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МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
551. 

Врз основа на член 48 од Судскиот деловник 
(„Службен весник на РМ“ бр. 71/2007) и член 18 од 
Упатството за начинот и условите за поставување, про-
верката на знаењето и разрешувањето на постојаните 
судски преведувачи („Службен весник на РМ“ бр. 
7/2008), донесувам 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Крстинка Димитар Проева од Гевгелија, со стан на 

ул. „11 Октомври“ бр. 6, се разрешува од должноста 
постојан судски преведувач од македонски на англиски 
и француски јазик и обратно во Основниот суд во Ге-
вгелија. 

 
О б р а з л о ж е н и е 

 
Крстинка Димитар Проева од Гевгелија, постојан 

судски преведувач од македонски на англиски и фран-
цуски јазик и обратно во Основниот суд во Гевгелија, 
достави Барање бр. 07-7259/1 на 11.12.2008 година до 
Министерството за правда, со кое бара да биде разре-
шена од постојан судски преведувач од македонски на 
англиски и француски јазик и обратно во Основниот 
суд во Гевгелија. 

Имено, со решение бр.13/2-2324/2005-2 од 29.04.2005 
година на министерот за правда, Крстинка Димитар 
Проева од Гевгелија е поставена за постојан судски 
преведувач од македонски на англиски и француски ја-
зик и обратно во Основниот суд во Гевгелија. 

Од причини што постојаниот судски преведувач 
Крстинка Димитар Проева, сама побара да биде разре-
шена од должноста постојан судски преведувач, се од-
лучи како во диспозитивот на решението, согласно со 
член 48, став 1, точка 1 од судскиот деловник. 

Решението влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

         Бр. 07-1184/1                          
23 февруари 2009 година              Министер за правда, 
              Скопје                           Михајло Маневски, с.р. 

____________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
552. 

Врз основа на член 140-а, став 2, од Закон за енер-
гетика („Службен весник на РМ” бр. 63/06, 36/07 и 
106/08), министерот за економија донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СТАТУС ПОВЛА-
СТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕР-
ГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ 
НА ЕНЕРГИЈА, КАКО И СОДРЖИНАТА, ФОРМА-
ТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ РЕГИСТАР НА ПОВ-
ЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  НА ЕЛЕКТРИЧНА 
ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ 

ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА 
 

I. ОПШТА ОДРЕДБА 
 

Член 1 
Со овој правилник се уредува начинот за стекнува-

ње на статус повластен производител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија, 
како и содржината, формата и начинот на водење на 
регистар на повластени производители на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија. 

II СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС ПОВЛАСТЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

 
Член 2 

Статус на повластен прозводител на електрична 
енергија произведена од обновливи извори на енергија 
(во понатамошниот текст: повластен производител) се 
стекнува врз основа на решение за стекнување статус 
на повластен производител, кое на барање на произво-
дителот или на негов овластен претставник, согласно 
членот 7 од овој правилник, го донесува Агенцијата за 
енергетика на Република Македонија (во понатамош-
ниот текст: Агенција за енергетика), во постапка утвр-
дена со овој правилник. 

Статус на повластен производител, во постапка 
утврдена со овој правилник,  се обезбедува за секоја 
производна постројка на електрична енергија од обнов-
ливи извори на енергија (во понатамошниот текст про-
изводна постројка) поодделно, во случаи кога исто ли-
це располага со повеќе производни постројки од  ист 
обновлив  извор на енергија, распоредени на различни 
локации. 

Статус на повластен производител, во постапка 
утврдена со овој правилник, се обезбедува за секоја 
производна постројка поодделно, во случаи кога исто 
лице располага со повеќе производни постројки од раз-
лични видови на обновливи извори на енергија, распо-
редени на иста или  на различни локации. 

  
Член 3 

Времето на траење на статусот повластен произво-
дител, се определува со решението од член 11 на овој 
правилник од страна на Агенцијата за енергетика при 
што истото не може да биде подолго од  времетраење-
то на важењето на повластената тарифа за соодветен 
обновлив извор на енергија утврден со соодветен акт 
на Регулаторната комисија за енергетика, освен ако 
пред истекот на тој рок повластениот производител 
престанал да ги исполнува условите и критериумите 
врз основа на кои  се стекнал со статусот повластен 
производител или доколку не е поинаку утврдено со 
закон. 

 
Член 4 

Со својство на повластен производител на еле-
ктрична енергија од обновливи извори на енергија, мо-
жат да се стекнат производителите на електрична енер-
гија од обновливи извори на енергија за производна 
постројка, ако: 

- се изградени и пуштени во погон по влегување во 
сила на овој правилник,  

- се содржани во лиценцата за производство на еле-
ктрична енергија, 

- се регистрирани во Агенцијата за енергетика  во 
регистарот на постројки кои користат обновливи изво-
ри на енергија и 

- ги исполнуваат критериумите за инсталирана моќ-
ност на постројката согласно подзаконскиот акт од 
членот 140-а став 3 од Законот за енергетика. 

 
Член 5 

Производителот на електрична енергија од обнов-
ливи извори на енергија кој сака да се стекне со статус 
повластен производител, треба да има обезбедено по-
себно мерно место за произведената електрична енер-
гија од обновлив извор на енергија  за секоја производ-
на постројка, поодделно.  
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Во случај производна постројка да е во состав на 
сложен енергетски објект, односно покрај оваа построј-
ка да постојат и други производни постројки кои не ги 
исполнуваат критериумите за повластено производство 
или постројки кои за производство на електрична енер-
гија користат други технологии, статусот повластен 
производител се однесува само за производството на 
електрична енергија во постројката која ги исполнува 
пропишаните услови и критериуми. 

 
Член 6 

Барање за стекнување статус повластен производи-
тел на електрична енергија од обновлив извор на енер-
гија може да поднесе производителот на електрична 
енергија од обновлив извор на енергија, имател на ли-
ценца за производство на електрична енергија и чија 
што производна постројка е регистрирана во региста-
рот на постројки кои користат обновлив извор на енер-
гија, односно од него овластено лице. 

Овластеното лице од став 1 на овој член, е должен 
при поднесување на барањето да достави соодветен до-
кумент со кој се потврдува неговото право за застапу-
вање. 

 
Член 7 

Барање за стекнување на статус повластен произво-
дител на електрична енергија од обновлив извор на 
енергија (во понатамошниот текст: барање) се доставу-
ва во писмена форма во два идентични обрасци чија 
содржина и форма е дадена во Прилог 1, кој е составен 
дел на овој правилник, до Агенцијата за енергетика. 

При поднесување на барањето, барателот ги обеле-
жува документите кои се од доверлива природа, во 
спротивно ќе се смета дака необележениот документ не 
е од доверлива природа и дека со истиот може слобод-
но да се постапува. 

 
Член 8 

Кон барањето од членот 7 на овој правилник се 
приложува следната документација: 

- решение за упис во трговски регистар;   
- решение за  употреба на производната постројка; 
- копија од лиценцата за вршење на дејноста произ-

водство на електрична енергија; 
- потврда издадена од Агенцијата за енергетика де-

ка производната постројка е регистрирана во Регисте-
рот на постројки кои користат обновливи извори на 
енергија за производство на електрична енергија, 

- топографска карта (мапа) во размер 1:25.000 на 
која е прикажана локацијата на производната построј-
ка; 

- согласност за приклучување на производната по-
стројка на системот за пренос, односно дистрибуција; 

- договор за приклучување на производната по-
стројка на системот за пренос, односно дистрибуција; 

- диспозиција на објектите на производната по-
стројка со распоред на вградена основна опрема, со ле-
генда; 

- еднополна шема (примарна опрема) на главните 
струјни кола, со легеда; 

- очекувано (проектирано) годишно производство 
на електрична енергија на праг на генератор и на праг 
на електраната; 

- доказ дека на сметка на Агенцијата за енергетика 
на Република  Македонија се уплатени неповратни па-
рични средства во нето  износ од 100 € во денарска 
противредност, по среден курс на Народната банка на 
Република Македонија на денот на извршената уплата; 

- изјава за веродостојност на барањето и на доставе-
ната документација, потпишана од одговорното лице 
на барателот, чија содржина е дадена во Прилог 2, кој е 
составен дел на овој правилник. 

Барателот во барањето за стекнување на статус пов-
ластен производител ги обележува називите на доку-
ментите кои, согласно став 1 на овој член, ги доставува 
како прилог кон барањето.   

    
Член 9 

Постапката за издавање на решение за стекнување 
на статус повластен производител отпочнува со денот 
на приемот на барањето за стекнување на статус повла-
стен производител во архивата на Агенцијата за енер-
гетика. 

  
Член 10 

Агенцијата за енергетика во рок од три дена од де-
нот на прием на барањето,  утврдува  дали доставената 
документација е комплетна согласно членовите 7 и 8 
од овој правилник. 

Ако доставената докуменатција не е комплетна во 
смисла на став 1 на овој член, Агенцијата за енергетика 
писмено ке го извести барателот и ќе му определи рок 
во кој тие недостатоци треба да се отстранат. 

