денари“ се заме-
нува со износот “9.000.000,00 денари“. 

Во точката 9 износот “4.000.000,00 денари“ се заме-
нува со износот “8.000.000,00 денари“. 

Во точката 10 износот “4.000.000,00 денари“ се за-
менува со износот “8.000.000,00 денари“. 

Во точката 11 износот “2.000.000,00 денари“ се за-
менува со износот “2.500.000,00 денари“. 

Во точката 12 износот “3.000.000,00 денари“ се за-
менува со износот “2.000.000,00 денари“. 

Во точката 13 износот “2.000.000,00 денари“ се за-
менува со износот “500.000,00 денари“. 

 
Член 2 

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
   Бр. 19-373/1                    Заменик на претседателот 

11 март 2008 година                 на Владата на Република 
       Скопје                                       Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
584. 

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на 
Буџетот на Република Македонија за 2008 година 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
160/2007), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 11.03.2008 година, донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ-
РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО 

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА 
 

I 
1. Во Програмата за финансиска поддршка во зем-

јоделството за 2008 година („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 30/08) во делот VII називот 
на мерката „Надомест за осигурување во примарното 
земјоделско производство“ и критериумите од точката 
6.4. се заменуваат со: 

6.4.

Надомест за осигу-
рување од основни 
ризици на елемен-
тарни непогоди во 
примарното земјо-
делско производс-
тво во 2008 година 
за културите (пче-
ница, јачмен, пчен-
ка, грозје, тутун, 
домати, пиперка, 
краставица, бостан, 
јаболки и праски) 

Критериум 
-Осигурано при-
марно земјодел-
ско производст-
во во 2008 годи-
на од основни 
ризици на еле-
ментарни непо-
годи 
Корисници 
Физички и прав-
ни лица кои рас-
полагаат со сле-
дните максимал-
ни капацитети: 
а) лозови насади 
до 20 ха, 
б) градинарски 
култури (домати, 
пиперка, краста-
вица и бостан) 
до 50 ха од секо-
ја култура одде-
лно 
в) овошни наса-
ди (јаболки и 
праски) до 10 ха 
од секој вид од-
делно 
- За културите 
пченица, јачмен, 
пченка и тутун 
нема ограничува-
ње на максимал-
ните капацитети. 
Висината на 
поддршката 
30% од вредно-
ста на полисата 

70.000,000
 
 
 
 

 
2. Во делот IX по ставот 6 се додаваат два нови ста-

ва 7 и 8 кои гласат: 
„Исплатата на средствата од оваа програма за дел 

VII точка 6.4. се врши на осигурителните компании во 
корист на земјоделските производители кои го осигу-
рале своето производство и тоа во висина од 30% од 
вредноста на полисата.“ 

„Ставовите 7, 8 и 9 стануваат 9, 10 и 11“. 
 

II 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 19-1656/1               Заменик на претседателот 

11 март 2008 година               на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија, 
                                  м-р Зоран Ставрески, с.р. 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 65 

585. 
Врз основа на член 67-в од Деловникот за работа на 

Владата на Република Македонија („Службен весник 
на Република Македонија” бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 
64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 
105/07, 116/07, 129/07, 157/07 и 29/08), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата одржана на 
11.03.2008 година, донесе 

 
М Е Т О Д О Л О Г И Ј А 

ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО 
НА РЕГУЛАТИВАТА 

 
1. Цел на методологијата за проценка на влијанието 

на регулативата 
1.1 Вовед 
Методологијата за проценка на влијанието на регу-

лативата (во натамошниот текст: Методологија) има за 
цел да го дефинира процесот на проценка на влијание-
то на регулативата во постапката за донесување на за-
кони во Република Македонија.   

 
1.2 Политички контекст – потреби и определби 

за проценка на влијанието на регулативата 
Постапките за проценка на влијанието на регулати-

вата претставуваат надградба на постоечките пракси и 
хармонизација со праксите кои се применуваат во 
Европската унија и земјите членки на ОЕЦД. 

 
1.3 Придобивка од воведувањето на процесот на 

проценка на влијанието на регулативата 
Придобивка од воведување на проценка на влијани-

ето на регулативата во министерствата и Владата на 
Република Македонија претставува: 1) комплетност и 
длабочина на анализата за реалните влијанија од регу-
лативата и 2) транспарентност и консултации како “ин-
терно” (помеѓу министерствата) така и “екстерно” со 
останатите засегнати страни. 

Преку меѓуминистерските консултации ќе се обез-
бедат подобри закони и ќе се спречи потенцијалната 
можност за дуплирање на активностите или дури спро-
тивставени активности. 

Вклучувањето на засегнатите страни во процесот на 
проценка на влијанието на регулативата ќе обезбеди 
дополнителни информации потребни за дефинирање на 
новите регулативи. 

Анализите кои се прават во процесот на проценка 
на влијанието на регулативата претставуваат дополну-
вање на постоечките и тековно користените анализи со 
што се придонесува за пореално искажување на влија-
нието на креираните политики и се врши надградба на 
целосноста на механизмот. 

Методологијата е во функција на поддршка на по-
добро одлучување и не претставува замена за квалитет-
ни одлуки во процесот на изготвување и прифаќање на 
нови регулативи. 

 
1.4 Воведување “чекор-по-чекор” на постапките 

за проценка на влијанието на регулативата 
Со цел овозможување услови за квалитетна импле-

ментација на проценка на влијанието на регулативата, 
како и идентификација на можностите за континуирано 
подобрување, Методологијата дефинира воведување 
по принципот “чекор-по-чекор”. 

Со Методологијата се дефинира процесот на про-
ценка на влијанието на регулативата кај сите мини-
стерства и Генералниот секретаријат во изготвувањето 
на закони. 

Примената на Методологијата е поддржана со соод-
ветни функции во информатичкиот систем и е-седница 
на Владата на Република Македонија, како и со Единс-
твениот електронски регистар на прописи. 

1.5 Учество на јавноста во процесот на проценка 
на влијанието на регулативата преку консултации 

Методологијата дефинира обврска за вклучување 
на засегнатите страни од самиот почеток на процесот 
односно од донесувањето на Годишната програма за 
работа на Владата на Република Македонија.  

Техниките на учество на засегнатите страни во про-
цесите на донесување закони опфаќаат електронски 
консултации (информирање, прибирање мислења и су-
гестии) како и фокусирани трибини, јавни расправи и 
работилници.  

Сите информации релевантни за процесот на доне-
сување на закони, како и самите закони во различни 
фази ќе бидат достапни преку Единствениот електрон-
ски регистар на прописи. 

 
2. Организација за спроведување на проценка на 

влијанието на регулативата 
 
2.1 Тим за проценка на влијанието на регула-

тивата во министерствата  
 
За спроведување на Методологијата, во секое мини-

стерство се формира тим за координација на проценка 
на влијанието на регулативата. Тимот за координација 
на проценка на влијанието на регулативата е составен 
од двајца државни службеници кои се едуцирани и 
компетентни за проценка на влијанието на регулатива-
та. Државните службеници ќе ги координираат актив-
ностите на министерството поврзани со спроведување 
на проценка на влијанието на регулативата, односно 
подготовката на “План за спроведување на проценка на 
влијанието на регулативата”, “Иницијална проценка на 
влијанието на регулативата” и “Комплетна проценка на 
влијанието на регулативата”.  

 
2.2 Тим за проценка на влијанието на 

регулативата во Генералниот секретаријат  
За координација на целокупниот процес за процен-

ка на влијанието на регулативата во Генералниот се-
кретаријат се формира тим за координација на процен-
ка на влијанието на регулативата. Тимот за проценка 
на влијанието на регулативата го следи процесот на 
спроведување на проценка на влијанието на регулати-
вата во министерствата како и процесот на разгледува-
ње на резултатите од проценка на влијанието на регу-
лативата во Генералниот секретаријат.  

Генералниот секретаријат може да биде консулти-
ран од министерствата во сите фази од процесот на 
проценка на влијанието на регулативата. 

 
2.3 Техничка инфраструктура за поддршка на 

процесот за проценка на влијание на регулативата 
Информатичкиот систем на Владата на Република 

Македонија и неговите компоненти: е-седница на Вла-
дата на Република Македонија и Единствениот еле-
ктронски регистар на прописи ќе овозможат обезбеду-
вање на потребните информации за проценка на влија-
ние на регулативата, како и поддршка на процесот на 
консултации со министерствата и засегнатите страни. 

 
3. Обрасци за спроведување на проценка  

на влијанието на регулативата 
 
Проценка на влијанието на регулативата се врши 

преку обрасци и тоа: 
- Образец 1: План за спроведување на проценка на 

влијанието на регулативата; 
- Образец 2: Иницијална проценка на влијанието на 

регулативата; 
- Образец 3: Комплетна проценка на влијанието на 

регулативата. 
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4. Процес на проценка на влијанието  
на регулативата 

 
4.1 Интегриран четири-фазен процес на 

проценка на влијанието на регулативата 
Методологијата ги интегрира сите постоечки по-

стапки за анализа на влијанијата на регулативите. Де-
финираните постапки за проценка на влијанието на ре-
гулативата се надградба на постоечките постапки и се 
хармонизирани со тековните постапки за проценка на 
влијанието на регулативата кои се применуваат во 
Европската Унија. 

Методологијата предвидува интегриран четири фа-
зен процес на проценка на влијанието на регулативата 
во “животниот циклус” на предлагање на закони преку 
планирање, реализација, следење и подобрување (Plan, 
Do, Check, Аct = PDCA): 

1. Фаза “ПЛАН” ги опфаќа активностите кои ги 
прави секое министерство во процесот на изготвување 
на годишен план за работа и изготвување на закони; 

2. Фаза “РЕАЛИЗАЦИЈА” ги опфаќа активности-
те кои ги прави секое министерство при изготвување 
на предлогот за донесување на закон, како што се: ин-
терни меѓуминистерски консултации, екстерни консул-
тации со засегнатите страни во функција на собирање 
на потребни дополнителни информации и сугестии и 
јавно објавување на сите релевантни информации по-
врзани со предлогот на  законот во Единствениот еле-
ктронски регистар на прописи; 

3. Фаза “СЛЕДЕЊЕ” ги опфаќа активностите што 
се реализираат во Генералниот секретаријат во функ-
ција на координација и усогласување на предложените 
решенија во предлог на законот и негово доставување 
за разгледување на седница на Владата на Република 
Македонија, каде што со текстот се утврдува и се 
предлага негово разгледување и донесување од страна 
на Собранието на Република Македонија; 

4. Фаза “ПОДОБРУВАЊЕ” ги опфаќа активно-
стите во надлежните министерства и Генералниот се-
кретаријат за следење и анализа на ефектите од закони-
те. Проценката на ефектите се прави во однапред дефи-
ниран период (обично една година од денот на влегува-
ње во сила на законот/законите) и во зависност од ре-
зултатите на проценката како и новите услови се при-
стапува кон процес на подготовка на изменување и до-
полнувања на законите. 

 
4.2. Фаза 1: Планирање за спроведување на про-

ценка на влијанието на регулативата 
 

Опсег 
 

Планирање за спроведување на проценка на влија-
нието на регулативата е дел од изготвување на Годиш-
ната програма за работа на Владата на Република Ма-
кедонија.  

Согласно правната рамка за воведување на проце-
сот на проценка на влијанието на регулативата, мини-
стерствата ги идентификуваат законите за кои е по-
требно да се изврши проценката на влијанието на регу-
лативата. Во оваа фаза се донесува прелиминарната од-
лука за нивото на длабочина на анализата која е по-
требна врз основа на принципот на пропорционална 
анализа. 

 
Кога се изготвува и со колкав ангажман 

 
Планирање за спроведување на проценка на влија-

нието на регулативата се прави паралелно со донесува-
њето на Годишната програма за работа на Владата на 
Република Македонија.  

Каков е процесот 
 
Планирање на постапката за спроведување на про-

ценка на влијанието на секој предлог за донесување на 
закон се врши преку Образец 1 - План за спроведување 
на проценка на влијанието на регулативата, составен 
од два дела: 

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регула-
тивата и планирање на потребната работата 

- Почетна проценка на влијанието на регулативата 
(дефинирање на проблеми, цели, можни решенија и 

очекувани влијанија); 
- Планирање на потребната работа за проценка на 

влијание на регулативата (идентификација на процесот 
на консултации, засегнатите страни и формата на кон-
сулатции, како и тимот за спроведување на проценка 
на влијанието на регулативата). 

Информациите содржани во Планот за спроведува-
ње на проценка на влијанието на регулативата - Дел 1 
јавно се објавуваат во Единствениот електронски реги-
стар на прописи. 

Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време 
и ресурси 

- Временски план/рамка за спроведување на про-
ценка на влијанието на регулативата; 

- Потребни ресурси за спроведување на проценка 
на влијанието на регулативата. 

Овој дел е за интерна употреба на Владата на Ре-
публика Македонија. 

Одговорни институции 
Одговорни институции за изготвување на “План за 

спроведување на проценка на влијанието на регулати-
вата” се министерствата. 

