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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

3379. 

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјо-

делското земјиште (,,Службен весник на Република 

Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 

87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 

98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата одржана на 2.10.2018 

година, донесе 

                                                                    

О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-

НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 

ЗЕМЈИШТЕ ЗА  ИЗРАБОТКА НА  ИЗМЕНА И ДО-

ПОЛНА НА  ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА 

ИЗГРАДБА НА ВОДОСНАБДИТЕЛЕН СИСТЕМ 

СО ПОТРЕБНИ ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ 

НА ПОТЕГ ОД БУНАРСКО ПОДРАЧЈЕ ДО ПРИК-

ЛУЧОК  СО  ВОДОСНАБДИТЕЛЕН   СИСТЕМ  НА 

СТАЦИОНАЖА 0+800,00 ЗА ТИРЗ ПРИЛЕП 

 

Член 1 

Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-

ка на Измена и дополна на  Проект за инфраструктура 

за изградба на водоснабдителен систем со потребни 

хидротехнички објекти на потег од бунарско подрачје 

до приклучок со водоснабдителен систем на стациона-

жа 0+800,00 за ТИРЗ Прилеп. 

                                                                    

Член 2 

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 65474м2, 

ги има следните катастарски индикации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Член 3 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 

 

Бр. 44-9150/1 Претседател на Владата 

2 октомври 2018 година на Република Македонија, 

Скопје Зоран Заев, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

3380. 

Врз основа член 276 од Законот за здравствената 

заштита  („Службен весник на Република Македонија“ 

број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 

188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16), ми-

нистерот за здравство  во согласност со министерот за 

внатрешни работи донесе     

   

П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРЕГ-

ЛЕДОТ НА УМРЕНИТЕ  И ОБДУКЦИЈАТА, СОД-

РЖИНАТА НА ПРОГРАМАТА И НАЧИНОТ НА 

СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА НА ОВЛАСТЕ-

НИТЕ ЛИЦА ЗА ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИ ЛИЦА, 

КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОТ-

ВРДАТА ЗА СМРТ И ОБДУКЦИСКИОТ ПРОТОКОЛ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува начинот на спро-

ведувањето на прегледот на умрeните и обдукцијата, 

содржината на програмата и начинот на спроведување 

на обуката за овластените лица за преглед на умрени 

лица, како и формата и содржината на потврдата за 

смрт и обдукцискиот протокол.  

 

Член 2 

Од страна на овластеното лице за вршење на прег-

лед на умрени лица, односно неговиот заменик (во на-

тамошниот текст: овластеното лице) по претходно из-

вршен преглед на умреното лице или на мртвороденото 

дете, врз основа на констатираните елементи кои ја ди-

јагностицираат смртта и механизмот на нејзиното нас-

танување  се пополнува потврда за смрт во интегрира-

ниот здравствен информатички систем. 

Потврдата за смрт се пополнува од страна на овлас-

теното лице преку интегрираниот здравствен информа-

тички систем во електронска форма и  истата содржи: 

- назив на здравствената установа, 

- реден број, 

- име и презиме на умрениот, 

- датум на смртта,  

- населено место на смртта,  

- податоци од лична карта/пасош, 

- населено место на  живеење, 

- брачна состојба (законска), 

- државјанство, 

- етничка припадност,  

- име на родителите,   

- занимање,  

- податоци за смртта, 

- причина за смрт (МКБ.10), 

- име и презиме на лицето за преглед на умреното 

лице што ја дало причината за смрт, 

- број на лиценца, 

- број на факсимил, 

- пратено на обдукција и  

- податоци дадени од обдукционен наод. 
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Пополнетата потврда за смрт се печати на хартија  

со бела боја во А4 формат  на образец кој е даден во 

Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник. 

Потврдата за смрт во  печатена  форма се дава на 

член од семејството на умреното лице. 

 

Член 3 

Преглед на умреното лице се врши во добро освет-

лена просторија при комплетно отсуство на облека на 

умреното лице, со нужна почит. 