Рокот за отстранување на недостатоците од став 2 
на овој член не може да биде подолг од седум дена од 
денот на доставување, односно прием на писменото из-
вестување од ставот 2 на овој член, од страна на  бара-
телот. 

Ако барателот не ги отстрани недостатоците во ро-
кот определен во став 3 на овој член, Агенцијата за 
енергетика ќе донесе решение за одбивање на барањето 
за стекнување статус на повластен производител.  

 
Член 11 

Ако Агенцијата за енергетика утврди дека се испол-
нети условите од Законот и член 4 од овој правилник, 
во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето 
од член 9 на овој правилник ќе донесе решение за стек-
нување на статус повластен производител. 

Заради утврдување на фактичката состојба, Агенци-
јата за енергетика, кога ќе оцени дека е потребно, може 
да овласти лица вработени во Агенцијата за енергетика 
да извршат увид на лице место на производната по-
стројка. 

Барателот  треба да овозможи пристап на лицата од 
став 2 на овој член  до производната постројка. 

За наодот во врска со фактичката состојба од уви-
дот на лице место на производната постројка, овласте-
ните лица треба да изготват записник за утврдената фа-
ктичка состојба. 

     
Член 12 

Решението од  член 11 став 1 од овој правилник ги 
содржи следните податоци: 

- Единствен број на решението, составен од редни-
от број на издаденото решение и единствениот реги-
старски код на производната постројка под кој таа е ре-
гистрирана во Агенцијата за енергетика во регистарот 
на постројки кои користат обновливи извори на енер-
гија; 

- Податоци за повластениот производител (назив и 
седиште на носителот на статусот повластен произво-
дител); 
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- Податоци за локација на производната постројка 
(општина, град, катастарска општина, катастарска пар-
цела); 

- Датум на стекнување  на статус повластен произ-
водител, период на важење на статусот повластен про-
изводител и датум на престанок на повластен произво-
дител; 

- Податоци за производната постројка (инсталирана 
моќност, вид на обновлив извор кој се користи за про-
изводство на електрична енергија, техничко-техноло-
шки опис на процесот на производство на електрична 
енергија, основни податоци за приклучок на мрежа, 
очекувано (планирано) просечно годишно производс-
тво на електрична енергија). 

Решението од став 1 на овој член, Агенцијата за 
енергетика го доставува до барателот, до Операторот 
на пазар на електрична енергија, до Операторт на еле-
ктроенергетскиот систем и до Операторот на дистрибу-
тивниот систем.  

Решението од став 1 на овој член, Агенцијата за 
енергетика на барателот го доставува во два примеро-
ка, од кои едниот примерок барателот е должен да го 
достави до Регулаторната комисија за енергетика на 
Република Македонија  за одобрување на повластена 
тарифа. 

По правосилноста  на Решението за стекнување на 
статус повластен производител, повластениот произво-
дител се регистрира во регистарот на повластени про-
изводители. 

 
Член 13 

Доколку врз основа на доставената документација,  
се утврди дека не се исполнети условите од Законот за 
енергетика и условите утврдени во член 4 од овој пра-
вилник, Агенцијата за енергетика во рок од 30 дена од 
денот на поднесување на барањето, ќе донесе решение 
за одбивање на барањето за стекнување на статус пов-
ластен производите. 

Решението од став 1 на овој член, Агенцијата за 
енергетика го доставува до барателот, до Операторот 
на пазар на електрична енергија и до Регулаторната ко-
мисија за енергетика на Република Македонија.  

 
Член 14 

Решението за стекнување на статус повластен про-
зиводител, Агенцијата за енергетика го поништува ако 
се утврди дека е донесено врз основа на невистинити 
податоци за барателот или за производната постројка. 

Решение за стекнување на статус на повластен про-
изводител Агенцијата за енергетика го укинува ако се 
утврди дека: 

- му е одземена лиценцата за вршење на дејноста 
производство на електрична енергија; 

- како последица на било какви дејствија, настанале 
промени на техничко-технолошките карактеристики на 
производната постројка врз основа на кои производи-
телот се има секнато со статус повластен производи-
тел; 

- повластениот производител до Агенцијата за енер-
гетика не доставува извештаи и податоци согласно овој 
правилник. 

По исклучок од ставот 2 алинеја 3 на овој член,  
Агенцијата за енергетика писмено го опоменува повла-
стениот производител за причините поради кои може 
да го укине статусот повластен производител и да 
утврди рок од седум дена во кој посочените причини 
повластениот производител треба да ги  отстрани.  

Доколку повластениот производител не постапи 
согласно опомената од ставот 3 на овој член, Агенција-
та за енергетика донесува решение за укинување на 
статус повластен производител. 

Во случај на укинување на решението за стекнува-
ње на статус повластен производител, производителот 
кој го  изгубил статусот повластен производител,  мо-
же по отстранување на причините поради кои му е 
укинат статусот на повластен производител и истекот  
на една година од денот на влегување во сила на ре-
шението за укинување на статусот повластен произ-
водител,  да поднесе повторно барање за стекнување 
на статус повластен проиводител за истата производ-
на постројка. 

  
Член 15 

Повластениот производите ја известува Агенцијата 
за енергетика за секоја промена на техничко-трехноло-
шките карактеристики на производна постројка, сог-
ласно кои се стекнал со статус повластен производи-
тел. 

Повластениот производтел ја известува Агенцијата 
за енергетика најмалку 60 (шеесет) дена пред превзема-
њето на какви и да било активности во врска со наста-
нувањето на очекуваната промена од став 1 на овој 
член. 

Доколку Агенцијата за енергетика во рок од 30 
(триесет) дена од денот на приемот на известувањето 
не преземе мерки во врска со известувањето, ќе се сме-
та дека планираните промени на техничко-техноло-
шките карактеристики на производна постројка не вли-
јаат на условите врз основа на кои производителот се 
стекнал со статусот повластен производител. 

Агенцијата за енергетика ги известува Операторот 
на пазар на електрична енергија, Операторот на еле-
ктроенергетскиот систем и Регулаторната комисија за 
енергетика за секоја промена на техничко-технолошки-
те карактеристики на постројките на повластениот про-
изводител. 

 
III. ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАР НА ПОВЛАСТЕНИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
 

Член 16 
Регистарот на повластени производители  го води 

во електронска и во пишана  во форма. 
Регистарот на повластени производители се состои 

од регистарски влошки за секој повластен производи-
тел поодделно и од листа на повластените производи-
тели. 

 
Член 17 

Секој повластен производител на електрична енер-
гија има своја регистарска влошка во која се запишува-
ат пропишани податоци согласно овој правилник. 

Регистарската влошка се состои од обвивка на реги-
старската влошка, од листа за евидентирање на проме-
ни и од регистарска листа.  

На обвивката од регистарската влошка се запишува: 
- Реден број на влошката, обележен со број со две 

нумерички места почнувајќи од 01 до 99; 
- Назив на носителот на статусот повластен произ-

водител (полн назив  и скратен назив, согласно Прило-
гот 1 од  решението за упис во трговскиот регистар);   
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- Назив на производната постројка (електраната) за 
која е стекнато својството повластен производител или 
на локацијата на електраната, доколку истата не е обе-
лежена со посебно име;  

- Единствен  регистарски број на повластениот про-
изводител, согласно членот 19 од овој правилник. 

Во Листата за евидентирање на промени се евиден-
тира дадумот на уписот во Регистарот на повластени 
производители, односно во регистарската влошка, и да-
тумите на промени на определени податоци од реги-
старската листа. 

Регистарската листа ги содржи следните податоци; 
- Единствен регистарски број на повластениот про-

изводител; 
- Датум на упис во Регистарот на повластени произ-

водители;  
- Број на Решението за стекнување на статус повла-

стен производител, датум на издавање на Решението; 
- Датум на стекнување  на статус повластен произ-

водител, период на важење на својството повластен 
производител и датум на престанок на повластен про-
изводител; 

- Назив и адреса на носителот на статусот повла-
стен производител; 

- Датум на издавање на лиценца за вршење на деј-
носта производство на електрична енергија и број на 
„Службениот весник на Република Македонија” во кој 
лиценцата е објавена; 

- Архивски број на предметот, односно на докумен-
тацијата сврзана со постапката за стекнувањето на ста-
тус повластен производител;  

- Назив на производна постројка (електраната) за 
која е стекнат статусот повластен производител или на 
локацијата на производна постројка, доколку истата 
нема посебен назив; 

- Единствениот регистарски код под кој производна 
постројка е регистрирана во Регистарот на постројки 
кои користат обновливи извори на енергија; 

- Податоци за локација на производната постројка 
(општина, град, катастарска општина, катастарска пар-
цела); 

- Податоци за производната постројка (инсталирана 
моќност, вид на обновлив извор кој користи за произ-
водство на електрична енергија, техничко-технолошки 
опис на процесот на производство на електрична енер-
гија, основни податоци за приклучок на мрежа, прое-
ктирано-планирано просечно годишно производство на 
електрична енергија). 