Тимовите за проценка на влијанието на регулатива-
та во министерствата се одговорни за пополнување на 
Образец 1 - План за спроведување на проценка на вли-
јанието на регулативата и истиот се одобрува од мини-
стерот. 

Кој е информиран/консултиран 
При изработката на Планот за спроведување на 

проценка на влијанието на регулативата, Генералниот 
секретаријат може да биде консултиран од министерс-
твата во врска со: 

-  Деталите од процесот за проценка на влијанието 
на регулативата и одредување на потребната деталност 
на анализата;  

- Детали за опсегот на потребните консултации и 
поврзаноста на предлогот за донесување на закон со 
стратешките приоритети на Владата на Република Ма-
кедонија. 

Со објавување на Дел 1 од Планот за спроведување 
на проценка на влијанието на регулативата во Единс-
твениот електронски регистар на прописи се овозможу-
ва информираност на сите засегнати страни и нивно 
вклучување во процесот. Дел 2 од Планот за спроведу-
вање на проценка на влијанието на регулативата е за 
интерна употреба и е достапен на министерствата пре-
ку Единствениот електронски регистар на прописи. 

 
4.3. Фаза 2: Проценка на влијанието на регула-

тивата 
Проценката на влијанието на регулативата се врши 

во согласност со принципот на пропорционална анали-
за. Комплетна проценка на влијанието на регулативата 
е алтернативна и се реализира ако министерствата са-
мостојно одлучат да ја извршат поради комплексноста 
и значајноста на предлогот за донесување на закон. 

Генералниот секретаријат базирано на значајноста, 
очекуваното влијание или комплексноста на предлогот 
за донесување на закон може да препорача министерс-
твата да извршат Комплетна проценка на влијанието на 
регулативата. 
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4.3.1 Иницијална проценка на влијанието на ре-
гулативата 

 
Опсег 

 
Иницијална проценка на влијанието на регулатива-

та дава првична слика за проблемот/темата која треба 
да биде регулирана со закон, можните опции за нејзина 
реализација и потенцијално засегнатите страни од во-
ведувањето на нова регулатива. За секоја идентифику-
вана опција, при проценката на влијанието на регула-
тивата се утврдуваат очекуваните трошоци и фискални 
импликации, придобивки, ризици и влијанија на оп-
штеството, економијата и животната средина. Процен-
ката на влијанието на регулативата се заокружува со 
дефинирање на потребните консултации, очекуваниот 
начин на спроведување како и проверка односно ре-
цензија на решението. 

 
Кога се изготвува и со колкав ангажман 

 
Постапката за изготвување Иницијална проценка на 

влијанието на регулативата започнува согласно терми-
нот дефиниран во Планот за спроведување на проценка 
на влијанието на регулативата. Термините се усогласе-
ни со дефинираниот термин кога конкретниот предлог 
за донесување на закон треба да биде разгледуван и 
утврден на седница на Владата на Република Македо-
нија. Хронолошки, Иницијална проценка на влијанието 
на регулативата се прави по дефинирање на структура-
та на предлогот за донесување на закон. 

Потребниот ангажман зависи од соработката на ми-
нистерствата со засегнатите страни и достапноста на 
информациите што се неопходни за спроведување на 
проценката на влијанието на регулативата. 

 
Каков е процесот 

 
Иницијална проценка на влијанието на регулатива-

та се врши за секој предлог за донесување на закон, со 
исклучок на законите чие донесување се предлага по 
итна постапка. Резултатот од процесот се опишува во 
Образец 2 - Иницијална проценка на влијанието на ре-
гулативата, составен од: 

Дел 1: Иницијална проценка на влијанието на регу-
лативата 

- Опис на политичкиот контекст, целите и можните 
опции; 

- Идентификација на трошоци, придобивки и влија-
нија по секоја од опциите; 

- Консултации; 
- Спроведување и правно усогласување; 
- Проверка / рецензија на решението. 
Дел 2: Резиме на Иницијалната проценка на влија-

нието на регулативата 
- Предлог заклучок; 
- Идентификација на лицата одговорни за подгото-

вка на предлогот за донесување на закон, како и пове-
рениците кои ќе го презентираат пред Собранието на 
Република Македонија; 

- Идентификација и образложение на постапката; 
- Резиме на можните решенија / опции и нивните 

влијанија. 
Дел 3: Изјава на министерот за иницијалната про-

ценка на влијанието на регулативата. 
Информациите содржани во Образец 2 - Иницијал-

на проценка на влијанието на регулативата јавно се об-
јавуваат во Единствениот електронски регистар на про-
писи. 

Одговорни институции 
 
Одговорни институции за изготвување на Иници-

јална проценка на влијанието на регулативата се мини-
стерствата. 

Тимовите за проценка на влијанието на регулатива-
та се одговорни за пополнување на Образец 2 - Иници-
јална проценка на влијанието на регулативата и истиот 
се одобрува од министерот. 

 
Кој е информиран/консултиран 

 
При изработката на Иницијалната проценка на вли-

јанието на регулативата, Генералниот секретаријат мо-
же да биде консултиран од министерствата во врска со: 

- Деталите од процесот за проценка на влијанието 
на регулативата и одредување на потребната деталност 
на анализата и;  

- Детали за опсегот на потребните консултации и 
поврзаноста на предлогот за донесување на закон со 
стратешките приоритети на Владата на Република Ма-
кедонија.  

Преку Иницијалната проценка на влијанието на ре-
гулативата, Владата на Република Македонија докажу-
ва дека при изготвувањето на предлогот за донесување 
на закон во предвид се земени сите влијанија.  

Иницијална проценка на влијанието на регулатива-
та заедно со текстот на предлогот за донесување на за-
конот е дел од меѓу-министерските консултации.  

При изготвување на Иницијална проценка на влија-
нието на регулативата се вклучуваат: министерствата, 
Генералниот секретаријат, засегнатите страни, како и 
надворешни експертски институции или поединци. 

 
4.3.2 Комплетна проценка на влијанието на ре-

гулативата 
 

Опсег 
 
Комплетна проценка на влијанието на регулативата 

дава детална слика за проблемот/темата што треба да 
биде регулирана со закон, можните опции за нејзина 
реализација и потенцијално засегнати страни од вове-
дувањето на новата регулатива. За секоја идентифику-
вана опција се даваат детално разработени очекувања 
за трошоците и фискалните импликации, придобивки-
те, ризиците и влијанијата врз економијата, општество-
то, социјалните работи и животната средина. Процен-
ката се заокружува со дефинирање на потребните кон-
султации, очекуваниот начин на спроведување како и 
проверка односно рецензија на решението. 

Целта на Комплетната проценка на влијанието на 
регулативата е: 

- Да се добие детална анализа на потенцијалните 
влијанија на новата регулатива; 

- Да се оствари максимална транспарентност и кон-
султации со засегнатите страни;  

- Преку консултации да се обезбеди поширок пог-
лед врз политичките и етичките аспекти од воведување 
и примена на новата регулатива.  

 
Кога се изготвува и со колкав ангажман 

 
Одлука за изготвување Комплетна проценка на вли-

јанието на регулативата се донесува во Планот за спро-
ведување на проценка на влијанието на регулативата. 
Одлуката може да е иницирана од министерствата до-
колку однапред се оцени дека познатите импликации и 
влијанијата се значителни, или пак од страна на Гене-
ралниот секретаријат преку тимот за проценка на вли-
јанието на регулативата. 

Критериуми за изготвување на Комплетна проценка 
на влијанието на регулативата се: 
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- Дали предлогот за донесување на закон може да 
предизвика значајни економски и социјални влијанија, 
како и влијанија врз животната средина за еден или 
повеќе сектори; 

- Дали предлогот за донесување на закон има кон-
кретно и значајно влијание на повеќе засегнати страни; 

- Дали предлогот за донесување на закон бара фи-
нансиски средства за негово спроведување над 30 (три-
есет) милиони денари. 

Доколку се донесе одлука дека е потребна израбо-
тка на Комплетна проценка на влијанието на регулати-
вата, Иницијална проценка на влијанието на регулати-
вата не се изработува од страна на министерствата. 

Комплетна проценка на влијанието на регулативата 
е активност која бара значителни човечки ресурси, вре-
ме, достапност на информации и алатки. Потребниот 
ангажман зависи од соработката на министерствата со 
засегнатите страни и достапноста на информациите 
што се неопходни за спроведување на проценката.  

 
Каков е процесот 

 
Комплетна проценка на влијанието на регулативата 

се врши за секој предлог за донесување на закон, со 
исклучок на законите чие донесување се предлага по 
итна постапка. Резултатот од процесот се опишува во 
Образец 3 - Комплетна проценка на влијанието на ре-
гулативата, составен од: 

Дел 1: Комплетна проценка на влијанието на регу-
лативата 

- Опис на политичкиот контекст, целите и можните 
опции; 

- Идентификација на трошоци, придобивки и влија-
нија по секоја од опциите; 

- Консултации; 
- Спроведување и правно усогласување; 
- Проверка / рецензија на решението; 
- Резиме на влијанијата и ефектите на можните ре-

шенија и на преферираното решение. 
Дел 2: Резиме на Комплетната проценка на влијани-

ето на регулативата 
- Предлог заклучок; 
- Идентификација на лицата одговорни за подгото-

вка на предлогот за донесување на законот, како и по-
верениците кои ќе го презентираат пред Собранието на 
Република Македонија;  

- Идентификација и образложение на постапката; 
- Резиме на можните решенија / опции и нивните 

влијанија. 
Дел 3: Изјава на министерот за комплетната про-

ценка на влијанието на регулативата. 
Информациите содржани во Образецот 3 – Комп-

летна проценка на влијанието на регулативата се обја-
вуваат во Единствениот електронски регистар на про-
писи. 

 
Одговорни институции 

 
Комплетната проценка на влијанието на регулати-

вата може да е иницирана од министерствата и Гене-
ралниот секретаријат, а одговорни институции за  изго-
твување се министерствата. Генералниот секретаријат 
во овој процес се јавува во координативна и консулта-
тивна функција. 

Тимовите за проценка на влијанието на регулатива-
та во министерствата се одговорни за пополнување на 
Образецот 3 – Комплетна проценка на влијанието на 
регулативата и истиот се одобрува од министерот.  

Кој е информиран/консултиран 
 
При изработката на Комплетната проценка на вли-

јанието на регулативата, Генералниот секретаријат мо-
же да биде консултиран од министерствата во врска со: 

- Деталите од процесот за проценка на влијанието 
на регулативата и;  

- Детали за опсегот на потребните консултации и 
поврзаноста на предлогот за донесување на закон со 
стратешките приоритети на Владата на Република Ма-
кедонија.  

Преку Комплетна проценка на влијанието на регу-
лативата, Владата на Република Македонија докажува 
дека при изготвувањето на предлогот за донесување на 
закон, во предвид се земени сите влијанија. Комплетна-
та проценка на влијанието на регулативата заедно со 
текстот на предлогот за донесување на законот е дел од 
меѓу-министерските консултации.  

При изготвување на Комплетната проценка на вли-
јанието на регулативата се вклучуваат: министерства-
та, Генералниот секретаријат, засегнатите страни, како 
и надворешни експертски институции или поединци. 

 
4.4 Фаза 3: Следење на резултати и ефекти од 

проценка на влијанието на регулативата 
 

Опсег 
 
Оваа фаза опфаќа два типа активности: 
 
1. Координација и следење на тековното спрове-

дување на процесот на проценка на влијанието на 
регулативата 

Генералниот секретаријат во рамките на своите ов-
ластувања и стручни капацитети води сметка за: 

- Развој на вештини за квалитетна реализација на 
проценка на влијанието на регулативата; 

- Развој на техники и помагала за квалитетно спро-
ведување на проценка на влијанието на регулативата; 

- Поддршка на тимовите за проценка на влијанието 
на регулативата при реализација на комплексни закон-
ски проекти; 

- Организација на меѓу-министерска размена на 
искуства кои се однесуваат на проценка на влијанието 
на регулативата; 

- Следење на ефикасноста на процесот на проценка 
на влијанието на регулативата базирано на извештаите 
за ефикасност добиени од министерствата и; 

- Подготовка и подобрување на постоечкиот процес 
за проценка на влијанието на регулативата. 

Министерствата во рамките на своите надлежности 
и стручни капацитети водат сметка за: 

- Организациската поставеност и капацитет на ти-
мовите за проценка на влијанието на регулативата. 

 
2. Годишна анализа / оценка на вкупните ефекти 

од регулативата во изминатата година 
Министерствата ќе ги следат ефектите од воведува-

ње на новата регулатива од нивната надлежност, квали-
тетот на расправата по истите и усвојување на предло-
жените закони во Собранието на Република Македонија. 

Добиените анализи (“ex-аnte”evaluation/assessment) 
ќе бидат споредени со специфичните проценки на вли-
јанието на регулативата и ќе биде оценета нивната 
ефикасност и/или исправност. 