При сомневање за постоење на привидна смрт 

(особено при задушување, бесење, давење во вода, 

удар од гром или електрична струја, срцев удар и 

слично) ако на телото нема знаци на смрт, овластено-

то лице  веднаш, без одлагање ќе побара асистенција 

за реанимација. 

 

Член 4 

При  преглед на умреното лице односно мртвороде-

ното дете, од страна на овластеното лице се утврдуваат 

знаците на смртта и се разгледува расположливата ме-

дицинска документација, вклучително и податоците за 

дијагноза и лекување при неговиот последен преглед. 

 

Член 5 

Преглед со обдукција на умрено лице се врши нај-

рано шест часа по утврдувањето на смртта, односно од 

развивањето  на сите веројатни знаци на смртта. 

Со прегледот и обдукцијата се одредува причината 

за смртта и механизмите и динамиката на нејзиното 

настанување преку согледувањето на причинско - по-

следичните  врски. 

 

Член 6 

Преглед и обдукција на умрено лице, односно мр-

твородено дете се врши според правилата на обдукцио-

ната техника во обдукциона сала.  

Обдукција ноќно време се врши во исклучителни 

случаи, во обдукциона сала, опремена со дополнително 

вештачко осветлување, кое не треба  да биде неонско и 

не треба да биде  послабо од 1000 лукса. 

Текот на секој преглед и обдукција  се снима во ау-

дио и визуелна техника, како поткрепа на обдукциски-

от протокол. 

По извршената обдукција се составува детален об-

дукциски протокол и истиот ги содржи следниве пода-

тоци: 

- назив на здравствената установа, 

- број и место и датум на издавање, 

- податоци за умрениот, 

- барање за обдукција, 

- здравствени работници кои ја извршиле обдукци-

јата, 

- присутни лица на обдукцијата, 

- времетрање на обдукцијата, 

- податоци за случајот, 

- надворешен опис, 

- внатрешен опис, 

- резултати од извршени анализи, 

- патолошко - анатомски дијагнози, 

- causa  mortis,  

- мислење, 

- место за потпис на обдуцентот и на директорот,  

- место за печат и 

- прилози. 

Обдукцискиот протокол се пополнува на образец 

кој се печати на хартија со бела боја во А4 формат, 

кој е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој 

правилник. 

  

Член 7 

Обдукцискиот протокол се составува во два приме-

рока од кои еден е за барателот, а вториот останува да 

се чува како траен документ во здравствената установа. 

   

Член 8 

Судско медицинска обдукција се изведува од стра-

на на двајца доктори по медицина, од кои еден треба да  

биде специјалист по судска медицина. 

Пато-анатомска обдукција се изведува од страна на 

двајца доктори по медицина, од кои еден треба да  биде 

специјалист по патолошка анатомија. 

 

Член 9 

Обуката на овластените лица се спроведува сог-

ласно Програмата за спроведување на обуката за ов-

ластени лица за преглед на умрени лица, чија сод-

ржина е дадена во  Прилог бр. 3 и е составен дел на 

овој правилник.  

По успешно завршената обука и проверка на знае-

њето за вршење на преглед на умрени лица, кандидатот 

добива потврда за успешно завршена обука за вршење 

на преглед на умрени лица. 

 

Член 10 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник прес-

танува да важи Правилникот за начинот на спроведување на 

прегледот на умрените и обдукција („Службен весник на Со-

цијалистичка Република Македонија“ бр.41/84). 

 

Член 11 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика  Македонија“. 

 

Бр. 131-76605/1 Бр. 10-4951/3 

24 септември 2018 година 10 септември 2018 година 

Министер за 

внатрешни работи 

Министер 

за здравство 

Оливер Спасовски, с.р. доц.д-р Венко Филипче, с.р. 
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3381. 