 
Член 18 

Единствен регистарски број на повластенот произ-
водител  на електрична енергија  е број  кој на повла-
стениот производител му се доделува за секоја произ-
водна постројка поодделно. 

Единствениот регистарски број на повластениот 
производител не може да се додели на друг производи-
тел или на истиот производител за друга производна 
постројка. 

Со престанок на статусот повластен производител 
за определена производна постројка, единствениот ре-
гистарски број престанува да важи и не може да се до-
дели на друг производител. 

Со укинување на статусот повластен производител 
за определена производна постројкаи со негово повтор-
но обезбедување за истата производна постројка, 
единствениот регистарски број на повластениот произ-
водител се задржува, односно останува ист, со тоа што 
на крајот од претходниот единствен регистарски број 
се става цртичка (-), после која се става бројката 2, а по 
неа коса цртичка и последните два броја од годината на 
повторно стекнување статус повластен производител 
за истата производна постројка.     

      
Член 19 

Единствениот регистарски број редоследно содржи 
означувања кои што упатуваат на: 

- Повластен производител- преку означувањето со 
буквите ПП; 

- Видот на обновливиот извор на енергија кој се ко-
ристи за производство на електрична енергија; 

- Реден број на регистарската влошка; 
- Носителот на статусот повластен производител-

преку внесувањето на матичниот (деловниот) број на 
субјектот; 

- Бројот на производна постројка од единствениот 
регистерски код под кој производна постројкае реги-
стрирана во Регистарот на постројки кои користат об-
новливи извори на енергија;  

- годината во која производителот се стекнал со 
статус на повластен производител за соодветната про-
изводна постројка.  

Видот на обновливиот извор на енергија се обеле-
жува со две букви со следното значење: 

- ХЕ  -  хидроенергија; 
- ВЕ  -  ветерна енергија; 
- СЕ - соларна енергија; 
- ГЕ - геотермална енергија; 
- БМЕ - енергија на биомаса; 
- БГЕ - енергија на биогас. 
Годината во која производителот се стекнал со ста-

тус повластен производител се  обележува со две нуме-
рички места, со внесување на последните два броја од 
годината. 

При упишувањето на единствениот регистарски 
број согласно редоследот од ставот 1 на овој член, пос-
ле секоја ознака се става цртичка (-), а пред ознаката за 
годината на стекнување на статус повластен произво-
дител  се става коса цртичка. 
(на пример: ПП -ВЕ- 05 - _ _ _ _ _ _ -  _ _ _ _ _ _ - / 08).  

             Мат.број                  
 - Бројот на производна постројка  

                                              од един. рег.код  
 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја”, а ќе се применува од 01 јуни 2009 година. 

 
   Бр. 12-250/4 

23 февруари 2009 година                      Министер,  
             Скопје                                 Фатмир Бесими, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
553. 

Врз основа на член 86 од Законот за лековите и ме-
дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство до-
несe 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУКТУРАТА И СОДРЖИНАТА НА 
УПАТСТВОТО ЗА УПОТРЕБА НА ЛЕК 

 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат структурата и 
содржината на   упатството за употреба на лек (во ната-
мошниот текст: упатство за пациент). 

 
Член 2 

Упатството за пациентот се приложува кон секој 
спакуван лек. 

 
Член 3 

За лек кој нема одобрение за ставање во промет на 
територија на Република Македонија и чија потрошу-
вачка во текот на календарската година е помала од 
5000 пакувања, структурата и содржината на упатство-
то за пациентот се одобрува во согласност со одредби-
те на Законот за лековите и медицинските помагала и 
овој правилник, освен кога употребата на лекот за 
одреден пациент или група на пациенти е итна и неод-
ложна. 

 
II.СТРУКТУРА НА УПАТСТВОТО ЗА ПАЦИЕНТОТ 

  
Член 4 

Податоците во упатството за пациентот треба да 
бидат отпечатени читливо за да не можат да се избри-
шат. Големината на буквите треба да изнесува најмал-
ку 8 точки (pt), со проред меѓу секој ред од најмалку  3 
mm.  

Речениците во упатството за пациентот треба да би-
дат јасни и кратки и лесно разбирливи за пациентот (на 
пример, да не бидат повеќе од 20 зборови) со редови 
чија  должина не треба да надминува 70 карактери. 

Упатството за пациентот, по правило, не треба да 
содржи продолжени реченици и помошни реченици.  

Во упатството за пациентот не треба да се употре-
буваат различни фонтови на текстот, под карактери и 
над карактери, долги зборови, бројни споредни речени-
ци во реченицата, како и долги реченици кои влијаат 
на читливоста на упатството. 

 
Член 5 

Во упатството за пациентот ставањето на интерпук-
циски знаци треба да биде јасно, со употреба на запир-
ки, црти, ознаки за набројување и завршни точки. Гру-
пата на ознаките за набројување треба да се најави со 
две точки и на крајот од набројувањето треба да се ста-
ви точка. При набројувањето се започнува со наведува-
ње на ретките и специфични случаи и се завршува со 
најчестите или главните случаи, освен ако тоа не е со-
одветно за лекот. При набројувањето треба да се кори-
сти минимум број на зборови во редовите и само една 
реченица. Листата за набројување не треба да има по-
веќе од девет реда кога тие се едноставни и не повеќе 
од пет реда кога тие се сложени. Кратенки треба да се 
избегнуваат. Заменките треба да се употрбуваат со цел 
да не се повторува името на лекот, оноколку долго кол-
ку што ќе овозможи  јасна употреба на заменката. 

Член 6 
Податоците што треба да ги содржи упатството за 

пациентот треба да се во согласност со збирниот изве-
штај за особините на лекот (SmPC). 

Во упатството за пациентот треба да се употребува 
Списокот на стандардни изрази на Европската фарма-
копеја. Ако е потребно,  стандардните термини треба 
да се објаснат на јазик разбирлив за корисникот. 

Употребата на стручен/научен или специфичен 
израз во упатството за пациентот соодветно се објасну-
ва на јазик разбирлив за пациентот-корисникот.  

 
Член 7 

Упатството за пациентот треба да биде отпечатено 
со букви чија големина и тип треба да обезбеди читли-
вост. 

Буквите може да бидат печатени во една или повеќе 
бои што ќе обезбедни нивно јасно разграничување од 
позадината. 

 
Член 8 

Заглавијата може да бидат со различен тип или боја 
на буквите за да бидат јасно препознатливи без употре-
ба на зборови со големи букви. 

Заглавијата и подзаглавијата во упатсвото за паци-
ентот треба да се јасни, а заглавијата може да се отпе-
чатат и со различен тип или боја на буквите.  

Повторување на информациите може да се избегне 
со упатување на информации дадени под друго загла-
вие. Заглавијата треба да бидат нумерирани  и да не со-
држат повеќе од два реда за едно заглавие.  

 
Член 9 

Упатството за пациентот за слепи лица и лица со 
слаб вид се оптечатува со Брајловата азбука во соодве-
тен облик. 

 
Член 10 

Долгите упатства за пациентот треба да бидат отпе-
чатени на хартија од А4/А5 формат, чија тежина не 
треба да биде помала од 40 g/m2 така да може лесно да 
се превитка и повторно да се врати во пакувањето. 

 
Член 11 

Во упатството за пациентот треба да се користи 
активен и директен стил, ставајќи го глаголот на поче-
токот на реченицата. 

Во упатството за пациентот, ако е потребно треба 
да се дадат причините за препорачаните мер-
ки/предупредувања. 

Во упатството за пациентот може да се користат 
илустрации како дополнителни мерки за појаснување и 
истите не треба да содржат елементи на огласување на 
лекот. 

Во упатството за пациентот црвената боја се упо-
требува само за многу важни предупредувања. Големи-
те букви  треба да се употребуваат за нагласување на 
одредени податоци.  

Во случај кога се дава обајнување за некоја ин-
струкција, истата најпрво треба да се наведе. 

 
Член 12 

За секоја фармацевтска дозирана форма и јачина на 
лекот треба да има посебно упатство за пациентот.  

Во одредени случаи упатството за пациентот може 
да содржи информации за различни јачини и фарма-
цевтски дозирани форми, ако се достапни (на пример, 
каде што за постигнување на неопходната доза е по-
требна комбинација на различни јачини или ако дозите 
се разликуваат од ден на ден зависно од клиничкиот 
одговор). Во такви случаи, упатството за пациентот мо-
же да биде заедничко за различни фармацевтски дози-
рани форми и различни јачини на лекот ако имаат: 
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- иста/и индикација/и,  
- ист режим на дозирање, 
- ист начин на употреба, 
- исти контраиндикации, предупредувања, мерки на 

претпазливост и несакани ефекти. 
Во случаите од став 2 на овој правилник помошни-

те супстанции треба да се наведат за секоја фармацев-
тска дозирана форма одделно. 

За лековите што се издаваат без рецепт, може да се 
наведе посоодветната фармацевтска форма за употреба 
(на пример, во упатството за таблети, кои се не соод-
ветни за деца да се наведе дека постои перорален рас-
твор за деца). 