Искуствата од добиените анализа ќе бидат основа за: 
1) подобрување на процесот за проценка на влијанието 
на регулативата и 2) подобрување на регулативата. 
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Кога се изготвува и со колкав ангажман 
 
Координацијата и следењето на тековното спрове-

дување на процесот за проценка на влијанието на регу-
лативата, Генералниот секретаријат го прави на конти-
нуирана основа за секој предлог за донесување на за-
кон. При тоа се врши следење на имплементацијата на 
Планот за спроведување на проценка на влијанието на 
регулативата, како и квалитетот на резултатите од про-
цесите на Иницијална проценка на влијанието на регу-
лативата и Комплетна проценка на влијанието на регу-
лативата.  

Анализата на вкупните ефекти од регулативата се пра-
ви на годишно ниво при оценка на успешноста на Годиш-
ната програма за работа на Владата на Република Маке-
донија, при што се врши оценка на ефектите од донесени-
те закони и нивно споредување со очекувањата дефини-
рани при проценката на влијанието на регулативата.  

 
Каков е процесот 

 
Следењето на резултатите и ефектите од проценка 

на влијанието на регулативата се врши преку анализа 
на процесот и постигнатите резултати, која има за цел 
да се утврди дали начинот на кој се спроведува процен-
ка на влијанието на регулативата е соодветен и дали 
постигнатите резултати се соодветни на искуствата до-
биени од примената на законот. 

Добивањето на податоци за успешноста на проце-
сот на проценка на влијанието на регулативата се пра-
ви преку: 

- Самооценка спроведена од министерствата и Ге-
нералниот секретаријат за своето работење и ефектите 
од проценка на влијанието на регулативата и; 

- Анкетирање на засегнатите страни за постапката 
за проценка на влијанието на регулативата и за ефекти-
те на донесените закони. 

 
Одговорни институции 

 
Одговорни институции за спроведување на актив-

ностите од оваа фаза се министерствата и Генералниот 
секретаријат.  

 
Кој е информиран  

За резултатите од оваа фаза се информира Владата 
на Република Македонија, министерствата и засегнати-
те страни и истите се објавуваат на интернет страница-
та на Владата на Република Македонија. 

 
Фаза 4: Ревизија на процесот за воведување на 

проценка на влијанието на регулативата  
 

Опсег  
Оваа фаза опфаќа два типа на активности: 
1. Ревизија на опсегот на Методологијата  
Во согласност со актуелните барања како и органи-

зациските капацитети во министерствата и Владата на 
Република Македонија, ќе се реализира проширување 
на опсегот на Методологијата. 

2. Ревизија на процесот опишан во Методологијата 
Генералниот секретаријат ќе го следи спроведување-

то на Методологијата, квалитетот на проценка на влија-
нието на регулативата и ефикасноста на самиот процес 
заедно со откриените пречки во функционирањето и 
може да предложи неопходни нејзини изменувања. 

 
Кога се изготвува и со колкав ангажман  

Двата типа на активности се реализираат на годиш-
но ниво или по барање на Владата на Република Маке-
донија. 

Каков е процесот 
 
Ревизија на Методологијата од аспект на самиот 

процес се прави преку структурирано собирање на 
мислења и сугестии од Владата на Република Македо-
нија, министерствата, Генералниот секретаријат, др-
жавните органи и останатите засегнати страни. По нив-
ната анализа, се предлагаат можности за подобрување. 
Доколку тие предлози се прифатени, се пристапува кон 
измени на процесот дефиниран со Методологијата. 

 
Одговорни институции 

 
Одговорна институција за спроведување на актив-

ностите од оваа фаза е Генералниот секретаријат.  
 

Кој е информиран/консултиран 
 
За промените на процесот или на опсегот на Мето-

дологијата се консултираат министерствата и Генерал-
ниот секретаријат, а се информираат и другите засегна-
ти страни. 

 
5. Јавност и транспарентност на проценка  

на влијанието на регулативата 
 
Методологијата содржи принципи за примена на 

јавност, транспарентност и консултации при проценка-
та на влијанието на регулативата. 

За спроведување на Методологијата и обезбедува-
ње на транспарентност на процесот на проценка на 
влијанието на регулативата, потребни се информатич-
ки ресурси и тоа: 

- Единствен електронски регистар на прописи за 
поддршка на “јавна расправа” и 

- Безбедни електронски комуникации помеѓу мини-
стерствата и Генералниот секретаријат. 

Во информатичкиот систем на Владата на Републи-
ка Македонија за потребите на процесот на планирање 
и изготвување на поединечните проценки на влијание-
то на регулативата ќе бидат расположливи следните 
документи: 

- Годишна програма на работа на Владата на Репуб-
лика Македонија; 

- Годишна програма за изготвување на закони во 
министерствата; 

- Текст за секој предлог за донесување на закон; 
- План за спроведување на проценка на влијанието 

на регулативата; 
- Иницијална проценка на влијанието на регулати-

вата и 
- Комплетна проценка на влијанието на регулативата. 
6. Оваа методологија ќе се објави во “Службен вес-

ник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 
јануари 2009 година. 

 
Бр.19-1644/1                    Заменик на претседателот  

11 март 2008 година               на Владата на Република  
     Скопје                                     Македонија, 
                                   м-р Зоран Ставрески, с.р. 

____________ 
 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 

586. 
Врз основа на член 146 од Законот за странците 

(„Службен весник на Република Македонија” бр. 
35/2006 и 66/2007), министерот за внатрешни работи во 
согласност со министерот за надворешни работи донесе 
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА СТРАНЕЦ 

 
I.ОПШТА ОДРЕДБА 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишува: 
- начинот на издавање на патни и други исправи на 

странец; 
- начинот на пријавување на исчезнати, изгубени, 

украдени или друго отуѓување на патни и други испра-
ви  на странец; 

- формата и содржината на образецот на патната и 
на друга исправа на странец, како и на образецот на ба-
рањето за нивно издавање и 

- начинот на водење на евиденција и користење на 
податоците од евиденцијата за  издадени патни и други 
исправи на странец. 

 
II. НАЧИН НА ИЗДАВАЊЕ НА ПАТНИ И ДРУГИ 

ИСПРАВИ НА СТРАНЕЦ 
 

Член 2 
  Пасош за странец, патен лист за странец, патна ис-

права за лице без државјанство, дипломатска лична 
карта, службена лична карта или конзуларна лична 
карта, се издава на  барање на странецот. 

Службеното лице кое ја води постапката (во ната-
мошниот текст: службено лице) го утврдува идентите-
тот на странецот, односно подносителот на барањето, 
проверува дали барањето е точно и читливо пополнето 
и дали кон него се поднесени потребните прилози. 

Барањето од став 1 на овој член се пополнува рачно 
со печатни букви или со машина за пишување. 

 
Член 3 

Заедно со барањето за издавање на патна исправа за 
странец, се приложуваат и две фотографии со димен-
зии 3,5 х 4,5 цм кои се идентични и одговараат на него-
виот изглед. 

На фотографиите од став 1 на овој член, странецот 
е фотографиран од лице (ан фас), со неутрален и јасен 
израз и без било каква покривка на лицето, на обична 
позадина во светла боја, без присуство на други лица 
или предмети. Доколку лицето носи очила, истите не 
треба да ги покриваат очите и да покажуваат одблесок 
од светлина. При фотографирањето, лицето не треба да 
носи покривка на главата (капа, шамија и сл.), освен во 
одредени случаи поради, религиозни, медицински или 
културни причини. 

Одредбите од ставовите 1 и 2 на овој член не се од-
несуваат при поднесување на барање за издавање на 
пасош за странец.  

 
Член 4 

Службеното лице може да побара од подносителот 
на барањето поблиску да ја образложи оправданоста на 
барањето и во врска со барањето да даде и други изве-
стувања. 

     
Член 5 

Прилозите кон барањето треба да бидат во ориги-
нал или во заверен препис, а странските исправи треба 
да бидат преведени на македонски јазик. 

Подносителот на барањето кон барањето приложу-
ва и копии од прилозите. 

Службеното лице врши увид на прилозите во орги-
нал, а ја задржува нивната копија. 

 
Член 6 

Запишувањето на податоците во образецот на пасо-
шот за странец, како и во образецот на дипломатската 
лична карта, службената лична карта и конзуларната 

лична карта се врши со ласерско гравирање, а запишу-
вањето на податоците во образецот на патниот лист за 
странец и во патната исправа за лица без државјанство 
се врши рачно или со машина за пишување со специ-
јална намена.  

 
1. Издавање на пасош  за странец 

 
Член 7 

Образецот на барањето за издавање пасош за стра-
нец е изработен на хартија во бела боја, со димензии 21 
х 30 cm и содржи две нумерирани страници (Образец 
бр.1). 

Во горниот лев дел на првата страница на образе-
цот на барањето за издавање пасош за странец, отпеча-
тени се клаузули за негово читливо пополнување и за 
одговорноста на подносителот на барањето за точноста 
на податоците, под нив има место за запишување на 
називот на органот до кој се поднесува барањето, под 
него има натпис „БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПАСОШ 
ЗА СТРАНЕЦ”, под него се внесуваат следните пода-
тоци за странецот кој бара издавање на пасош за стра-
нец: презиме; име; пол; ден, месец и година на раѓање; 
место и држава на раѓање; државјанство; статус на 
странецот во Република Македонија; занимање; живеа-
лиште/престојувалиште и адреса на живеење во Репуб-
лика Македонија; вид, број, надлежен орган и место на 
издавање на патната исправа со која странецот влегол 
во Република Македонија; датум и место на влез во Ре-
публика Македонија; причина за патување и држава на 
дестинација, под нив се внесуваат податоци за: прило-
зите кон барањето; местото и датумот на поднесување 
на барањето, а под нив има место за потпис на подно-
сителот на барањето.      

Во горниот лев дел на втората страница на образе-
цот на барањето за издавање пасош за странец, отпеча-
тена е клаузула дека оваа страница ја пополнува служ-
беното лице на органот до кој е поднесено барањето, 
под него се внесуваат податоци за исходот од спрове-
дена постапка по барањето; бројот на пасошот за стра-
нец; датумот и местото на издавање и важноста, под 
нив има клаузула за потврда дека странецот го примил 
пасошот за странец, под неа има место за внесување на 
податоци за местото и датумот кога странецот го при-
мил пасошот за странец, а под нив има место за: пот-
пис на примателот; административна такса; печат и 
потпис на службеното лице и фотографија со димензии 
3 х 3,5 cm. 

Текстот на барањето за издавање пасош за странец 
е отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на англиски и француски јазик и нивните ла-
тински писма. 

 
Член 8 

Барањето за издавање пасош за странец, се подне-
сува до организационата единица на Министерството 
за внатрешни работи според живеалиштето, односно 
престојувалиштето на странецот и кон него се прило-
жува: 

- дозвола за привремен или постојан престој во Ре-
публика Македонија во оргинал или  заверен  препис и 

- изјава заверена кај надлежен нотар со која стране-
цот потврдува дека нема и не може да обезбеди важечка 
странска патна исправа од државата чиј државјанин е.  

Во случај кога се поднесува барање за издавање па-
сош за странец за малолетно лице, покрај прилозите од 
став 1 на овој член се поднесува и согласност од други-
от родител за издавање на пасош за странец на мало-
летното лице.  
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Член 9 
При поднесување на барањето за издавање пасош за 

странец, од странецот се земаат биометриски подато-
ци-фотографија, отпечатоци од два прста, како и свое-
рачен потпис во дигитална форма. 

Фотографијата со димензии 3,5 х 4,5 cm се прибаву-
ва со фотографирање на лицето при поднесување на 
барањето за издавање пасош за странец, при што иста-
та е идентична и одговара на изгледот на странецот. 
Фотографијата се пренесува и чува во електронската 
база на податоци. 

Странецот, согласно ICAO стандардот, се фотогра-
фира од лице (ан фас), со неутрален и јасен израз и без 
било каква покривка на лицето, на обична позадина во 
светла боја, без присуство на други лица или предмети. 
Доколку лицето носи очила, истите не треба да ги по-
криваат очите и да покажуваат одблесок на светлина. 
При фотографирањето, лицето не треба да носи покри-
вка на главата (капа, шамија и сл.) освен во одредени 
случаи, поради религиозни, медицински или културни 
причини. 

При поднесување на барањето за издавање пасош за 
странец од странецот се земаат отпечатоци од двата по-
казалци од двете раце. Доколку на странецот му недо-
стасува некој од овие два прста се зема отпечаток од 
следниот прст од дланката и тоа се констатира во ру-
бриката „забелешки” во службените евиденции. Докол-
ку странецот нема една рака, отпечатокот се зема од 
показалецот на другата рака. Доколку странецот нема 
две раце службеното лице ја констатира состојбата со 
службена белешка и евидентирање во службената еви-
денција. 

При поднесување на барањето за издавање пасош за 
странец, странецот своерачно се потпишува како на са-
мото барање така и на електронско перниче за потпи-
шување. Потписот замен на електронско перниче се 
пренесува и чува во електронска база на податоци. 

Доколку странецот е неписмен, службеното лице ја 
констатира состојбата со службена белешка и со еви-
дентирање во службената евиденција, а во пасошот за 
странец на местото резервирано за потпис го става зна-
кот „Х Х Х”. Знакот „Х Х Х” се става на местото резер-
вирано за потпис во пасошот за странец и во сите оста-
нати случаи кога не се зема потпис при поднесување на 
барањето за издавање пасош за странец. 