Врз  основа член 268 став (6) од Законот за здрав-

ствената заштита  („Службен весник на Република Ма-

кедонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 

43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 

и 37/16), министерот за здравство донесе              

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА БРОЈОТ И РАСПОРЕДОТ НА ЛИЦАТА ОВ-

ЛАСТЕНИ ЗА ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИ ЛИЦА И 

НИВНИ ЗАМЕНИЦИ И НАЧИНОТ НА ИЗБОРОТ   

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува бројот и  распоре-

дот  на лицата овластени за преглед на умрeни лица и 

нивните заменици и начинот на изборот.  

 

Член 2 

Изборот на лица овластени за преглед на умрeни 

лица и нивните заменици се врши од редот на здрав-

ствените работници од здравствените домови, од оп-

штите и клиничките болници, од специјалните болни-

ци и од универзитетските клиники од мрежата на 

здравствени установи, на предлог на директорот на 

здравствената установа. 

Предложените лица од став 1 на овој член посету-

ваат обука за вршење на преглед на умрени лица. 

 

Член 3 

Бројот и распоредот на овластените лица и нивните 

заменици се определува согласно бројот на жители на 

подрачјето за кое се определуваат, и тоа: 

- за подрачје со население до 50.000 жители, нај-

малку едно овластено лице и негов заменик, 

- за подрачје со население од 50.001 до 100.000 жи-

тели, најмалку две овластени лица со нивни заменици, 

- за подрачје со население од 100.001 жители до 

200.000 жители, најмалку три овластени лица со нивни 

заменици, 

- за подрачје со население од 200.001 жители до 

300.000 жители, најмалку четири овластени лица со 

нивни заменици, 

- за подрачје со население над 300.000 жители, нај-

малку пет овластени лица со нивни заменици и 

- за подрачјето на Градот Скопје, најмалку по две 

овластени лица и нивни заменици за секоја Општина. 

Член 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр. 10-4951/5  

25 септември 2018 година Министер за здравство, 

Скопје доц. д-р Венко Филипче, с.р. 

 

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И 

ВЕТЕРИНАРСТВО 

3382. 

Врз основа на член 80 став (4) од Законот за безбед-

ност на храна („Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 

72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) директорот на 

Агенцијата за храна и ветеринарство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНИ 

НАЦИОНАЛНАТА РЕФЕРЕНТНА ЛАБОРАТОРИЈА  

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат условите кои 

треба да ги исполни  националната референтна лабора-

торија, во зависност од видот на тестови кои треба да 

се извршат. 

 

Член 2 

Во смисла на овој правилник Национална референ-

тна лабораторија е правно лице или посебна организа-

циона единица во рамките на правното лице (во пона-

тамошниот текст: референтна лабораторија), назначена 

како референтна за потребите на Агенцијата на храна и 

ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата) 

согласно член 80 од Законот за безбедност на храната. 

 

Член 3 

Видот на тестови според области кои е потребно да 

ги извршува референтната лабораторија се дадени во 

Прилогот кој е составен дел на овој правилник. 

 

Член 4 

(1) Референтната лабораторија треба да ги исполни 

следниве услови: 
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1) да има седиште во Република Македонија или во 

земјите членки на Европска унија;  

2) да поседува извод од Централен регистар на Ре-

публика Македонија или друг еквивалентен документ 

од надлежен орган на земјата каде е регистрирана; 

3) да поседува сертификат за акредитација од Ин-

ститут за акредитација на Република Македонија или 

соодветен документ од акредитaциони тела на земјата 

каде е лоциран лабораторискиот капацитет, за акреди-

тираната лабораторија во согласност со нормите на МК 

ISO/IEC 17025; 

4) да поседува доказ за успешно редовно учество во 

програмите на меѓулабораториски споредувања и тес-

тови за оспособеност за сите испитувања за кои се бара 

назначување; 

5) не врши дејност за производство, застапување на 

увоз и/или дистрибуција на производи кои се предмет 

на испитување или суровини за нивно производство; 