 
Член 13 

Упатствата што се приложени кон лековите наме-
нети за употреба само во болнички услови можат да 
бидат напишани на стручен јазик и можат  покрај ин-
формациите во упатставата за пациентот да содржат и 
други податоци од збирниот извештај за особините на 
лекот (SmPC).  

Во одредени случаи збирниот извештај за особини-
те на лекот (на пример, за медицинскиот персонал) мо-
же да се стави во пакувањето на лекот, а упатство за 
пациентот може да биде приложено одделно. Во тој 
случај, носителот на одобрението за ставање во промет 
на лекот треба да ги превземе сите мерки за да се обез-
беди медицинскиот персонал да може да го снабди па-
циентот со последната верзија на упатството за пациен-
тот. 

Упатството може да биде напишано и во два дела: 
во првиот влегуваат податоците од збирниот извештај 
за особините на лекот (SmPC), а во вториот упатството 
за пациентот. Во тој случај, треба да се овозможи упат-
ството технички да биде подготвено така што делот со 
податоците од збирниот извештај за особините на ле-
кот (SmPC) да може да се скине/оддели од делот во кој 
е упатството за пациентот (перфорирано упатство). 

За лек кој се дава од медицинско лице, информаци-
ите од збирниот извештај за особините на лекот 
(SmPC) за медицинското лице (на пример, инструкции 
за употреба) може да се дадат на крајот од упатството, 
за да може овие информации да се одделат од упат-
ството за пациентот, пред да му се даде на пациентот. 

 
Член 14 

Во упатството за пациентот се вклучуваат и допол-
нителни информации што се во вид на симболи и се во 
согласност со збирниот извештај за особините на лекот 
(SmPC), а се корисни за здравтсвена едукација доколку 
истите немаат елементи на огласување на лекот. 
 

III. СОДРЖИНА НА УПАТСТВОТО  
ЗА ПАЦИЕНТOT 

 
Член 15 

Упатството за пациент редоследно содржи подато-
ци: 

1. за идентификација на лекот, 
2. кои мораат да се знаат пред употребата на лекот, 
3. за правилна употреба на лекот, 
4. за несакани дејства на лекот, 
5. за чување и рок на употреба на лекот, 
6. дополнителни. 
 
1. Податоци за идентификација на лекот 
Податоците за идентификација на лекот се: име на 

лекот, назив, седиште и адреса на носителот на одобре-
нието за ставање на лекот во промет и назив, седиште и 
адреса на производителот на лекот. 

Име на лекот 
Името на лекот се наведува на почетокот од упат-

ството за пациентот. Заштитеното име/Името на лекот 
(во натамошниот текст: Х) се наведува со поцрни заде-
белени (болд) букви (латинична и кирилична транс-
крипција на името) заедно со неговата јачина и фарма-
цевтската дозирана форма. Потоа следи INN или воо-
бичаеното име на активната супстанција (како што е 
назначено на пакувањето), што може да се напише во 
следниот ред и тоа вообичаено на латински јазик. 

Составот на лекот се искажува со целосно наведу-
вање на активната супстанција(и) и на помошните суп-
станции квалитативно (со употреба на нивните вооби-
чаени имиња) и содржината на активната супстанци-
ја(и) изразена квантитативно, за секоја поединечна 
фармацевтска дозирана форма на лекот (ако ги има по-
веќе). Имињата на сите составните компоненти на ле-
кот се пишуваат кирилично. 

Назив, седиште и адреса на носителот на одобре-
нието за ставање во промет 

Податокот за носителот на одобрението за ставање 
на лекот во промет се дава со наведување на називот, 
седиштето и адресата на субјектот што има регистри-
рано седиште во Република Македонија. 

Назив, седиште и адреса на производителот на 
лекот 

Податокот за производителот на лекот се дава со 
наведување на називот, седиштето и адресата на произ-
водителот. 

 
1. 1. Што Х претставува и за што се употребува  
Податоците за фармацевтската дозирана форма, со-

држината на пакувањето и фармакотерапевтската група 
или за начинот на делување наведени во овој дел, треба 
да се во согласност со збирниот извештај за особините 
на лекот (SmPC).  

Фармацевтската дозирана форма се наведува во 
согласност со Стандардните термини на Европската 
Фармакопеја. Фармацевтската дозирана форма може да 
се објасни на јазик разбирлив за пациентот.  

Содржината на пакувањето се наведува како едини-
ца тежина, единица волумен, број на дози, единица 
број (големина на пакување). 

Физичкиот опис може да вклучи на пример, облик, 
боја, текст, отпечаток. 

Фармакотерапевтската група се наведува описно во 
согласност со анатомско-терапевтско-хемиската класи-
фикација на лековите (ATC класификација). Начинот 
на делување на лекот мора да биде кусо опишан и раз-
бирлив за пациентот. 

Терапевтските индикации треба да бидат наведени 
на јазик разбирлив за пациентот-корисникот. Подато-
ците за терапевтските индикации се однесуваат на оние 
терапевтски индикации што се потврдени и докажани. 

 
2. Податоци кои мораат да се знаат пред упот-

ребата на лекот 
Податоците што треба да се знаат пред да се упо-

треби лекот се: контраиндикации, мерки на претпазли-
вост пред употребата, специјални предупредувања и 
интеракции. 

 
2.2. Што треба да знаете пред да се зема/употребува Х  
Во овој дел треба да се наведат посебните состојби 

на одредени групи на корисници и пациенти, на при-
мер, деца, возрасни лица и специфични групи на паци-
енти како што се пациенти со оштетувања на бубрезите 
и црниот дроб. Кога ќе се определи возрасната група, 
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на пример, за деца се наведуваат податоци во соглас-
ност со „Насоките за водење на клинички испитувања 
на лекови кај деца„ на Европската Комисија. 

Немојте да го земате/употребувате Х . . .         
Информациите што  се наведуваат во овој дел треба 

директно да се насочат кон апсолутните контраиндика-
ции, вклучително и оние што се должат на итеракции 
со други лекови.  

Треба да се наведат апсолутните контраиндикации, 
вклучително со: 

- контраиндикациите заради пропратни хронични 
заболувања (инсуфицијенција на бубрезите, црниот 
дроб, дијабет), 

- контраиндикациите до кои доаѓа заради интерак-
ции со други лекови, 

- контраиндикациите што се последица на присус-
твото на одредени ексципиенси и 

- бременост, ако земањето на лекот за време на бре-
меност е контраиндицирано. 

При описот на контраиндикациите треба да се наве-
дат сите детали, а не само вообичаените или важни 
контариндикации.  

Бидете посебно внимателни со Х . . .   
Информациите за мерките на претпазливост, специ-

јалните предупредувања и за интеракците, вклучително 
и оние што се должат на интеракциите со други лекови 
се наведуваат во овој дел. Треба да се внимава да не се 
испуштат сложените детали кои треба да се опишат на 
начин што е разбирлив за пациентот-корисникот,  не  
само вообичаените или важни мерки на претпазливост.  

Со мерките на претпазливост треба да се запознае 
пациентот-корисникот кои активности треба да ги 
превземе. 

Се наведува  влијанието на лекот врз однесувањето 
на пациентот-корисникот. Треба да се прави разлика 
помеѓу влијание врз способноста за спознавање, реаги-
рање и расудување. Треба да се опише во кои случаи 
(ако има) пациентот треба да го зема/употребува само 
лекот Х после консултација со лекар. 

Се наведуваат (ако е соодветно и ако не е наведено 
во претходниот дел) податоци за некоја хронична бо-
лест (инсуфициенција на бубрези или црн дроб, дија-
бет или други пречки во метаболизмот). 

Во овој дел треба да се наведат информации за 
евентуални неопходни лекарски контроли што треба да 
се направат пред почетокот или за време на терапијата 
(на пример, испитувања што треба да се направат за да 
се исклучат контраиндикации). 

Треба да се наведат информации (ако има) за важни 
симптоми што може лекот да ги препокрие/маскира 
или ако лекот влијае врз лабораториските параметри. 
Ако е релевантно, треба да се наведе можната непод-
носливост со различни материјали (на пример, распо-
ложив пластичен шприц, што мора де се земе како дел 
од лекот). 

Треба да се опише потребата за одбегнување на 
надворешни влијанија додека се зема лекот (на пример, 
заштитување  од сончева светлина по употребата, фо-
тотоксични лекови). 

Треба да се опишат и други предупредувања што се 
однесуваат на пример на други болести и на влијанието 
на лекот врз однесувањето, доколку е тоа потребно. 

Треба да се наведат сите други информации, што се 
должат на промени во обојувањето на долната облека 
како резултат на промени во бојата на изметот и урина-
та заради употребата на лекот. 

Бременост и доење  
Употребата на лекот за време на бременост и доење 

треба да биде опишана како посебен дел. Во него треба 
да се наведат соодветни предупредувања во врска со 
категоријата на ризик. 

Влијание врз психофизичките способности  
Во посебен дел треба да се наведат можностите за 

влијание на лекот врз способноста на пациентот  да 
управува со превозно средство или да ракува со маши-
ни или да извршува тешки и небезбедни работни зада-
чи. 