При поднесување на барањето за издавање пасош за 
странец од малолетни лица до 12 годишна возраст не 
се врши земање на отпечатоци од прсти и дигитален 
потпис.   

 
Член 10 

Образецот на пасошот за странец е со димензии 8,8 
х 12,5 cm и содржи две корици, почетна страница, 
страница за податоци и 32 внатрешни нумерирани 
страници (Образец бр.2). 

Кориците на пасошот се изработени од посебен ма-
теријал во светло плава боја. Во горниот среден дел од 
надворешната страна на предната корица има натис 
„РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, под него е отпечатен 
грбот на Република Македонија, под него има натпис 
„ПАСОШ ЗА СТРАНЕЦ”, а под него има симбол за 
електронски пасош. Внатрешната страна на предната 
корица содржи орнамент со знамето на Република Ма-
кедонија и рубрика со препораки за внимателна упо-
треба. Внатрешната страна на задната корица содржи 
сериски број на пасошот кој е ласерски перфориран и 
има орнамент со рајски птици. 

Во горниот среден дел на почетната страница од па-
сошот има натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, под 
него има орнамент со грбот на Република Македонија, 
контури на територијата на Република Македонија и на-
ционална ознака на Република Македонија „МКД”, а 
под нив има натпис „ПАСОШ ЗА СТРАНЕЦ”.                     

Страницата за податоци од пасошот е изработена со 
повеќеслоен поликарбонат со инкорпорирани заштит-
ни елементи и содржи бесконтактен чип. На површина-
та на поликарбонатот изгравирани се контурите на те-
риторијата на Република Македонија. Страницата за 
податоци има машински читлив дел, во кој се пополну-
ваат податоци согласно стандардите за машински чит-
ливи документи. Во горниот дел од страницата има 
натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, под него на 
левата страна има натпис “Пасош за странец”, а во про-
должение се внесуваат следните податоци: вид; код и 
број на пасошот, под нив на левата страна има место за 
фотографија со димензии 3,5 х 4,5 цм во чиј долен де-
сен агол има кинеграм со мотив од рајски птици, во 
средниот дел се внесуваат следните податоци: презиме; 
име; државјанство; датум на раѓање; матичен број за 
странец; пол; место на раѓање; датум на издавање; из-
дадена од; важност и своерачен потпис, а на десната 
страна има апликација со рајски птици отпечатена со 
оптички варијабилно мастило кое се прелива во две 
бои. 

Внатрешните нумерирани страници од пасошот се 
изработени од хартија со заштитни елементи и содржат 
орнамент со знамето на Република Македонија во па-
стелни бои и сериски број на пасошот испишан со 
арапски броеви и водечка буква, кој е ласерски перфо-
риран. 

Во горниот среден дел на првата внатрешна нумери-
рана страница има рубрика „Живеалиште/Престојувалиш-
те и адреса”, под неа има дел резервиран за издавачот, под 
него има: место за потпис на службено лице, рубрика 
„Држави за кои важи овој пасош за странец” и место за 
внесување податок за местото и датумот на издавање на 
пасошот за странец. Првата внатрешна нумерирана ст-
раница од пасошот има и бар код. 

Во горниот лев дел на втората внатрешната нумери-
рана страница има натпис “Содржина”, а под него ре-
доследно се внесуваат следните податоци: презиме; 
име; државјанство; датум на раѓање; матичен број за 
странец; пол; место на раѓање; датум на издавање; из-
дадена од; важност и своерачен потпис и живеали-
ште/престојувалиште и адреса. 

Во горниот среден дел на внатрешните нумерирани 
страници од број три до број 32 од пасошот има натпис 
„Визи”, а триесет и втората нумерирана внатрешна 
страница содржи рубрика со препораки и известување. 

Внатрешните нумерирани страници од пасошот ги 
содржат следниве заштитни елементи: видливи заштит-
ни кончиња во сина и црвена боја, кои флуоресцираат 
под УВ светло; невидливи (на дневна светлина) заштит-
ни кончиња кои под УВ светло флуоресцираат во жолта 
боја; ласерски перфориран сериски број на пасошот; 
флуоресцентно мастило видливо под УВ светло во дел 
од позадинското печатење на страницата, национална 
ознака на Република Македонија „МКД” скалеста нуме-
рација на страниците и во орнаментот со рајски птици; 
антикопир елемент во орнаментот со знамето на Ре-
публика Македонија; воден знак; микро текст; заштитен 
конец кој под УВ светло наизменично флуоресцира во 
сина, црвена и жолта боја и на кој има микротекст и 
апликација со знамето на Република Македонија; поза-
динско печатење и заштита од хемиски реагенси. 

Текстот на образецот на пасошот за странец е отпе-
чатен на македонски јазик и неговото кирилско писмо 
и на англиски и француски јазик и нивните латински 
писма. 

 
Член 11 

Кога ќе се утврди дека барањето за издавање пасош 
за странец ги содржи потребните податоци и прилози, 
службеното лице на подносителот на барањето му из-
дава потврда за прием на барањето. 
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Службеното лице податоците наведени во барањето 
од став 1 на овој член ги проверува во регистарот за из-
дадени пасоши за странци и патни исправи за лице без 
државјанство, во регистарот за одбиени барања за из-
давање на пасоши за странци и патни исправи за лица 
без државјанство и во други соодветни регистри. 

 
Член 12 

Особено оправдани причини во случај кога пасо-
шот за странец може да важи и за државата чиј држав-
јанин е странецот, претставува постоење на цврсти 
причини кои ја оправдуваат целта на патувањето (при-
суство на погреб на член на потесното семејство на 
странецот и сл.).  

Особено оправданите причини од став 1 на овој 
член се утврдуваат врз основа на писмено барање на 
странецот во прилог на кое има докази кои го поткре-
пуваат неговото барање.  

При одлучување за барањето на странецот од став 2 
на овој  член се земаат во предвид следните околности: 
целта на посетата; причините поради кои е определено 
пасошот да важи во државата чиј државјанин е стране-
цот; од кои причини е издадена дозволата за престој на 
странецот во Република Македонија; дали со патување-
то ќе се зголеми ризикот на безбедноста на странецот; 
времетраењето на посетата и друго. 

Одлучувањето по барањето од став 2 на овој член се 
однесува само на еднократни патувања на странецот. 

 
Член 13 

Во случај кога се издава пасош за странец со важ-
ност само за одредени држави се замаат во предвид 
следните околности: дали странецот има блиски врски 
со државите за кои се издава; врските меѓу државата чиј 
државјанин е странецот со државите за кои се издава; 
безбедноста на странецот; целта на посетата и слично. 

 
2. Издавање на патен лист за странец 

 
Член 14 

Образецот на барањето за издавање патен лист за 
странец е изработен на хартија во бела боја, со димен-
зии 21 х 30 цм и содржи две нумерирани страници 
(Образец бр.3). 

Во горниот лев дел на првата страница на образе-
цот на барањето за издавање  патен лист за странец, от-
печатени се клаузули за негово читливо пополнување и 
за одговорноста на подносителот на барањето за точно-
ста на податоците, под нив има место за запишување 
на називот на органот до кој се поднесува барањето, 
под него има натпис „БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПА-
ТЕН ЛИСТ ЗА СТРАНЕЦ”, под него се внесуваат 
следните податоци за странецот кој бара издавање на 
патен лист за странец: презиме; име; пол; ден, месец и 
година на раѓање; место и држава на раѓање; држав-
јанство; статус на странецот во Република Македонија; 
занимање; живеалиште/престојувалиште и адреса на 
живеење во Република Македонија; под нив се внесу-
ваат податоци за прилозите кон барањето и местото и 
датумот на поднесување на барањето, а под нив има 
место за потпис на подносителот на барањето.      

Во горниот лев дел на втората страница на образе-
цот на барањето за издавање патен лист за странец, от-
печатена е клаузула дека оваа страница ја пополнува 
службеното лице на органот до кој е поднесено бара-
њето, под него се внесуваат податоци за исходот од 
спроведена постапка по барањето; бројот на патниот 
лист за странец; датумот и местото на издавање и важ-
носта, под нив има клаузула за потврда дека странецот 
го примил патниот лист за странец, под неа има место 
за внесување на податоци за местото и датумот кога 

странецот го примил патниот лист за странец, а под 
нив има место за: потпис на примателот; администра-
тивна такса; печат и потпис  на службеното лице и фо-
тографија со димензии 3 х 3,5 cm. 

Текстот на барањето за издавање патен лист за 
странец е отпечатен на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски и француски јазик и  
нивните латински писма. 

 
Член 15 

Барањето за издавање патен лист за странец, се под-
несува до дипломатско-конзуларното преставништво 
на Република Македонија во странство. 

Кон барањето од став 1 на овој член покрај фото-
графијата утврдена во член 3 на овој правилник, стра-
нецот приложува и своерачна изјава за околностите 
под кои останал во странство без важечка патна испра-
ва за странец издадена од надлежен орган на Републи-
ка Македонија, како и доказ дека го пријавил исчезну-
вањето на патната исправа за странец кај надлежните 
органи во државата во која престојува. 

   
Член 16 

Образецот на патниот лист за странец е со димен-
зии 8,8 х 12,5 цм и содржи четири нумерирани страни-
ци, односно почетна страница и три внатрешни страни-
ци  (Образец бр.4). 

Во горниот среден дел на почетната страница на 
патниот лист има натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА”, под него е отпечатен грбот на Република Македо-
нија, а под него има натпис “ПАТЕН ЛИСТ ЗА СТРА-
НЕЦ”. 

Во горниот среден дел на првата внатрешна страни-
ца од патниот лист отпечатен е сериски број на патни-
от лист, а под него се внесуваат следните податоци за 
странецот: презиме; име; датум на раѓање и место на 
раѓање. 

На втората внатрешна страница од патниот лист се 
внесуваат следните податоци: држава на раѓање; др-
жавјанство; живеалиште/престојувалиште и адреса; 
надлежен орган кој го издал патниот лист за странец; 
датум на издавање, важност, а под нив има место за 
потпис на службеното лице. 

Во горниот среден дел на третата внатрешна стра-
ница на патниот лист отпечатена е клаузула за важно-
ста на патниот лист само за враќање во Република Ма-
кедонија. 

Патниот лист е изработен од специјална хартија со 
вградени заштитни елементи утврдени во член 10 став 
9 на овој правилник. 

Текстот на образецот на патниот лист за странец е 
отпечатен на македонски јазик и неговото кирилско 
писмо и на англиски и француски јазик и нивните ки-
рилски писма. 

        
3. Издавање на патна исправа за лице  

без државјанство 
 

Член 17 
Образецот на барањето за издавање - продолжува-

ње на патна исправа за лице без државјанство е израбо-
тен на хартија во бела боја, со димензии 21 х 30 цм и 
содржи две нумерирани страници (Образец бр.5). 

Во горниот лев дел на првата страница на барањето 
за издавање - продолжување на патна исправа за лице 
без државјанство, отпечатени се клаузули за негово 
читливо пополнување и за одговорноста на подносите-
лот на барањето за точноста на податоците, под нив 
има место за запишување на називот на органот до кој 
се поднесува барањето, под него има натпис „БАРАЊЕ 
ЗА ИЗДАВАЊЕ – ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ПАТНА 
ИСПРАВА ЗА ЛИЦЕ БЕЗ ДРЖАВЈАНСТВО”, под не-



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 73 

го се внесуваат следните податоци за лицето кое бара 
издавање-продолжување на патната исправа за лице 
без државјанство: презиме; име; пол; ден, месец и го-
дина на раѓање; место и држава на раѓање; престој на 
странецот во Република Македонија; занимање; живеа-
лиште/престојувалиште и адреса на живеење во Репуб-
лика Македонија; вид, број, надлежен орган и место на 
издавање на патната исправа со која влегол во Репуб-
лика Македонија, датум и место на влегување во Ре-
публика Македонија; причина за патување и држава на 
дестинација, под нив се внесуваат податоци за прило-
зите кон барањето и за местото и датумот на поднесу-
вање на барањето, а под нив има место за потпис на 
подносителот на барањето.      

Во горниот лев дел на втората страница на барање-
то за издавање - продолжување на патна исправа за ли-
це без државјанство, отпечатена е клаузула дека оваа 
страница ја пополнува службеното лице на органот до 
кој е поднесено барањето, под него се внесуваат пода-
тоци за: исходот од спроведена постапка по барањето; 
бројот на патната исправа за лице без државјанство; да-
тумот и местото на издавање и важноста, под нив има 
клаузула за потврда дека лицето без државјанство ја 
примило патната исправа за лице без државјанство, под 
неа има место за внесување на податоци за местото и 
датумот кога е примена патната исправа за лице без др-
жавјанство и има место за: потпис на примателот; ад-
министративна такса; печат; потпис на службеното ли-
це и фотографија со димензии 3 х 3,5 цм. 