6) да обезбеди доказ за непристрасност и немање 

конфликт на интереси, а особено доказ дека нема да 

биде во ситуација која може, директно или индирек-

тно, да влијае на објективноста на нивното професио-

нално однесување во поглед на остварување на своите 

задачи како референтна лабораторија и доколку е дел 

на поголема организација, организацијата на работење-

то треба да биде таква да организационите целини кои 

имаат спротивставени интереси, како што се лаборато-

риско испитување, производство, комерцијала или фи-

нансии немаат компромитирачко влијание на судирот 

на интерес како и дека истата и нејзиниот персонал не 

подлежат на никакви комерцијални, финансиски и дру-

ги притисоци кои можат да влијаат на нивното технич-

ко одлучување и да не биде вклучена во никакви актив-

ности кои би можеле да ја загрозат довербата во нејзи-

ната самостојност на одлучување и интегритет во врска 

со активностите на назначување; 

7) да има на располагање, или да има договорен до-

кументиран пристап до соодветно квалификуван пер-

сонал со соодветна обука во анализа, тестирање и ди-

јагностички техники кои се применуваат во нивната 

област на компетентност, како и поддршка на персона-

лот, како што е соодветно за областа на назначување; 

8) да поседува договорен документиран пристап до 

инфраструктура, опрема и производи кои се потребни 

за извршување на задачите на референтна лабораторија 

во нејзината област на компетентност; 

9) вработените и било кои договорно ангажирани 

вработени да имаат документ за познавање на релеван-

тните меѓународни стандарди и практики и да обезбе-

дат доказ дека најновите случувања во истражувањето 

на национално ниво, на ниво на Европската унија и ме-

ѓународно ниво се земени во предвид во нивната ра-

бота;  

10) да биде опремена, или да има договорен доку-

ментиран пристап до потребната опрема за да ги из-

врши своите задачи во итни случаи; 

11) да биде опремена во согласност со релевантните 

стандарди на биосигурност; 

12) има изработен план на активности како рефе-

рентна лабораторија  за нивната област на компетен-

тност согласно Годишниот план за работа на Агенци-

јата; 

13) да соработува со референтните лаборатории на 

Европската унија од областа на нивното назначување и 

да учествува во курсеви за обука и во меѓулаборато-

риски компаративни тестови организирани од страна 

на овие лаборатории и да го пренесе стекнато знање во 

документирана форма на Агенцијата и организира обу-

ка за персоналот на Агенцијата и официјалните лабора-

тории во Република Македонија; 

14) да изработува упатства и пропратен материјал 

за соодветно земање, пакување, означување и тран-

спорт на примероци за анализа за соодветнато област 

на назначување; 

15) да ги координира активностите на официјални-

те лаборатории во областа на назначување со цел на 

усогласување и подобрување на методи за лаборато-

риска анализа, тестирање или дијагноза и нивната 

употреба; 

16) каде што е соодветно и согласно Годишниот 

план за работа на Агенцијата, да организира меѓулабо-

раториски компаративни тестирања и/или тестови на 

оспособеност помеѓу официјалните лаборатории, обез-

беди соодветно следење на таквите тестови и да ги ин-

формира надлежните органи за резултатите од таквите 

тестови и следење и  да ги обезбедат потребните пона-

тамошни активности по изведувањето на таквите спо-

редувања; 

17) да ги проследува информациите добиени од ре-

ферентната лабораторија на Европската унија до 

Агенцијата и официјалните лаборатории; 

18) да обезбедува научна и техничка помош на 

Агенцијата во примената на Планот за работа на 

Агенцијата, Повеќегодишниот контролен план за над-

зор во областа на храната, ветеринарното здравство и 

здравјето на растeнијата и координирани програми за 

контрола; 
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19) да спроведува потврда на реагенси, воспоставу-

вање и одржување на ажурирана листа на достапни ре-

ферентни супстанции и реагенси и на производители и 

снабдувачи на такви супстанции и реагенси; 

20) да организира и спроведува курсеви и обуки за 

персоналот на официјалните лаборатории, другите ла-

боратории и персоналот на Агенцијата; 