Треба да се одредат лековите што силно влијаат врз 
психофизичките способностии (забрана) и лековите 
што имаат релативно (можно) влијание врз тие способ-
ности. 

Треба да се нагласи дополнителното влијание на ал-
кохолот. 

Земање/употреба на Х со храна и напиток     
Интеракциите што не со поврзани со лекот треба да 

се наведат во овој дел. На пример, пациентот не треба 
да зема млеко за време на терапијата со тетрациклини 
и да не зема алкохол за време на третманот со бензоди-
азепини. 

Важни информации за некои ингредиенти на Х 
Информациите за неподносливост на одредени екс-

ципиенси треба да се дадат во овј дел. Треба детално да 
се опишат оние ексципиенси чие познавање е важно за 
сигурна и ефикасна употреба на лекот.  

Земање/употреба на други лекови 
Во делот за взаемното/меѓусебното делување со 

други лекови треба да се опишат ефектите на другите 
лекови врз лекот и обратно, како и интеракциите што 
го потенцираат/намалуваат или продолжуваат/скрату-
ваат делувањето на лекот,  заради што треба да се при-
лагоди дозирањето или да се превземат дополнителни 
мерки. 

 
3. Податоци за правилна употреба на лекот 
Податоците за правилна употреба на лекот се: ре-

жим на дозирање, начин на употреба и начин на приме-
на, честота на примена, времетраење на примената, ка-
ко и мерки кои треба да се превземат во случај на пре-
дозирање. 

 
3.3. Како да се зема/употребува Х 
Ако се релевантни, треба да се наведат упатствата 

за правилна употреба и определениот режим на дозира-
ње на лекот (единечни и дневни дози одделно), како и 
максималната дневна доза, честотата на земање, начи-
нот на примена на лекот и времетраењето на третма-
нот. 

Начинот на примена треба да се наведе во соглас-
ност со Стандардните термини на Европската фармако-
пеја. Може да се покаже за потребно да се објасни и 
начинот на примена на јазик разбирлив за пациентот-
корисникот. 

Ако лековите содржат една активна супстанција 
најпрво се наведува бројот на дозни единици на лекот, 
а потоа во заграда се наведува количината на активната 
супстанција, на пример, една или две таблети (50 mg до 
100 mg од „активна компонента„ – се наведува името 
на активниот ингредиент) два пати дневно, што значи 
дневно најмногу до четири таблети (200 mg од 
„активната компонента“). 

Треба да се наведе и определеното време на земање 
на лекот (честота на земање). 
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Текстот треба да биде составен според индикација-
та, возраста и полот, земајќи ги во вид органските на-
рушувања. 

Во овој дел треба да се наведе и намалување на до-
зата во случај на бубрежна и/или хепатална инсуфици-
енција. 

Ако природата на лекот или пакувањето/затвора-
њето е такво што начинот за негова употреба /ракува-
ње не е јасен без упатство и во случај кога за апликаци-
ја на лекот треба да се употреби посебно помагало за 
дозирање, тогаш потребно е да се наведат и инструк-
ции за посебен начин на ракување – отварање, затвора-
ње (по потреба да се прикаже илустрација во слики). 

Инструкциите треба: 
- да бидат такви што ќе ги упатуваат пациентите-

корисниците што да прават, при тоа тие не треба да ја 
применат за да ја оправдаат или објаснат активноста, 

- да бидат опишани на практичен начин, 
- да му покажат на пациентот-корисникот како нај-

правилно да го употреби лекот, 
- да бидат со позитивни, подобро отколку со нега-

тивни реченици, таму каде тоа е можно. Инструкции со 
негативни реченици треба да се употребуваат кога па-
циентот-корисникот треба да одбегнува одредени спе-
цифични активности,  

- да бидат дадени како одвоени напатствија кога 
пациентот-корисникот треба да изведе две различни 
активности, кои не треба да бидат збиени во една рече-
ница,  

- да бидат нумерирани и подредени во правилен ре-
дослед кој треба пациентот-корисникот да го следи, 

- вообичаено да се разбирливи без објаснувања, за 
да не го оптоварат пациентот-корисникот со многу ин-
формации.  

Објаснувањата треба да се употребуваат за да се 
прошират причините за инструкциите и да не водат 
кон следни информации. Инструкциите можат да бидат 
наведени со поцрни задебелени (болд) букви со објас-
нувања во стандардни букви, за да му дадат на пациен-
тот-корисникот насока кон важноста на информациите. 

Објаснувањата теба да се стават веднаш после ин-
струкциите кога: 

- инструкцијата е спротивна на очекуваното однесу-
вање, 

- причините за инструкцијата не се сами по себе 
јасни, 

- инструкцијата може да се направи повеќе да биде 
забележана со употреба на објаснувања. 

Инструкцијата и нејзиното објаснување треба да се 
дадат од иста страна на упатството. Ако има групи на 
инструкции и објаснувања тие треба да бидат на иста 
страна на упатството за пациентот-корисникот. 

Кога е потребно, треба да се дадат описи (ако е ко-
рисно со употеба на слики) на техниките за отворање 
на контејнери што не треба да бидат отворени од деца 
или на други контејнери што се отвораат на невообича-
ен начин. 

Специфични инстукции за употреба на лекот може 
да бидат  важни (на пример, Земајте ги таблетите со 
доволно количество течност - една чаша вода). 

Треба да се наведе и определеното време на земање 
на лекот (честота на земање). 

Ако е потребно, треба да се вклучат прецизни при-
кази за времетраењето на терапијата: 

- вообичаеното времетраење на терапијата, 
- максималното времетраење на терапијата, 
- интервали без третман, 

- случаји во кои времетраењето на третманот треба 
да биде ограничено. 

Особено и ако воопшто е можно, кај лековите што 
се издаваат без рецепт, треба да се вклучат прецизни 
прикази за вообичаеното времетраење на терапијата, 
максималното времетраење на терапијата и на интерва-
лите без третман, заедно со јасна насока за тоа кога (во 
кои случаи)  пациентот-корисникот треба да се консул-
тира со лекар. Кај лековите што се издаваат само на 
рецепт треба да се вклучи следниот приказ: „Вашиот 
лекар ќе ви каже колку долго ќе трае Вашиот третман 
со лекот Х. Не го прекинувајте лекувањето/третманот 
порано бидејќи ...„ 

Ако сте зеле/употребиле повеќе Х отколку што 
треба 

Се опишува како да се препознаат симптомите ако 
некој зел поголема доза и што да се прави. Се наведу-
ваат мерките што треба да бидат превземени во случај 
на предозирање (на пример, препознавање на симпто-
мите, итни мерки, антидоти - противотрови). 

Ако сте заборавиле да го земете/употребите Х 
Треба да им се објасни на пациентите-корисниците 

што тие треба/не треба да прават во случај кога една 
или повеѓе дози се испуштени / не се земени. 

Ефекти кога третманот со Х престанува 
Треба да се наведат ризиците или симптомите што 

се јавуваат како последица на престанокот на земање 
на лекот, ако е потребно. Треба да се предупреди паци-
ентот на опасностите што можат да се јават при преки-
нот на терапијата (треба да се наведе значењето на по-
степеното прекинување на терапијата со лекот). 

 
4. Податоци за несаканите дејства на лекот 
Во упатството за пациентот се наведуваат подато-

ците за несаканите дејства на лекот, како и мерките кои 
е неопходно да се превземат во случај на појава на 
несакана реакција на лекот. 

Во упатството за пациентот потребно е да се преду-
преди пациентот дека за сите настанати реакции на 
лекот кои не се опишани во упатството за пациентот 
треба да го извести својот лекар или фармацевт. 

 
4.4. Можни несакани дејства 
Информациите дадени за несаканите дејства треба 

да се во согласност со збирниот извештај за особините 
на лекот (SmPC). 

Несаканите дејства треба да бидат поделени според 
сериозноста и честотата или според типот на симпто-
мите (по органски системи). Во упатството за пациен-
тот каде што е воопшто можно, за сите несакани дејс-
тва на лекот треба да се наведуваат податоци за често-
тата на нивната појава, како пациентот би дознал за ри-
зикот. Ако постојат точни податоци, броевите можат 
да бидат изразени во проценти. Во рамките на различ-
ни групи на честота на појавите, несаканите дејства 
треба да се наведат по опаѓачки редослед на сериозно-
ста, ако е можно. Независно од нивната честота, најпр-
вин треба да се наведат најсериозните, типичните неса-
кани дејства на лекот што мораат да бидат и/или соод-
ветно нагласени. Тоа особено важи за несаканите дејс-
тва кај кои треба веднаш да се превземат итни мерки. 