Текстот на барањето за издавање-продолжување на 
патна исправа за лице без државјанство е отпечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо и на анг-
лиски и француски јазик и нивните латински писма. 

 
Член 18 

Барањето за издавање - продолжување на патна ис-
права за лице без државјанство, лицето без државјанство 
го поднесува до организационата единица на Мини-
стерството за внатрешни работи според живеалиштето, 
односно престојувалиштето и кон барањето приложува 
дозвола за привремен или постојан престој во Република 
Македонија во оргинал или  заверен  препис. 

 
Член 19 

 Службеното лице при решавањето на барањето за 
издавање патна исправа за лице без државјанство про-
верува дали подносителот на барањето, односно лице-
то на кое се однесува барањето е државјанин на некоја 
странска држава и ги проверува податоците содржани 
во барањето во соодветните регистри кои се водат во 
Министерството за внатрешни работи. 

 
Член 20 

Образецот на  патната исправа за лице без држав-
јанство е изработен во форма на книшка со димензии 
8,8 x 12,5 цм и содржи две корици и 32 внатрешни 
страници (Образец бр.6). 

Во горниот среден дел на корицата од патната ис-
права отпечатен е текст “РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИ-
ЈА”, под него отпечатен е текст “ПАТНА ИСПРАВА”, 
а под него отпечатен е текст “Конвенција од 28 –ми 
септември 1954 година”. 

Во горниот среден дел на првата внатрешна страни-
ца од патната исправа се внесува податок за бројот на 
патната исправа на лицето без државјанство, под неа 
отпечатен е текст “ПАТНА ИСПРАВА”, под него отпе-
чатен е текст: „Конвенција од 28-ми септември 1954 
година”, под кој се внесува податок за важноста на ис-
правата ако истата не е продолжена; под него отпечате-
на е клаузула за целта на издавање на оваа исправа, под 
неа се внесува податок за времето во кое носителот на 
исправата има право да се врати во Република Македо-
нија, под него отпечатено е упатство за постапување 

доколку носителот на патната исправа се насели во не-
која друга земја која не ја издала оваа исправа, а во 
долниот среден дел на страницата има сериски број на 
патната исправа. 

На втората внатрешната страници од патната ис-
права се внесуваат следните податоци за лицето без др-
жавјанство: презиме; име; датум и место на раѓање; се-
гашна адреса, а во горниот среден дел на третата вна-
трешна страница од патната исправа има место за фо-
тографија на носителот, под неа место за потпис на но-
сителот, а во долниот среден дел отпечатена е клаузула 
дека оваа исправа содржи триесет и две страници, без  
насловната страница. 

На четвртата внатрешна страница од патната испра-
ва се внесуваат податоци за: земјите во кои важи оваа 
исправа; исправата или исправите врз основа на кои 
оваа исправа е издадена; местото и датумот на издава-
ње; платена такса, а под неа има место за потпис и пе-
чат на органот кој ја издава исправата. 

Во горниот среден дел на петтата и шестата вна-
трешна страница од патната исправа се внесува пода-
ток за продолжување на важноста на патната исправа; 
под него има место за потпис и печат на органот кој ја 
продолжува важноста, под него се внесува податок за 
времето на продожување на важноста, а под него има 
место за потпис и печат на органот кој  ја продолжил 
важноста на исправата. 

Во горниот среден дел на внатрешните страници од 
број седум до број триесет и два од патната исправа от-
печатен е натпис “Визи”, а под него отпечатена е напо-
мена дека презимето на носителот на визата мора да се 
повтори на секоја виза.  

Образецот на патната исправа на лице без држав-
јанство е отпечатен на македонски јазик и неговото ки-
рилско писмо и на англиски јазик и неговото латинско 
писмо. 

 
4. Издавање на дипломатска лична карта,  службена 

лична карта или конзуларна лична карта 
 

Член 21 
Дипломатска лична карта, службена лична карта 

или конзуларна лична карта се издава на странец кој е 
член на дипломатско-конзуларно претставништво на 
странска држава или е член на друга странска мисија 
која во Република Македонија има дипломатски статус 
и на членовите на нивните потесни семејства, согласно 
ратификуваните меѓународни договори. 

 
Член 22 

Дипломатска лична карта, службена лична карта 
или конзуларна лична карта, се издава врз основа на 
претходно извршена нотификација и поднесено барање 
за издавање на дипломатска лична карта, службена 
лична карта или конзуларна лична карта. 

Во нотификацијата од став 1 на овој член се наведу-
ва описот на конкретната функција, пристигнувањето и 
стапувањето на должност на странецот, семејната со-
стојба и адресата на живеење. 

Нотификацијата и барањето од став 1 на овој член, 
од страна на дипломатско-конзуларното претставниш-
тво на странската држава или на друга странска мисија 
која во Република Македонија има дипломатски ста-
тус, се доставува до Министерството за надворешни 
работи со заверена вербална нота. 

Во прилог на нотата се доставува и пополнетото ба-
рање, на македонски или англиски јазик, заверено од 
дипломатско-конзуларното претставништво на стран-
ската држава или на друга странска мисија која во Ре-
публика Македонија има дипломатски статус, кои 
истите ги нотифицираат со печат и потпис на нивниот 
овластен претставник, потпис на странецот, три негови 
фотографии и пасош или фотокопија од пасош.  
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Врз основа на податоците во доставеното барање, 
од страна на Министерството за надворешни работи 
може да се побара приложување и на други документи, 
односно: потврда за упис во образовна установа во Ре-
публика Македонија; потврда за превземање на трошо-
ците за полнолетно лице; копија од документ со кој се 
потврдува статусната состојба на странецот; копија од 
документ издаден од надлежен орган со кој се потврду-
ва официјалниот карактер на брачниот статус на стра-
нецот; копија од документ со кој се потврдува држав-
јанство на полнолетно или малолетно лице во случај 
кога брачниот другар е со друго државјанство или во 
случај на промена на државјанството (натурализација). 

 
Член 23 

Барање за издавање на дипломатска лична карта, 
службена лична карта или конзуларна лична карта се 
поднесува кога: 

- странецот за првпат стапува на должност во дип-
ломатско-конзуларното претставништво на странската 
држава или на друга странска мисија која во Република 
Македонија има дипломатски статус; 

- е истечена нејзината важност; 
- е извршена промена на името или презимето на 

нејзиниот носител; 
- е извршена промена на должноста на нејзиниот 

носител и 
- дипломатската лична карта, службена лична карта 

или конзуларна лична карта е исчезната, изгубена, 
украдена или на друг начин отуѓена. 

 
Член 24 

Образецот на барањето за издавање на дипломатска 
лична карта, службена лична карта или конзуларна 
лична карта е изработен на хартија во бела боја и има 
предна и задна страна. (Образец бр.7). 

Во горниот лев дел на предната страна на барањето, 
отпечатен е натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”, 
под него отпечатен е натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА 
НАДВОРЕШНИ РАБОТИ”, под него отпечатен е нат-
пис „ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКИ ПРОТО-
КОЛ”, под него отпечатен е натпис „БАРАЊЕ ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКА ЛИЧНА КАРТА, 
СЛУЖБЕНА ЛИЧНА КАРТА ИЛИ КОНЗУЛАРНА 
ЛИЧНА КАРТА”, на десната страна има место за фото-
графија со димензии 3 х 4 цм, под нив се внесува пода-
ток за името на дипломатско - конзуларното претстав-
ништво на странска држава, односно на странската ми-
сија која во Република Македонија има дипломатски 
статус, под нив се внесуваат податоци за странецот, за 
неговата брачна состојба и за неговите деца. Во долни-
от десен дел на барањето има место за потпис на под-
носителот на барањето. 

Во горниот среден дел на задната страна на барање-
то отпечатена е клаузула дека оваа страна ја пополнува 
Министерството за надворешни работи, под неа се обе-
лежува видот на издадената лична карта и нејзиниот 
број, под неа се внесуваат податоци за нејзината важ-
ност и местото и датумот на издавање, а под нив има 
место за печат и потпис службеното лице. 

Текстот на образецот на барањето е отпечатен на 
македонски јазик и неговото кирилско писмо, односно 
на англиски јазик и неговото латинско писмо. 

 
Член 25 

Во зависност од функцијата која странецот ја врши 
во дипломатско - конзуларното претставништво на 
странска држава, односно во странската мисија која во 
Република Македонија има дипломатски статус, лич-
ните карти се издаваат во вид на: 

- дипломатска лична карта од видовите “Д” и “Д1”; 
- службена лична карта од вид “С” и 
- конзуларна лична карта од видовите “Ц” и “Ц1”. 

Член 26 
Образецот на дипломатската лична карта од видот 

„Д” е со димензии 8,9 х 5,4 цм и има предна и задна 
страна (Образец бр.8). 

Во горниот среден дел на предната страна на обра-
зецот на дипломатската лична карта од видот „Д” отпе-
чатен е грбот на Република Македонија, на левата стра-
на отпечатен е натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” 
и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РА-
БОТИ” на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо, а на десната страна отпечатени се овие натписи на 
англиски јазик и неговото латинско писмо. Во средни-
от дел на предната страна на образецот, на левата стра-
на има место за фотографија, под која има ознака „Д” и 
во продолжение се внесува деловодниот број, на десна-
та страна отпечатен е натпис „ДИПЛОМАТСКА ЛИЧ-
НА КАРТА”, под него се внесуваат податоци за стра-
нецот: име и презиме; функција и мисија, а во долниот 
дел на предната страна се внесуваат податоци за: реги-
старскиот број; датумот на издавање и важноста на 
дипломатската лична карта.  

На задната страна на образецот на дипломатската 
лична карта од видот „Д”, отпечатен е текст за ужива-
ње на имунитет на носителот, за ослободување од об-
врската за поседување на македонска виза при влегува-
ње и напуштање на територијата на Република Македо-
нија и за почитување на правата на носителот од стра-
на на сите надлежни државни органи. 

Во долниот дел, на левата страна од задната страна 
на образецот на дипломатската лична карта од видот 
„Д”, има ознака „Д”. 

Текстот на образецот на дипломатската лична карта 
од видот „Д” е отпечатен на македонски јазик и негово-
то кирилско писмо и на англиски јазик и неговото ла-
тинско писмо. 

 
Член 27 

Образецот на дипломатската лична карта од видот 
„Д1” ги има истите карактеристики и ги содржи пода-
тоците од член 26 ставови 1, 2, и 5 (Образец бр.9). 

На задната страна на образецот на дипломатската 
лична карта од видот „Д1”, отпечатен е текст за ужива-
ње на имунитет на носителот, за ослободување од об-
врската за поседување на македонска виза при влегува-
ње и напуштање на територијата на Република Македо-
нија и за обврската на надлежните државни органи да 
му укажат помош на граничните премини, институции-
те и на другите места на територијата на Република 
Македонија, а под него во средниот дел има место за 
печат и потпис на шефот на протокол. 

Во долниот дел, на левата страна од задната страна 
на образецот на дипломатската лична карта од видот 
„Д1”, има ознака „Д1”. 

 
Член 28 

Образецот на службената лична карта од видот „С” 
е со димензии 8,9 х 5,4 цм и има предна и задна страна 
(Образец бр.10). 

Во горниот среден дел на предната страна на обра-
зецот на службената лична карта од видот „С” отпеча-
тен е грбот на Република Македонија, на левата страна 
отпечатен е натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” и 
натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБО-
ТИ” на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а 
на десната страна отпечатени се овие натписи на анг-
лиски јазик и неговото латинско писмо. Во средниот 
дел на предната страна на образецот, на левата страна 
има место за фотографија под која има ознака „С” и во 
продолжение се внесува деловодниот број, на десната 
страна отпечатен е натпис „СЛУЖБЕНА ЛИЧНА КАР-
ТА”, под него се внесуваат податоци за странецот: име 



19 март 2008 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 37 - Стр. 75 

и презиме; функција и мисија, а во долниот дел предна-
та страна на образецот се внесуваат податоци за: реги-
старскиот број; датумот на издавање и важноста на 
службена лична карта. 

На задната страна на образецот на службената лич-
на карта од видот „С”, отпечатен е текст за уживање на 
имунитет на носителот, за ослободување од обврската 
за поседување на македонска виза при влегување и на-
пуштање на територијата на Република Македонија и 
за почитување на правата на носителот од страна на 
надлежни државни органи, а под него во средниот дел 
има место за печат и потпис на шефот на протокол. 

Во долниот дел, на левата страна од задната страна 
на образецот на службента лична карта од видот „С”, 
има ознака „С”. 

Текстот на образецот на службената лична карта од 
видот „С” е отпечатен на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо и на англиски јазик и неговото латин-
ско писмо. 

 
Член 29 

Образецот на конзуларната лична карта од видот 
„Ц” е со димензии 8,9 х 5,4 цм и има предна и задна 
страна (Образец бр.11). 