21) да обезедува научна и техничка помош на 

Агенцијата во случаи на дијагноза на епизоотии, епи-

демии на алиментарни инфкеции и интоксикации, зоо-

нози или други болести кај животните или штетници 

на растенија; 

22) да ги обезбедува официјалните и другите лабо-

ратории со детали и упатства за методи за лаборато-

риска анализа, тестирање или дијагноза, вклучително и 

референтните методи; 

23) да ги обезбедува официјалните и другите лабо-

ратории со референтни материјали; 

24) да ги координира барањата од страна на офици-

јалните лаборатории, а ако е потребно, со други офици-

јални лаборатории, на методите од точка 21) на овој 

член, а особено преку организирање на редовни меѓу-

лабораториски компаративни тестирања или тестови на 

оспособеност и преку обезбедување на соодветно сле-

дење на таквите компаративни тестирања или тестови 

за оспособеност, со меѓународно прифатените прото-

коли, и да обезбедува информирање на Агенцијата за 

резултатите и следење на компаративните тестови; 

25) да ги координира неопходните активности за 

примена на нови методи за лабораториска анализа, тес-

тирање или дијагноза и информирање на официјалните 

и другите лаборатории за напредокот во оваа област;  

26) да обезбедува информации до Агенцијата за 

храна и ветеринарство за релевантните национални, 

меѓународни истражувачки активности на Европската 

унијата и на другите референтни лаборатории во фор-

ма на полугодишни извештаи; 

27) да соработува во рамките на својата надлежност 

со лаборатории во трети земји и со Европската агенци-

ја за безбедност на храната (ЕФСА), Европската 

агенција за лекови (ЕМА) и Европскиот центар за пре-

венција и контрола на болести (ECDC), и референтните 

центри на OIE и FAO; 

28) активно да помага на Агенцијата во дијагности-

цирањето на епидемии, алиментарни инфекции и ин-

токсикации, зоонози или други болести кај животните, 

или на штетници на растенија, преку вршење на пот-

врдна дијагноза, карактеризација и таксономски или 

епизоотски студии за изолирање на патогени или при-

мероци на штетници;  

29) да координира или врши тестови за проверка на 

квалитетот на реагенсите за дијагностицирање на али-

ментарни инфекции и интоксикации, зоонози или дру-

ги болести кај животните и штетници на растенијата; 

30) каде што е релевантно за нејзината област на 

надлежност, да создава и одржува:  

- збирки на референтни видови на патогени агенси 

и/или на штетници на растенијата; 

-  референтната збирки на материјали што доаѓаат 

во контакт со храната кои се користат за калибрирање 

на аналитичка опрема и да обезбеди примероци од нив 

на официјалните лаборатории и 

- листа на достапни референтни супстанции и реа-

генси и на производители и добавувачи на таквите суп-

станции и реагенси; 

31) да соработуваат со Агенцијата за развивање на 

методите за анализа, тестирање или дијагноза на нап-

редни стандарди и 

32) да обезбеди процедура и да ја извести Агенција-

та за сите настанати промени кои можат да влијаат на 

добиеното назначување во рок од 7 дена од денот на 

настанокот на промените по пат на пишана форма. 

 

Член 5 

Планот на активности од член 4 точка 12) од овој 

правилник, треба да го содржи следново: 

1) програма на работа во согласност со Годишната 

програма за работа на Агенцијата; 

2) анализа и пресметка на предвидени трошоци за 

следната година и 

3) извештај за активностите спроведени во претход-

ната година со попратна анализа за трошоците на тие 

активности. 

 

Член 6 

Одредбите од член 4 точки 22), 23), 24), 25), 26), 

29), 30) и 31) од овој правилник ќе отпочнат да се при-

менуваат од 19 декември 2019 година. 

 

Член  7 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена сог-

ласност од Владата на Република Македонија. 

 

Бр. 02-266/4 Агенција за храна 

21 мај 2018 година и ветеринарство 

Скопје Директор, 

 Зоран Атанасов, с.р. 
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