Во зависност од пресметаната честота на појавува-
ње, несаканите дејства може да се поделат на: 

- многу чести 10% + (повеќе од 1 на 10); 
- чести > 1% и < 10% (помалку од 1 на 10 но повеќе 

од 1 на 100); 
- помалку чести  од  0.1% до 1% (помалку од 1 на 

100 но повеќе од 1 на 1000); 
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-  ретки  од 0.01% до 0.1% (помалку од 1 на 1000); 
- многу ретки до 0.01% (помалку од 1 на 10000). 
Доколку несаканите дејства се појават во поголем 

дел на самиот почеток на третманот и потоа се смиру-
ваат или пак се појават само после продолжен третман, 
тоа треба да се назначи. 

Треба да се наведат мерките што треба да се презе-
мат за да се отстранат или најмалку ублажат несакани-
те дејства. Ако корисникот треба да бара помош итно, 
употребете го терминот “веднаш”. За помалку итни со-
стојби, упоребете ја фразата “што е можно поскоро”. 
Пациентот-корисникот треба да се предупреди дека 
треба да го извести својот лекар или фармацевт за било 
кое несакано дејство, особено ако тоа не е наведено во 
упатството за пациентот. 

 
5. Податоци за чување на лекот и рок на 

употреба на лекот 
Во упатството за пациентот се наведуваат податоци 

за чување и рок на употреба на лекот. 
5.5. Чување на Х 
Треба да се наведе дека датумот на истекот на ро-

кот на употреба на лекот е означен на пакувањето и да 
се наведе предупредување дека лекот не смее да се 
употребува по истекот на рокот на употреба. 

Треба да се наведат условите на чување на лекот и 
безбедносните мерки во поглед на чувањето на лекот и 
по потреба да се наведе предупредување во врска со 
некои видливи знаци на расипување на лекот. 

Треба да се наведат условите на чување на лекот 
(температура, светлина, влага) кога е неотворен, како и 
во случаи кога лекот има намалена стабилност по ре-
конституција или по првото отварање или по подготву-
вање на лекот, во согласност со збирниот извештај за 
особините на лекот (SmPC).  

Во поглед на соодветното чување, треба да бидат 
опфатени следните упатства на чување: 

‘Да се чува на температура до 25 0С/30 0С’ 
‘Да се чува на температура од  20С до 80С (во фри-

жидер)’ 
‘Да се чува во фрижидер за длабоко замрзнување’ 
‘Да не се замрзнува / Да не се чува во фрижидер’ 
‘Да се чува во оригиналното пакување’ 
‘Да се чува во оригинален контејнер’ 
‘Да се чува пакувањето/контејнерот во надвореш-

ното пакување’ 
‘Контејнерот да се чува цврсто затворен’ 
‘Нема посебни упатства за чување’. 
Каде е потребно, треба да се наведе и предупреду-

вање за некои можни видливи знаци на евентуално рас-
ипување. Во случаи на видливи промени што укажува-
ат дека лекот е неупотреблив, треба да се наведе преду-
предување: “Не го употребувајте, ако сте забележа-
ле…….” 

Покрај температурата, кога е потребно, треба да се 
наведат предупредувања во врска со заштита од свет-
лина/влага. 

Реченицата “ Лекот да се чува на места недостапни 
за деца!” треба да биде напишана нагласено во посебен 
ред. 

 
6. Дополнителни податоци за лекот 
Во упатството за пациентот се наведуваат дополни-

телни податоци за лекот и тоа: начин на издавање на 
лекот, датум на последна ревизија на текстот на упат-
ството за пациентот, број на одобрение за ставање на 
лекот во промет за секоја поединечна форма на лекот и 
содржина на пакување.  

Начин на издавање на лекот 
Како начин на издавање на лек се наведува: 
“Лекот се издава во аптека само на  рецепт”  
“Лекот се издава во аптека без рецепт” 
“Лекот се применува само во здравствена установа”. 
Датум на последна ревизија на текстот на упатство-

то за пациентот. 
Се наведува датумот кога упатството за пациентот e 

последен пат одобрено. 
Број на одобрение за ставање на лекот во промет 
Се наведува бројот и датум на одобрението за ста-

вање на лекот во промет на територија на Република 
Македонија издадено од надлежниот орган.  

 
Член 16 

Примерот за структурата и содржината на упат-
ството за пациентот е даден во Прилог бр.1 кој е соста-
вен дел на овој правилник. 

 
IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Член 17 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија".  

 
   Бр. 15.1650/1 

24 февруари 2009 година           Министер за здравство, 
      Скопје                               д-р Бујар Османи, с.р. 
 
    

    ПРИЛОГ бр. 1 
 

Пример на упатството за пациентот 
 
Сите заглавија во примерот на упатството за паци-

ентот се нумерирани, меѓутоа за некои лекови истите 
може да не бидат релевантни. Во тој случај, ирелевант-
ните заглавија треба да се испуштат и нумерирањето на 
преостанатите заглавија да се промени задржувајќи го 
нивниот редослед. Препорачаната рамка на структура-
та и содржината не смеат битно да отстапуваат од на-
ведениот пример, освен кога за тоа постои соодветна 
аргументација. 

 
Легенда:  
- болдирано печатење за заглавија, 
- косо печатење (италик) за текст што е значаен но 

не е заглавие, 
- “текст” под наводници за текст што е значаен во 

одредени случаи, 
- вообичаено печатење за коментари и објаснувања 
 
За лекови што се издаваат само на рецепт, упат-

ството за пациентот треба да отпочне со следниот 
текст: 

 
 

Пред употреба на лекот внимателно прочитај го 
упатството. 
• Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го про-
читате повторно. 
• Ако имате дополнителни прашања, обратете се кај 
Вашиот лекар или фармацевт 
• Овој  лек Ви е препишан Вам лично  и не треба да им 
го давате на други лица, бидејќи може да им наштети 
дури и ако нивните симптоми се исти како Вашите. 
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За лекови што се издаваат без рецепт, упатството за 
пациентот треба да отпочне со следниот текст: 

 
Пред употреба на лекот внимателно прочитај го 
упатството бидејќи содржи важни информации за 
Вас. 
Овој лек се издава без рецепт за третман (ублажување) 
на полесни здравствени проблеми за кои не е потребе-
но совет со лекар. И покрај тоа, треба да го употребува-
те Х претпазливо (внимателно) за да Ви биде што 
повеќе од корист.   
• Чувајте го упатството. Можеби ќе треба да го про-
читате повторно. 
• Советувајте се со Вашиот фармацевт ако Ви се 
потребни дополнителни информации. 
• Ако симптомите на Вашата болест не се подобрат 
во текот на …..дена, тогаш мора да појдете на лекар. 

 
Упатството за пациентот содржи: 

1. Што претставува Х и за што се употребува 
2.Што мора да знаете, пред да го земете/употребите Х 

3. Како да го земате/употребувате Х 
4. Можни несакани дејста (реакции) 

5. Чување и рок на употреба на Х 
 
Заштитено име/Име на лекот, јачина и фармацев-

тска форма 
Незаштитено име со латинично писмо (во заграда 

се наведува и формата на активната супстанција, ако е 
потребно)  

* Активната(е)  супстанција (и): 
* Ексципиенси. 
Назив, седиште и адреса на носителот на одобрени-

ето за ставање во промет 
Назив, седиште и адреса на производителот на ле-

кот 
 
1. Што претставува Х и за што се употребува 
Треба да се наведат следните податоци на јазик раз-

бирлив за пациентот-корисникот: 
- фармацевтската дозирана форма со квалитативни-

от и квантитативниот состав на активната(е) супстан-
ција(и), како и фармакотерапевтската група или начи-
нот на делување; 

- содржина на пакувањето изразена преку единица 
тежина, единица волумен, број на дози, големина на 
пакување; 

- терапевтски индикации (на пример, “ја намалува 
температурата”, “ја  ублажува болката”  итн.), ако е по-
требно треба да се наведе дека лекот се употребува са-
мо за дијагностички цели. 

 
2. Што треба да знаете пред да го зема-

те/употребувате Х 
 
Немојте да го земате/употребувате Х,  ако: 
- имате или сте имале стомачен чир (пептичен ул-

кус) 
Контраиндикациите треба да се наведат на јазик 

разбирлив за пациентот-корисникот, вклучително со 
контраиндикациите кои се резултат на интеракции со 
други лекови. 

 
Бидете посебно внимателни со Х, ако: 
- имате астма (или порано сте ја имале), бидејќи Х 

може да предизивика напад. 

На јазик разбирлив за корисникот треба да се наве-
дат мерките на претпазливост, посебните предупреду-
вања, интеракциите со други лекови: 

- ако сте постари од 60/80 ... 
- ако Х се дава на деца ... 
- ако Х може да предизвика поспаност. 
 
“Ве молиме да се посоветувате со лекар и тогаш ко-

га горенаведените укажувања се однесувале на Вас, би-
ло кога во минатото”. 

 
Земање/употребување на Х со храна и со напиток 
 
Бременост 
Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт 

пред да земете било каков  лек. 
 
Доење 
Советувајте се со Вашиот лекар или фармацевт 

пред да земете било каков  лек. 
 
Влијание врз способноста за возење или ракува-

ње со машини 
- т Х може да предизвика поспаност, 
- не возете бидејќи Х може да попречи да возите 

безбедно,  
- не ракувајте со било какви алатки или машини. 
 