Во горниот среден дел на предната страна на обра-
зецот на конзуларната лична карта од видот „Ц” отпе-
чатен е грбот на Република Македонија, на левата стра-
на отпечатен е натпис „РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА” 
и натпис „МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РА-
БОТИ” на македонски јазик и неговото кирилско пис-
мо, а на десната страна отпечатени се овие натписи на 
англиски јазик и неговото латинско писмо. Во средни-
от дел на предната страна на образецот, на левата стра-
на има место за фотографија под која има ознака „Ц “ и 
во продолжение се внесува деловодниот број, на десна-
та страна отпечатен е натпис „КОНЗУЛАРНА ЛИЧНА 
КАРТА”, под него се внесуваат податоци за странецот: 
име и презиме и функција, а во долниот дел на предна-
та страна на образецот се внесуваат податоци за: реги-
старски број; датум на издавање и важност на конзу-
ларната лична карта. 

На задната страна на образецот на конзуларната 
лична карта од видот „Ц”, отпечатен е текст за укажу-
вање помош на носителот од страна на надлежните др-
жавни органи во реализацијата на постапките и проце-
дурите при извршување на службените активности на 
територијата на Република Македонија, под него во 
средниот дел има место за печат и потпис на шефот на 
протокол. 

Во долниот дел, на левата страна од задната страна 
на образецот на конзуларната лична карта од видот 
„Ц”, има ознака „Ц”. 

Текстот на образецот на конзуларната лична карта 
од видот „Ц” е отпечатен на македонски јазик и него-
вото кирилско писмо и на англиски јазик и неговото 
латинско писмо. 

 
Член 30 

Образецот на конзуларната лична карта од видот 
„Ц1” ги има истите карактеристики и ги содржи пода-
тоците од член 29 ставови 1, 2 и 5 (Образец бр.12). 

На задната страна на образецот на конзуларната лич-
на карта од видот „Ц1”, отпечатен е текст за ослободува-
ње од обврската за поседување на македонска виза при 
влегување и напуштање на територијата на Република 
Македонија и укажување помош на граничните преми-
ни,  во институциите и на други места на територијата 
на Република Македонија, а под него во средниот дел 
има место за печат и потпис на шефот на протокол. 

Во долниот дел, на левата страна од задната страна 
на образецот на конзуларната лична карта од видот 
„Ц1”, има ознака „Ц1”. 

III. НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСЧЕЗНАТИ, 
ИЗГУБЕНИ, УКРАДЕНИ ИЛИ ДРУГО ОТУЃУВАЊЕ 
НА ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА СТРАНЕЦ 
      

Член 31 
Странецот го пријавува исзчезнувањето, губењето, 

кражбата или другото отуѓување на патната исправа, 
односно на исправата со која го докажува идентитетот 
во полициската станица, според местото на исчезнува-
ње, губење, кражба или друго отуѓување на исправата, 
односно според местото на живеалиште или престоју-
валиште на странецот.    

Пријавувањето од став 1 на овој член, странецот го 
врши со поднесување на пријава во која се внесуваат 
следните податоци: презиме и име; ден, месец и година 
на раѓање; адреса на живеење во државата чиј државја-
нин е или во која има постојан престој, живеалиште, 
односно престојувалиште во Република Македонија; 
назив, број и орган кој ја издал исправата; време, гра-
ничен премин и превозно средство со кое странецот 
влегол во Република Македонија; околностите кои до-
веле до исчезнување, губење, кражба или друго отуѓу-
вање на исправата, околностите за полесно пронаоѓање 
на исправата, како и исправите кои ги поднесува како 
доказ за утврдување на идентитетот. 

Службеното лице на надлежната полициска стани-
ца во која странецот го пријавил исчезнувањето, губе-
њето, кражбата или другото отуѓување на исправата го 
утврдува идентитетот на странецот, законитоста на не-
говиот престој во Република Македонија и вистинито-
ста на фактите наведени во пријавата и за тоа составу-
ва службена белешка. 

Службеното лице истовремено ќе побара и известу-
вање од надлежниот орган дали тој ја издал исправата 
чие исчезнување, губење, кражба или друго отуѓување 
е пријавено. 

 
Член 32 

По преземање на активностите од член 31 став 3 на 
овој правилник,  од страна на службеното лице се издава 
потврда за пријавување, во која се внесуваат следните 
податоци за странецот: име и презиме; ден, месец и годи-
на на раѓање; живеалиште и адреса на живеење во држа-
вата чиј државјанин е или во која има дозвола за постојан 
престој; живеалиште, односно престојувалиште во 
Република Македонија; назив на исправата; број и орган 
од кого е издадена;  доказ за неговиот идентитетот; време 
на важење на потврдата и потпис на службеното лице.  

 
Член 33 

Во случај кога е пријавено исчезнување, губење, 
кражба или друго отуѓување на патна исправа за стра-
нец, односно на исправата со која го докажува иденти-
тетот, службеното лице во надлежната полициска ста-
ница го упатува странецот до надлежна организациона 
единица на Министерството за внатрешни работи зара-
ди издавање на нова  исправа. 
 

Член 34 
Во случај кога е пријавено исчезнување, губење, 

кражба или друго отуѓување  на странска патна испра-
ва, службеното лице во надлежната полициска станица 
го упатува странецот до дипломатско-конзуларното 
преставништво на државата чиј државјанин е, заради 
издавање на странска патна исправа.        

 
Член 35 

Ако исчезнатата, изгубената, украдената или на 
друг начин отуѓената исправа во текот на постапката се 
пронајде, истата лично му се враќа на странецот. 

Пронајдената исправа која не може да му се врати 
лично на странецот на чие име гласи, се доставува до 
Министерството за надворешни работи заради нејзино 
доставување до дипломатско-конзуларното престав-
ништво на странската држава што ја издало исправата. 
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Пронајдената исправа за странец што ја издало Ми-
нистерството за внатрешни работи, а која не може да 
му се врати лично на странецот на чие име гласи, се 
доставува до органот кој ја издал исправата. 

 
Член  36 

Ако странецот ја пронајде исчезнатата, изгубената, 
украдената или на друг начин отуѓената исправа, изда-
дена од Министерството за внатрешни работи, односно 
од Министерството за надворешни работи, истата ќе 
му ја предаде на надлежниот орган заради поништува-
ње, доколку е издадена друга таква исправа. 

Ако странецот ја пронајде исчезнатата, изгубената, 
украдената или на друг начин отуѓената странска патна 
исправа во која постои важечка виза од Република Ма-
кедонија, истата ќе ја поднесе до органот кој ја издал 
визата, заради нејзино поништување.  

 
IV. НАЧИН НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА И КО-
РИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ЕВИДЕНЦИЈАТА 
ЗА ИЗДАДЕНИ ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА 

СТРАНЕЦ 
 

Член 37 
Евиденцијата за издадени пасоши за странци и пат-

ни исправи за лица без државјанство се води во форма 
на регистри, кои ги содржат следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на странецот; 
- матичен број на странецот; 
- државјанство; 
- датум, место и држава на раѓање; 
- живеалиште, односно престојувалиште и адреса 

во Република Македонија; 
- причина за престој во Република Македонија; 
- датум од кога странецот престојува во Република 

Македонија; 
- датум на издавање на исправата; 
- вид и број на издадената исправа; 
- рокот на важење на издадената исправа; 
- начин на утврдување на идентитетот на странецот и 
- забелешка. 
Евиденцијата за одбиени барања за издавање на па-

соши за странци и патни исправи за лица без држав-
јанство се води во форма на регистри, кои ги содржат 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на странецот чие барање е одбиено; 
- државјанство; 
- живеалиште, односно престојувалиште и адреса 

во Република Македонија; 
- датум на поднесување на барањето кое е одбиено; 
- правен основ за одбивање на барањето; 
- датум на поднесување на жалбата, доколку истата 

е поднесена; 
- исход од спроведена постапка по поднесена жалба 

против решението за одбивање на барањето; 
- датум на поднесување на тужба, доколку истата е 

поднесена; 
- исход од спроведена постапка по поднесена тужба и  
- забелешка. 
Евиденцијата за пријавени исчезнати, изгубени, 

украдени или на друг начин отуѓени патни и други ис-
прави се води во форма на регистри, кои ги содржат 
следните рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на странецот; 
- државјанство; 
- матичен број на странецот; 
- причина за престој во Република Македонија; 
- датум кога е поднесена пријавата; 
- вид, а по можност и број на исчезнатата, загубена-

та, украдената или на друг начин отуѓената исправа; 
- начин на утврдување на идентитетот на стране-

цот; 

- бројот и датум на издавањето на потврдата дека е 
пријавено исчезнувањето, губењето, кражбата или дру-
гото отуѓување на исправата и 

- забелешка.  
Евиденцијата за издадени патни листови за странци 

се води во форма на регистри, кои ги содржат следните 
рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на странецот; 
- државјанство; 
- датум на издавање; 
- сериски број; 
- рок на важење на патниот лист за странец и  
- забелешка.                                       
Евиденцијата за издадени дипломатски лични кар-

ти, службени лични карти или конзуларни лични карти 
се води во форма на регистри, кои ги содржат следните 
рубрики: 

- реден број; 
- име и презиме на странецот; 
- живеалиште, односно престојувалиште во Репуб-

лика Македонија; 
- датум на издавање на лична карта; 
- вид и број на издадената лична карта; 
- рок на важење на издадената лична карта; 
- начин на утврдување на идентитетот на странецот и 
- забелешка. 
 

Член 38 
 Секој евиденциски лист од регистрите од член 37 

на овој правилник има реден број напишан со арапски 
броеви со растечка големина. Пред почетокот на воде-
њето на регистрите на последниот евиденциски лист, 
се забележува вкупниот број на листовите што ги содр-
жи регистарот и се заверуваат со печат на Министерс-
твото за внатрешни работи, односно Министерството 
за надворешни работи и потпис на службеното лице 
што го води регистерот.  

Евиденциите од став 1 на овој член се водат рачно 
и преку систем на автоматска обработка на податоци. 

 
Член 39 

Државен орган кој има правен интерес за податоци-
те од евиденциите во член 37 на овој правилник,  под-
несува писмено барање за нивно користење до Мини-
стерството за внатрешни работи, односно Министерс-
твото за надворешни работи, за кое одлучува министе-
рот за внатрешни работи, односно министерот за над-
ворешни работи или од нив овластен работник.  

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 40 

Обрасците од број 1 до број 12 се составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 41 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да важи Правилникот за начинот на издава-
ње на патни и други исправи и визи на странци и за 
обрасците за тие исправи и визи (“Службен весник на 
Република Македонија” бр.75/93).  

 
Член 42 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 117-516/1 Бр. 131-11231/1 

25 февруари 2008 година 20 февруари 2008 година 
Скопје Скопје 

  
Министер Министер 

за надворешни работи, за внатрешни работи, 
м-р Антонио Милошовски  с.р. м-р Гордана Јанкулоска с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА 
ПОЛИТИКА 

587. 
Врз основа член 46 од Законот за безбедност и 

здравје при работа („Службен весник на Република 
Македонија” бр.92/07), министерот за труд и социјална 
политика, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, ОРГАНИЗА-
ЦИЈАТА, ТЕХНИЧКИТЕ И ДРУГИ УСЛОВИ КОИ 
ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ ПРАВНОТО ИЛИ ФИ-
ЗИЧКОТО ЛИЦЕ ЗА  ВРШЕЊЕ СТРУЧНИ РАБОТИ  

 
Член 1 

Со овој правилник се утврдуваат условите за врабо-
тените, организацијата, техничките и други услови кои 
треба да ги исполни правното или физичкото лице за 
вршење на стручни работи за безбедност при работа.  

  
Член 2 

Стручни работи за безбедност при работа според 
член 1 од овој правилник се: 

1. проценка на ризикот; 
2. редовно тестирање  и контрола на опремата за ра-

бота;    
3. концепт на изјава за безбедност;    
4. изработка и спроведување  на  програми за  обука   

на вработените за безбедно извршување на работата, и 
5. вршење на периодични мерења на хемиски,  фи-

зички  и  биолошки штетности  и  на микроклиматски-
те услови во работната средина. 

 
Член 3 

За вршење  на работите  проценка на ризик, правно-
то или физичкото лице  треба да има вработено најмал-
ку три стручни лица со високо образование, отсек за-
штита при работа, технички или друг отсек кој одгова-
ра на дејноста на работодавачот, со најмалку пет годи-
ни работен стаж во струката. 

 
Член 4 

За вршење на работите за редовно тестирање и кон-
трола на опремата за работа, правното или физичкото 
лице треба да има вработено најмалку три стручни ли-
ца со високо образование, отсек заштита при работа 
,технички или друг отсек кој одговара на дејноста на 
работодавачот со најмалку три години работен стаж во 
струката. 

 
Член 5 

За вршење на работите изработка концепт за изјава 
за безбедност, правното или физичкото лице треба да 
има вработено најмалку три стручни лица со високо 
образование, отсек заштита при работа, технички или 
друг отсек, со најмалку пет години работен стаж во 
струката. 

 
Член 6 

За вршење на  работите изработка и спроведување 
на програми за обука на вработените за безбедно извр-
шување на работата, правното или физичкото лице тре-
ба да има вработено најмалку три стручни лица со ви-
соко образование, отсек заштита при работа ,технички 
или друг отсек, со најмалку три години работен стаж 
во струката. 

Член 7 
За вршење на работите периодични мерења на фи-

зичките штетности во работната средина, правното или 
физичкото лице треба да има вработено најмалку три 
стручни лица со високо образование, отсек за физика, 
хемија или хемиско-технолошки и електротехнички 
отсек со најмалку три години работен стаж во струката.  

 
 

Член 8 
За вршење на работите периодични мерења на хе-

миските штетности во работната средина, правното 
или физичкото лице треба да има вработено најмалку 
три стручни лица со високо образование од хемиски 
или технолошки отсек, со најмалку три години работен 
стаж во струката. 

 
Член 9 

За вршење на работите периодични мерења на био-
лошки штетности во работната средина, правното или 
физичкото лице треба да има вработено најмалку три 
стручни лица со високо образование од биолошки 
отсек, со најмалку три години работен стаж во струка-
та. 

 
Член 10 

Правното или физичкото лице за вршење на поеди-
ни работи утврдени во членот 2 од овој правилник, мо-
же да формираат сектори односно одделенија како спе-
цијализирани форми на организација за одредена услу-
га за која добиле овластување. 

    
Член 11 

Покрај кадровските услови утврдени во членовите 
4, 5, 6, 7, 8 и 9  од овој правилник, правното или физич-
кото лице кое врши стручни работи за безбедност при 
работа, треба да има потребна  мерна и техничка опре-
ма и соодветни работни простории.  

Мерно и техничката опрема за вршење на мерења и 
контрола треба да е исправна и уредно да се одржува, 
согласно техничките податоци, начините и роковите 
утврдени од производителот на опремата. 

Мерно- техничката опрема за вршење на мерења  
од член 2 точките 2 и 5 од овој правилник е утврдена 
во Прилогот  кој е составен дел на овој правилник. 

За редовно тестирање и контрола на опремата за ра-
бота, вршење на периодични мерења на хемиските, фи-
зичките, биолошките штетности, микроклиматските  
услови како и за изработка и спроведување на програ-
ми за обука на вработените за безбедно извршување на 
работата, правното или физичкото лице треба да посе-
дува најмалку три  работни простории од  кои:  

- една работна просторија со површина од  20 м² на-
менета за административно-техички  работи, евиденци-
ја и документација;  

- една работна просторија од 25 м² наменета на ла-
бораториски и други испитувања, сместување на мер-
но-техничката опрема, складирање на соодветни реа-
генси , материјали и сл. и 

- една работна просторија од  25 м² наменета за на-
става и спроведување на програми за обука  на врабо-
тените за безбедно извршување на работите. 

 
Член 12 

По основ барање на работодавач, постапката за 
спроведување на програми за обука на вработените за 
безбедно извршување на работата, освен во работната  
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просторија наведена во член 11 став 4 алинеја 3 од овој 
правилник, може да се врши и во работните простории 
кај работодавачот. 

Правните и физичките лица, дел од постапката на 
редовно тестирање и контрола на опремата за работа и 
анализа на примероци од периодични мерења на хеми-
ските, физичките и биолошките штетности, можат да 
го вршат и во работнита просторија наведена во член  
11 став  4  алинеја  2  од овој правилник.     

 
Член  13 

Работните простории треба да бидат опремени со 
работни и помошни маси, столици и друг инвентар 
според  работите кои ќе ги врши правното односно фи-
зичкото лице. 

Работите простории во кои ќе се вршат испитувања 
на примероци од хемиските, физичките и биолошките  
штетности треба да бидат опремени со соодветна ве-
штачка вентилација со најмалку 10 измени на воздухот 
за еден час, а местата каде ќе се врши испитувањето, 
треба да бидат опремени со дополнителен  локален си-
стем за одвод на штетностите од воздухот. 

Количествата на воздух и течности кои содржат 
штетни состојќи а се резултат од извршените испитува-
ња, треба да бидат пречистени пред нивното испушта-
ње во атмосферата или отпадниот систем . 

 
Член 14 

Со влегување во сила на овој правилник, престану-
ва да важи Правилникот за условите што треба да ги 
исполнуваат правните лица за добивање овластување 
за вршење на определени работи од областа на зашти-
тата при работа („Службен весник на Република Маке-
донија” број 31/03). 

 
Член 15 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

 
Бр. 07-2906/1 

11 март 2008 година                         Министер, 
    Скопје                              Љупчо Мешков, с.р. 
 
 
 

П Р И Л О Г 
 

A. Мерно и техничка опрема  за физички, хеми-
ски и биолошки штетности 

I .   За физички штетности  
а .Топлина:  
- мерило за температура на воздух ,релативна влаж-

ност, брзина на струење на воздух и топлотно зрачење; 
б. Бучава: 
- мерило за бучава кое ги исполнува барањата на 

стандардите SIST  ISO 9612, SIST EN 60 651 и SIST  
EN 60 804; 

- калибратор за мерило од првата алинеја од оваа 
точка, кој ги исполнува условите на  стандардите SIST  
EN  60 942; 

- дозиметар за бучава, кој ги исполнува условите на 
стандардите IEC 61  252; 

в. Осветленост: 
- мерило за осветленост (Lx), за боја (V(I)) со коси-

нусна корекција. 

г. Вибрации: 
- мерило за вибрации, кое овозможува мерење на 

вибрации кои делуваат на рацете според стандардите 
SIST ISO 7505, SIST EN ISO 10819, SIST EN ISO 5349-
1 и SIST EN ISO 5349-2, како и вибрации кои делуваат 
на целото тело,во согласност со стандардите SIST EN 
1032 и SIST ISO 5008. 

д.  Електромагнетни зрачења во поле; 
- мерило за UV зрачење, кое овозможува мерење на 

зрачења, UV зрачења според стандардите SIST EN  61 
228, 

- мерило за нискофреквентни електромагнетни по-
лиња, кое ги исполнува условите  на стандардите IEC 
61 786 и SIST ENV 50 166-1, 

- мерило за статични - електрични и магнетнин по-
лиња, 

- мерило за радиофреквентни електромагнетни по-
лиња (од 10 kHz до 300 GHz),кое овозможува мерење 
на  полиња во склад со стандардите SIST ENV 50 166-2 

 
II. За хемиски штетности 
а.  Врсти на штетности: 
1.  прашина, 
2. прашина во облик на влакна, 
3. аноргански гасови и пареи, 
4. органски гасови и пареи,  
5. материјали кои бараат посебна аналитичка техни-

ка, 
б. Општи барања за опрема за врсти на штетно-

сти: 
- црпалки за земање примероци, 
- опрема за земање примероци за течни или тврди 

медиуми, адекватни наставци и припрема за земање 
примероци (опрема за кондиционирање на филтри, 
филтри за абсорбција, реагенси), 

- направи за мерење со црпалки. 
- мерни хронометар или друг мерач на време. 
- мерило за температура, релативна влажност, воз-

душен притисок и брзина на струење на воздух. 
в. Посебни барања за опрема за: 
1.   прашина, 
- инхалабилни и алвеолни дел, на пример за лесна 

прашина, гравиметричен, 
- прашина од кремен ,кристобалит и талк; рентген-

ски дифрактометар; 
- метали, атомски абсорбциски спектрометар, пола-

рограф, рентгенски флуоросцентни анализатор, UV/V15, 
спектрометар, ICP – инструмент; 

- киселини, бази и соли; јонски хроматограф, потен-
циометричен анализатор, UV/VIS спектрометар, 

2.   за прашина во облик на влакна: 
- фазно контрастен оптички микроскоп, растерски 

електронски микроскоп со рентгенски микроанализа-
тор 

3.   за аноргански гасови и пареи: 
- потенциометричен анализатор, IR спектрометар,  

UV/VIS спектрофотометар хемолуминосцентни анали-
затор, 

4.  за органски гасови и пареи: 
-  гасен хроматограф, 
- висикоодвоен течен хроматограф (HPLC), 
- IR  спектрофотометар, 
г. за материи кои бараат посебна аналитичка техника: 
- хроматографи со специфична детекција, мрсна 

спектроскопија. 
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 III. за биолошки штетности 
1. Општи барања за опрема: 
- обезпрашена комора, дигестори, термостати, ла-

дилници со ладилни ормари, центрифуги, водени куп-
ки, дејонизатори за вода, стерилизатори (влажни, су-
ви), тресалки, вакуумска црпалка, pH метри, разни ва-
ги, магнетна мешалка, електричен вибратор, преносни  
бунсен горилници, разни микроскопи, бомба zN2, CO2, 
H2,  мешалка за гасови, запаливи  гасови, 

2. Посебни  барања за  опрема:  
- апарати за хомогенизација, одвојувач на воздух, 

преносна водена лабораторија, електронски бројач на 
бактерии во однос на колонии, апарат за дијагностика 
на микроорганизми, електронски микроскоп, ултрацен-
трифуги, електрофорези, спектрофотометар, 

- опрема за: имунофлуоросцентни методи, ензимои-
мунски методи (ELISA…), имунски блот методи, мето-
ди за множење и делење на нуклеински киселини (PCR 
….). 

 
Б. Мерно u  техничка опрема  за опремата  и 

средства за работа 
1.  за механички големини 
- силомер, кој одговара на карактеристиките на 

опремата за работа која се прегледува и испитува; 
- мерач на вртежи, кој одговара на карактеристики-

те на опремата за работа, која се прегледува и испиту-
ва, 

- манометри кои одговараат за вртливи гасови, теч-
ни посуди во согласност со посебни прописи,  

2. за електрични големини: 
- мерило за јачина на електрична  струја, 
- мерило за електричен напон, 
- мерило за електрична отпорност, 
- мерило за заземјување, 
- мерило за диелектрична тврдост на изолација. 
3.  за други големини: 
- мерило за маса, 
- мерило за време, 
- мерило за температура, 
- мерило за должина. 

___________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

588. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија ("Службен весник на Репуб-
лика Македонија" бр.70/1992) на седницата одржана на 
5 март 2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА Одлуката за утврдување надоме-

сток за употреба на градежно земјиште–градска рента, 
донесена од Советот на општина Гостивар под бр. 07-
620/1 од 13.10.2003 година.  

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијатива поднесено од ЕКСИМ – КОМЕРЦ 
ДОО од Скопје, со Решение У. бр. 231/2007 од 26 де-
кември 2007 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законистоста на одлуката означена во 
точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се поста-
ви прашањето за нејзината согласност со Уставот и За-
конот за градежно земјиште.  

4. Судот на седницата утврди дека сo оспорената 
Одлука се утврдува висината, начинот на надоместокот 
за употреба на градежно земјиште, начинот на наплата-
та и употребата на средствата на подрачјето на општи-
на Гостивар.  

5. Согласно член 110 од Уставот на Република Ма-
кедонија, Уставниот суд на Република Македонија од-
лучува за согласноста на законите со Уставот и за сог-
ласноста на другите прописи и на колективните дого-
вори со Уставот и со законите.  

Согласно член 33 од Уставот, секој е должен да 
плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во 
намирувањето на јавните расходи на начин утврден со 
закон.  

Според член 17 од Законот за локалната самоуправа 
("Службен весник на Република Македонија" бр.52/95), 
кој согласно член 96 став 2 од Законот за локалната са-
моуправа ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 5/2002) продолжува да се применува до усогласува-
њето на посебните закони со кои се уредуваат праша-
њата од надлежност на општините, единиците на ло-
калната самоуправа самостојно донесуваат програма за 
уредување на градежното земјиште, вршат работи на 
уредување и употреба на градежното земјиште во сог-
ласност со закон и утврдуваат зони и собираат земјиш-
на такса во согласност со закон.  

Од наведеното произлегува дека единиците на ло-
калната самоуправа вршат работи на уредување и упо-
треба на градежното земјиште и утврдуваат зони и со-
бираат земјишна такса во согласност со закон. 

Со Законот за комунални дејности („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 45/1997, 23/1999, 
45/2002 и 16/2004 година), во член 1 се уредуваат ос-
новните услови и начинот на вршење на комуналните 
дејности, финансирањето на комуналните дејности и 
други прашања од значење за комуналните дејности.  

Во член 5 од Законот, пропишана е обврска на до-
машните и странските физички и правни лица кои вр-
шат комунални дејности од член 3 од овој закон, долж-
ни се да обезбедат трајно и квалитетно вршење на ко-
муналните дејности, како и одржување на објектите и 
опремата на комуналната инфраструктура во функцио-
нална состојба. 

Понатаму, во член 7 од наведениот Закон, општина-
та односно град Скопје е должен да донесе одлука за 
комунален ред и преземе мерки за нејзино спроведува-
ње. Под комунален ред во смисла на став 1 од овој 
член се подразбира поблиску уредување на односите и 
начинот на вршење на комуналните дејности меѓу ко-
рисниците и давателите на услугите.  

Во член 8 од Законот се одредени кои се објекти на 
комунална инфраструктура, а во член 10 став 3 се утвр-
дени објектите на комуналната инфраструктура кои 
служат за заедничка комунална потрошувачка, додека 
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во член 13 од Законот се пропишани изворите на фи-
нансирања на одржувањето на објектите на комунална-
та инфраструктура. 