Важни информации за некои составни компо-

ненти на Х 
Треба детално да се дадат информации за ексципи-

енси чие познавање е важно за сигурна и ефикасна упо-
треба на лекот. 

Посебно треба да се води сметка за Упатството 
(водичот) за  ексципиенси на пакувањето и во упат-
ството за лекови наменети за хумана употреба (Про-
писи кои се однесуваат на лекови во Европската уни-
ја, Волумен 3В). 

 
Земање/употребување на други лекови  
“Ве молиме да имате во вид дека овие укажувања 

можат да се однесуваат и на оние производи што сте ги 
земале во минатото или ќе ги земате во иднина”. 

“Ве молиме да го информирате Вашиот лекар или 
фармацевт ако земате, или ако неодамна сте земале би-
ло кој друг лек, дури и оние кои не се на лекарски ре-
цепт”. 

 
3. Како да се зема/употребува Х 
Треба да се наведат инструкциите за правилно зе-

мање и дозирање, заедно со начинот на употреба и ме-
тодот на примена. 

Кај лековите што се издаваат само на рецепт, да се 
вметне реченицата: 

“Строго придржувајте се кон упатствата на лекарот. 
Дозите не смеете да ги менувате или лекувањето да го 
прекинувате без да се посоветувате со лекар”. 

Кај лековите што содржат една активна супстанција 
најпрвин се наведува бројот на единици на лекот, а во 
заграда се наведува количината на активната супстан-
ција, на пример: 

“... една или две таблети (500 до 1000 mg парацета-
мол) три пати на ден, што значи најмногу (максимална 
дневна доза од) шест таблети (3000 mg парацетамол)” 

“… наутро, на ручек, непосредно пред јадење, за 
време на јадење, по јадење 
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“Х не смее да се проголта” 
“Х не смее да се џвака” 
“Пред употреба добро протресете” 
“Раствори ја шумливата таблетата во чаша вода. 

Потоа испиј ја целата содржина од чашата”. 
“Земај  ги таблетите со доволно количество течно-

сти (на пример, една чаша вода)”. 
“Следете ги инструкциите за да добиете раствор ка-

ков што треба да земете/употребите: Наполни го ши-
шето до ознаката (бела линија) со прочистена вода. 
Протресувајте го шишето се додека сувиот прашок не 
се навлажи со водата. Потоа пената ќе падне. Дополне-
те го шишето до ознакат (бела линија) со вода и по-
вторно протресете посилно. Ќе добиете 100 ml од рас-
творот што е готов за употреба”. 

“Земајте го  Х еднаш дневно, секој ден, во приб-
лижно исто време”. 

“Најдобар ефект за вашиот крвен притисок ќе по-
стигнете ако ја земате таблетата секој ден во исто вре-
ме. Земањето во исто време ќе ви помогне да не забо-
равите да земете таблета”. 

“Следете ги инструкциите освен ако Вашиот лекар 
не Ви препорачал поинаку.” 

“Не заборавајте да го земете лекот”. 
“Вашиот лекар ќе Ви каже колку време ќе трае те-

рапијата/лекувањето  со Х. Не прекинувајте со земање-
то на лекот порано, бидејќи ...” 

 
Ако имате впечаток дека ефектот на Х е премногу 

силен или премногу слаб, посоветувајте се со Вашиот 
лекар  или фармацевт. 

 
Ако сте земале/употребиле поголема доза од Х 

отколку што треба: 
Ако сте земале/употребиле поголема доза од Х 

отколку што треба, веднаш треба да се посоветувте 
со Вашиот лекар или фармацевт. 

 
Ако сте заборавиле да го земете/употребите Х: 
Не земајте двојна доза за да ја надоместите про-

пуштената доза. 
 
Ефекти кога престанува третманот со Х: ако е 

потребно 
 
4. Можни несакани дејства (реакции) 
Заглавието треба да отпочне со реченицата: Како и 

сите лекови, Х може да има несакани дејства. 
 
Опишани се примери на несакани дејства, групира-

ни според сериозноста на истите: 
“Ако се случи било што од долунаведеното, веднаш 

престанете со земањето на Х и за истото веднаш изве-
стете го Вашиот лекар или одете во ургентното одделе-
ние во најблиската болница”: 

- отекување на раце, стопала, глужд, лице, усни или 
грло што може да предизвика тешкотии при голтањето 
или дишењето, 

- исип, црвенило, 
- несвестица, 
- пожолтување на кожата и очите, така наречена 

жолтица. 
“Сите овие се многу сериозни несакани дејства. 

Ако се појават кај вас, тоа покажува многу сериозна 
алергиска реакција на Х. Затоа Ви е потребна итна ме-
дицинска помош или хоспитализација”. 

“Сите овие многу сериозни несакани дејства се 
многу ретки”. 

“Веднаш известете го Вашиот лекар или одете во 
ургентното одделение во најблиската болница ако при-
метите: 

- болка во градите, 
- ангина, 
- промени на срцевиот ритам, на пример ако забеле-

жите дека срцето забрзано ви чука, 
- тешкотии при дишењето, 
- симптоми на чести инфекции/воспаленија, на при-

мер температура и воспаление на грлото, 
- помалку излачување на урина од вообичаеното”. 
“Сите овие се сериозни несакани дејства, за кои е 

потребна итна медицинска помош”. 
“Сериозните несакани дејства се ретки”. 
“Известете ги Вашиот лекар ако приметите: 
- гадење, 
- стомачни грчеви или стомачни болки, 
- главоболка, 
- вртоглавица, 
- замор, 
- зашеметеност, 
- сува кашлица, 
- мускулни грчеви, 
- надуеност или гасови, 
- пролив, 
- губење на апетитот”. 
“Сите овие се слаби несакани дејства на Х”. 
 
Ако корисникот треба да побара итна помош, упо-

требето го терминот “веднаш, итно”; 
За помалку итни состојби, употребете го терминот 

‘што е можно поскоро’. 
Завршете го заглавјето со реченицата:  
Ако приметите било какви несакани дејства кои не 

се споменати во ова упатство, Ве молиме да го ин-
формирате Вашиот лекар или фармацевт. 

 
5. Чување  на Х 
Реченицата: “ Лекот чувајте го на места недос-

тапни за деца” треба да биде отпечатена нагласено во 
посебен ред. 

‘Да се чува на температура до 25 0С/30 0С’ 
‘Да се чува на температура од  20С до 80С (во фри-

жидер)’ 
‘Да се чува во фрижидер за длабоко замрзнување’ 
‘Да не се замрзнува / Да не се чува во фрижидер’ 
‘Да се чува во оригиналното пакување’ 
‘Да се чува во оригинален контејнер’ 
‘Да се чува пакувањето/контејнерот во надвореш-

ното пакување’ 
‘Контејнерот да се чува цврсто затворен’ 
‘Нема посебни упатства за чување’. 
Кога е потребно, треба да се додадат  предупреду-

вања во врска со заштита од светлина/влага. 
 
 Рок на употреба 
Лекот не смее да се употребува по датумот на 

истекот на рокот на употреба што е наведен на 
кутијата / шишето / лентата / пакувањето.  

Кога е потребно, треба во случаи на видливи про-
мени кои упатуваат дека станува збор за неупотребли-
воста на лекот, да се наведе посебно предупредување 
кое гласи: Не го употребувајте лекот ако сте забеле-
жале…….. 

 
Начин на издавање на лекот 
Како начин на издавање на лек се наведува: 
“Лекот се издава во аптека само на  рецепт”  
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“Лекот се издава во аптека без рецепт” 
“Лекот се применува само во здравствена устано-

ва”. 
 
Датум на последна ревизија на внатрешното 

упатство  
- Внатрешното упатство е одобрено ……. 
 
Број на одобрение за ставање на лекот во промет 

_____________ 
554. 

Врз основа на член 86 од Законот за лековите и ме-
дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство  до-
несе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО СЕ СОДРЖАТ НА НАД-
ВОРЕШНОТО И КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ 
НА ЛЕКОВИТЕ, КАКО И СЛУЧАИТЕ КОГА МОЖЕ  

ДА СЕ КОРИСТИ НАЛЕПНИЦА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваaт податоците што 

се содржат на надворешното и контактното пакување 
на лековите, како и случаите кога може да се користи 
налепница.  

 
Член 2 

Овој правилник не се однесува на означувањето на 
лековите кои се во промет врз основа на издадено одо-
брение за увоз во согласност со член 79 став 2 алинеа 
5, 6 и 7 од Законот за лековите и медицинските помага-
ла (во натамошниот текст: Закон).  

 
Член 3 

Податоците што се содржат на надворешното и 
контактното пакување на лекот треба да бидат во сог-
ласност со збирниот извештај за особините на лекот и 
не треба да има елементи на рекламирање на лекот.  

 
Член 4 

Податоците што се содржат на надворешното и 
контактното пакување на лекот треба да бидат отпеча-
тени со доволно растојание помеѓу редовите, како и на 
начин да не можат да бидат избришани, за да се обез-
беди читливост, разбирливост и постојаност на инфор-
мациите.  