Законот за градежното земијште („Службен весник 
на СРМ“ бр. 10/79, 18/89, 21/91 и „Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 71/96 и 18/99) кој престана 
да важи содржеше посебни глави кои се однесуваа на 
уредувањето и на употребата на градежното земјиште.  

Така во делот од овој закон кој се однесуваше на 
употребата на градежното земјиште односно во членот 
44 беше утврдено дека собранието односно советот на 
општината може да утврди надоместок за употреба на 
градежното земјиште според обемот и степенот на опре-
меноста со комунални објекти и инсталации. Со одлука 
се утврдува висината, роковите на плаќањето и начинот 
на пресметувањето на надоместокот. Надоместокот го 
плаќа непосредниот корисник на земјиштето, а како 
непосреден корисник се смета носителот на правото на 
користење на недвижности и нивниот сопственик.  

Оттука произлегува дека надоместокот за употреба 
на градежното земјиште како јавна давачка беше утвр-
дена со Законот за градежното земјиште.  

Законот за градежното земјиште од 2001 година 
концепциски е поставен на сосема поинакви основи од 
претходниот закон. Имено, за разлика од поранешниот 
закон според кој градежното земјиште единствено бе-
ше на Републиката, според постојниот закон градежно-
то земјиште може да биде во сопственост на Република 
Македонија и на домашни физички и правни лица под 
услови утврдени со овој и друг закон. Носителот на 
правото на сопственост на градежното земјиште може 
земјиштето да го отуѓи или да го даде под долготраен 
или краткотраен закуп. Градежното земјиште во сопс-
твеност на Република Македонија може да се отуѓи, да 
се даде под концесија и под закуп. 

Врз основа на изнесеното произлегува дека според 
постојниот Закон за градежно земјиште, градежното 
земјиште може да биде во сопственост или, пак, за него 
да се плаќа закуп. Оттука, овој закон не случајно содр-
жи одредби за уредувањето на градежното земјиште, 
меѓутоа не содржи одредби за употреба на градежното 
земјиште. Имено, ако се има предвид дека според Зако-
нот, градежното земјиште е во сопственост или, пак, за 
него се плаќа закуп, надоместокот за употреба на гра-
дежното земјиште како јавна давачка не е уреден со 
овој закон.  

Тргнувајќи од фактот дека надоместокот за употре-
ба на градежното земјиште како јавна давачка не е 
утврден со закон, Судот оцени дека оспорената одлука 
не е во согласност со членот 33 од Уставот и Законот 
за градежно земјиште. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа Одлука.  

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претсе-
дателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите: 
Лилјана Ингилизова – Ристова, Вера Маркова, Бранко 
Наумоски, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов.  

 
    У.бр.231/2007                            Претседател  
5 март 2008 година        на Уставниот суд на Република  

   Скопје                                   Македонија, 
                                   д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

589. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-

ва на член 73 став 1 алинеја 1 и став 2 и 3 од Законот за 
судовите и член 47 став 1 точка 1 од Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6.03.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Елена Макаровска, судија на Основен суд Гевгелија, по 
сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на РМ“. 

 
   Бр. 07-584/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                     Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

___________ 
590. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1 алинеја 1 и став 2 и 3 од Законот за 
судовите и член 47 став 1 точка 1 од Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6.03.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Агим Мислими, судија на Основен суд Гостивар, по 
сопствено барање. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на РМ“. 

 
   Бр. 07-585/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                      Претседател, 
                                                   Беќир Исени, с.р. 

___________ 
591. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1 алинеја 1 и став 2 и 3 од Законот за 
судовите и член 47 став 1 точка 1 од Законот за Суд-
скиот совет на Република Македонија, на седницата 
одржана на 6.03.2008 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Борис Скорниев, судија на Основен суд Велес, по сопс-
твено барање. 
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Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на РМ“. 

 
   Бр. 07-586/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                      Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

___________ 
592. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судскиот совет на Република Македо-
нија (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седни-
цата одржана на 6.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Слободанка Самаровска, судија во Основен суд Ресен, 
поради исполнување на условите за старосна пензија. 

Решението се објавува во “Службен весник на РМ“. 
 
   Бр. 07-587/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                      Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

___________ 
593. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судскиот совет на Република Македо-
нија (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седни-
цата одржана на 6.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Симеон Цветановски, судија во Основен суд Битола, 
поради исполнување на условите за старосна пензија. 

Решението се објавува во “Службен весник на РМ“. 
 
   Бр. 07-588/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                      Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

___________ 
594. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судскиот совет на Република Македо-
нија (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седни-
цата одржана на 6.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Иван Стојановиќ, судија во Основен суд Битола, пора-
ди исполнување на условите за старосна пензија. 

Решението се објавува во “Службен весник на РМ“. 
 
   Бр. 07-589/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                      Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

595. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 32, член 47 став 1 алинеја 3 и член 
50 од Законот за Судскиот совет на Република Македо-
нија (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на седни-
цата одржана на 6.03.2008 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Убавка Сергениевска, судија во Основен суд Тетово, 
поради исполнување на условите за старосна 
пензија. 

Решението се објавува во “Службен весник на 
РМ“. 

 
   Бр. 07-590/1                                Судски совет 

14 март 2008 година                на Република Македонија 
       Скопје                                      Претседател, 
                                                    Беќир Исени, с.р. 

___________ 
 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
596. 

Врз основа на член 56, став 1, точка 14, а во врска 
со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од За-
конот за здравственото осигурување („Сл.весник на 
РМ“ бр. 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), и член 2, член 5 
и член 18 од Правилникот за утврдување на 
критериуми и постапка за одредување на референтни 
цени на лекови („Сл.весник на РМ“ бр.8/2008), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија на седницата одржана на 
11.02.2008 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ 
ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА 
ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ  

ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(„Сл. весник на РМ“ бр. 14/08 и 19/08), во членот 2, на 
крајот на табелата се додава следната табела:  
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Член 2 
Оваа одлука влегува во сила во осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе се 
објави по добивање на согласност од министерот за 
здравство.  

 
   Бр. 02-1567/4                           Управен одбор 

11 февруари 2008 година                 Претседател, 
        Скопје                           Аљбон Џемаили, с. р. 

___________ 
597. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 
член 54 став 1 точка 8 од Законот за здравственото оси-
гурување („Сл. весник на РМ“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 
50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на ден  08.01.2008 
година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ОРТОПЕДСКИ И 
ДРУГИ ПОМАГАЛА ЗА КОИ ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
МОЖАТ ДА ОСТВАРАТ ПРАВО НА ТОВАР НА 
ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член1 на Одлуката за утврдување на референтни 

цени на ортопедски и други помагала за кои осигурени-
ците можат да остварат право на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ("Службен вес-
ник на РМ" бр. 18/04, 76/04,  62/07 и 132/07), во четврта-
та колона од заглавието на табелата, зборовите: "5% 
ДДВ" се заменуваат со зборовите: "со сите давачки". 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по до-
бивањето на согласност од министерот за здравство. 

 
   Бр. 02-3/6                                     Управен одбор 

8 јануари 2008 година                           Претседател, 
     Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 

____________ 
598. 

Врз основа на член 56 од Законот за здравственото 
осигурување („Сл.весник на РМ“ бр. 25/00, 34/00, 
96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07 и 36/07), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија, на седницата одржана на ден  
08.01.2008 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА  ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА СИСТЕМИ 
ЗА ИЛЕОСТОМИ, КОЛОСТОМИ И УРОСТОМИ, 
ПЛОЧКИ И ПАСТА, ШТО ПАЃААТ НА ТОВАР 
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
 

Член 1 
Во член 1 на Одлуката за утврдување на референт-

ни цени за системи за илеостоми, колостоми и уросто-
ми, плочки и паста, што паѓаат на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ("Службен 
весник на РМ" бр. 61/06,  41/07 и 132/07), во третата 
колона од заглавието на табелата, зборовите: "5% 
ДДВ" се заменуваат со зборовите: "со сите давачки".  

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на РМ", а ќе се објави по до-
бивањето на согласност од министерот за здравство. 

 
   Бр. 02-3/7                                     Управен одбор 

8 јануари 2008 година                           Претседател, 
     Скопје                                   Аљбон Џемаили, с.р. 

599. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 од Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник на 
РМ“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/2001, 11/02, 31/03, 84/05, 
37/06, 18/07 и 36/07), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
оджана на ден  08.01.2008 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНИ 

УСЛУГИ ОД РАДИОДИЈАГНОСТИКА  
Член 1 

Во член 1 на Одлуката за утврдување на референт-
ни цени за здравствени услуги од радиодијагностика 
(„Службен весник на РМ“ бр. 102/07 и 132/07), во тре-
тата колона од заглавието на табелата, бројот „5%“ се 
заменува со зборовите: „со сите давачки“. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во "Службен весник на Република Македонија", а 
ќе се објави по добивањето согласност од министерот 
за здравство. 

 
   Бр. 02-3/8                                     Управен одбор 

8 јануари 2008 година                           Претседател, 
     Скопје                                    Аљбон Џемаили, с.р. 

____________ 
600. 

Врз основа на член 56, став 1, точка 14, а во врска 
со член 54 став 1, точка 8, член 63а, 63б и 63в од Зако-
нот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ 
бр.25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 
37/2006, 18/2007 и 36/2007), и член 2, член 5 и член 18 
од Правилникот за утврдување на критериуми и по-
стапка за одредување на референтни цени на лекови 
(„Сл.весник на РМ“ бр. 8/2008), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 
седницата одржана на 28.02.2008 година, донесе 

 
О  Д  Л  У  К  А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 
КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

Член 1 
Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 

лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
објавена во „Службен весник на РМ“ бр. 14/08 од 
29.01.2008; 19/08 од 06.02.2008 и 22/08 од 14.02.2008 
година се вршат следните измени: 

На страна 25 од Службениот весник, ставката со 
ATC кодот J01CE08 Benzathine benzylpenicillin инјек-
ции 1.200.000 IU се заменува со следната табела: 

 
 
 
 
 
 
На страна 29 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот L01CD02 Docetaxel инјекции 20mg/0,5ml и 
80mg/2ml се заменува со следната табела: 
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На страна 30 oд Службениот весник, ставката со 
ATC кодот L03AA10 Lenograstim инјекции 33,6MIU/ml 
се заменува со следната табела: 

 
 
 
 
 
 
На страна 31 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот M05BA04 Alendronic acid таблети 70 mg се 
заменува со следната табела: 

 
 
 
 
 
На страна 34 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот R03BA02 Budesonide аеросол 200 
mcg/doza+инхалатор се заменува со следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На страна 22 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот C01CA04 Dopamine инјекции 200 mg/5ml се 
додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 
На страна 26 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот J01DB01 Cefalexin капсули 250mg се заме-
нува со следната табела: 

 
 
 
 
 
 
На страна 26 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот J01DB01 Cefalexin капсули 500mg се заме-
нува со следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 
 
На страна 26 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот J01DB01 Cefalexin суспензија 250mg/5ml се 
заменува со следната табела: 

 
 
 
 
На страна 27 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот J01DC04 Cefaclor капсули 250mg се замену-
ва со следната табела: 

 
 
 
 
 

На страна 27 од Службениот весник, ставката со 
ATC кодот J01DC04 Cefaclor капсули 500mg се замену-
ва со следната табела: 

 
 
 
 
 
На страна 27 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот J01DC04 Cefaclor суспензија 125mg/5ml се 
заменува со следната табела: 

 
 
 
 
 
На страна 27 од Службениот весник, ставката со 

ATC кодот J01DC04 Cefaclor суспензија 250mg/5ml се 
заменува со следната табела: 

 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила во осмиот ден од денот 

на објавување во „Службен весник на РМ“, а ќе се об-
јави по добивање на согласност од министерот за 
здравство.  

 
          Бр.02-2366/9                          Управен одбор 
28 февруари 2008 година                    Претседател, 

       Скопје                            Аљбон Џемаили, с.р. 
___________ 

601. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурува-
ње („Сл. весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 
36/200), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на  
08.01.2008 година, донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЛАБО-
РАТОРИСКИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО СПЕЦИЈАЛИ-
СТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНАТА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА ПО УПАТ НА ИЗБРАН ЛЕКАР 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на лабо-

раториските испитувања во специјалистичко-консулта-
тивната здравствена заштита по упат на избран лекар 
(„Сл. весник на РМ” бр.10/2002, 17/2002, 137/2006, 
41/2007,  62/2007 и 86/2007), во членот 2 во табела III - 
Основни биохемиски испитувања, под реден број 8, 
зборовите: “Имунолошки статус АСО(АСТ)” се бри-
шат. 

 
Член 2 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, а ќе 
се објави  по добивањето на согласност од министерот 
за здравство. 

 
   Бр. 02-3/3                                     Управен одбор 

8 јануари 2008 година                           Претседател, 
     Скопје                                    Аљбон Џемаили, с.р. 



Стр. 104 - Бр. 37 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19 март 2008 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.slvesnik.com.mk 
contact@slvesnik.com.mk 

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов. 
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.   
Телефакс: +389-2-3112-267.    
Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари. 
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.   
Депонент на  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје. 

 