На надворешното пакување на лекот податоците се 
наведуваат без употреба на кратенки, ако тоа го овоз-
можува големината на пакувањето.  

Сите податоци кои се однесуваат на означувањето 
на надворешното и контактното пакување на лекот 
треба да бидат напишани во согласност со член 83 став 
1 од Законот, со тоа што името на лекот треба да биде 
на латинична и кирилска транскрипција, а меѓународ-
ното незаштитено име (INN) на лекот е на латински ја-
зик или ако тоа не постои, вообичаеното употребувано 
име.  

 
Член 5 

Ако надворешното и контактното пакување на ле-
кот се означува на повеќе странски јазици, содржината 
на сите податоци треба да е иста на сите употребени 
јазици.  

II. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА  
НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ 

 
Член 6 

Надворешното пакување на лекот содржи податоци 
за:  

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на 
секоја активна супстанција, јачина на лекот; 

2) активна супстанција, изразена квалитативно и 
квантитативно на единица доза; 

3) фармацевтска дозирана форма и големина на па-
кување; 

4) помошните супстанции; за фармацевтските фор-
ми за парентерална примена, за локална употреба и за 
очи се наведуваат сите помошни супстанции, а за сите 
останати се наведуваат помошните супстанции кои 
имаат потврдено дејство, а се дадени во Прилог бр. 1, 
кој е составен дел на овој правилник; 

5) начин на употреба на лекот; 
6) предупредување дека лекот треба да се чува над-

вор од дофат на деца;  
7) други предупредувања, ако се потребни; 
8) датум на истекување на рокот за употреба на ле-

кот (месец и година); 
9) начин на чување на лекот; 
10) посебни мерки на предупредување при отстра-

нување и уништување на неупотребените лекови или 
на супстанциите настанати од нив како распадни про-
дукти, ако е потребно; 

11) назив и адреса на производителот и/или носите-
лот на одобрението за ставање на лекот во промет;  

12) број на одобрението за ставање на лекот во про-
мет; 

13) број на серија на лекот и ЕАN - код; 
14) скратен начин на употреба и дозирање, за леко-

ви со начин на издавање без рецепт; 
15) АТC код;  
16) други податоци, на барање на надлежниот орган 

за лекови. 
 

1. Име на лекот и меѓународно незаштитено име на 
секоја активна супстанција, јачина на лекот 

 
Член 7 

На надворешното пакување на лекот се наведува 
името на лекот, кое може да биде:  

1) заштитено име (трговска марка); 
2) меѓународно незаштитено име (INN), проследено 

со трговска марка или со име на производителот или 
без нив; 

3) вообичаено употребувано име, проследено со тр-
говска марка или со име на производителот или без 
нив; 

4) точното хемиско, односно научно име или општо 
познато име, проследено со трговска марка или со име 
на производителот или без нив. 

Заштитеното име од став 1 точка 1 на овој член не 
треба да предизвикува забуна во однос на името, 
односно не треба да биде замена со името од став 1 
точките 2,3 и 4 на овој член. 

Заштитеното име на лекот треба: 
- да не доведува до заблуда поврзана со терапев-

тското или фармацевтското значење на лекот; 
- да не доведува до заблуда во однос на составот на 

лекот; 
- да не доведува до забуна и пречки при пропишу-

вањето, печатењето или изговарањето со името на дру-
ги лекови; 
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- да не биде причина за замена со други категории 
на производи; 

- да не содржи елементи на огласување; 
- по правило, да биде составено само од еден збор, 

без скратување и употреба на бројки и кратенки, освен 
ако таквата примена е основана. 

 
Член 8 

Покрај името на лекот од член 7 став 1 на овој пра-
вилник, на надворешното пакување на лекот се наведу-
ва и јачината на лекот и фармацевтската дозирана фор-
ма во согласност со стандардните термини на Европ-
ската фармакопеја.  

Податоците за лекот се наведуваат по следниот 
редослед:  име, јачина, фармацевтска дозирана форма, 
INN или вообичаено употребувано име.  

 
Член 9 

Ако лекот содржи до три активни супстанции, по-
крај името на лекот од член 7 став 1 од овој правилник 
треба да се наведат активните супстанции со нивното 
меѓународно незаштитено име или ако такво не постои, 
со вообичаеното употребувано име. 

Ако лекот содржи повеќе од три активни супстан-
ции, во постапката за добивање на одобрение за става-
ње на лек во промет се одобрува и кои активни суп-
станции треба да се содржат на надворешното пакува-
ње на лекот. 

Активните супстанци од ставовите 1 и 2 од овој 
член се наведуваат после јачината и фармацевтската 
дозирана форма или во следниот ред под заштитеното 
име на лекот. 

Различните јачини кај лекови во комбинација на 
повеќе активни супстанции треба да бидат одвоени со 
коса линија. Името на активните супстанции кај овие 
лекови треба да бидат одвоени со коса линија. 

 
Член 10 

На надворешното пакување на лекот, покрај името 
на лекот од член 7 став 1 од овој правилник, ако е 
применливо, се наведува и податок дека лекот е наме-
нет за новороденчиња, деца или возрасни. 

 
2. Активна супстанција, изразена квалитативно и 

квантитативно на единица доза 
 

Член 11 
Квалитативниот состав на лекот се наведува според 

содржината на активната супстанција на единица доза 
согласно начинот на примена на лекот. Активната 
супстанција се наведува според вообичаеното употре-
бувано име, односно според хемиската форма на соеди-
нението (на пример, во форма на сол или естер) на 
активната супстанција. 

 
Член 12 

Квантитативниот состав на лекот се наведува спо-
ред количината и хемиската форма на активната суп-
станција или јачината на лекот, а се изразува согласно 
начинот на примена на лекот:  

а) на број на единици на еднократна доза; 
б) на единица волумен, ако тоа е во согласност со 

фармацевтската дозирана форма; 
в) на единица маса, ако тоа е во согласност со фар-

мацевтската дозирана форма. 

Член 13 
Активната супстанција во хемиска форма на соеди-

ненија (на пример, во форма на сол или естер) се изра-
зува како количина на активната форма, со INN или 
вообичаеното употребувано име. 

Различните јачини се означуваат со иста единица 
мерка, со тоа што употребата на  запирка треба да се 
избегнува (на пример, треба да стои 250 mg наместо 
0,25 g), а од безбедносни причини единицата мерка ми-
крограми се означува со цел збор, а не со кратенка.  

Кај лекови за парентерална употреба со еднократна 
доза, количината на активната супстанција се изразува 
во ml или во вкупен волумен, а кај лекови за парента-
рална употреба во повеќе дозно пакување, количината 
на активната супстанција се изразува во ml или на 100 
ml или на 1000 ml итн.  

Кај лекови за парентерална употреба што содржат 
поголема количина на неоргански соли, количината на 
солите може да се изрази и во милимоли (mmol).  

Концентрати за парентерална употреба се означува-
ат како содржина на активната супстанција во вкупен 
волумен и како содржина на активната супстанција на 
ml, со тоа што се наведува ознаката: "да се разреди 
пред употребата, според упатството". 

Ако концентратите за парентерална употреба од 
став 5 на овој член, според упатството, пред употреба-
та се разредуваат на една концентрација се означуваат 
и како содржина на активната супстанција во mg/ml  по 
разредувањето, според упатството.  

Ако постои можност за повеќе начини на разреду-
вање на концентратот од став 5 на овој член според 
упатството, а кои даваат различни крајни концентра-
ции на разредување, тие не се означуваат со податоци-
те од став 6 на овој член. 

Прашокот за растворање или припрема на суспен-
зија, пред парентералната употреба, се означува како 
вкупна содржина на активната супстанција во контеј-
нерот со ознака: "да се разреди пред употреба, според 
упатството". 

Ако прашокот од став 8 на овој член пред употребата 
се разредува според упатството на една концентрација, 
се означува и како содржина на активната супстанција 
во mg/ml  по разредувањето, според упатството. 

Ако постои можност за повеќе начини на разреду-
вање на прашокот од став 8 на овој член според упат-
ството, а кои даваат различни крајни концентрации на 
разредувањето, тие не се означуваат со податоците од 
став 9 на овој член.  

 
Член 14 

Вехикулумите за концентратите или прашокот за 
парентерална употреба треба да бидат јасно наведени 
или обележани.  

 
Член 15 

На трансдермалниот фластер треба да се наведат 
податоци за:  

а) содржината на активната супстанција; 
б) дозата која ја апсорбира пациентот на единица 

време (на пример: час, ден, итн.). 
Податоците од став 1 од овој член треба да бидат 

јасно разграничени.  
 

Член 16 
За цврстите фармацевтски дозирани форми во пове-

ќедозно пакување (на пример, прашок, гранули итн.) 
количината на активната супстанција треба да биде 
изразена, ако е тоа можно, на единица доза или тежина, 
односно во проценти.  
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Член 17 
За импланти или интраутерини помагала количина-

та на активната супстанција се изразува како:  
1) содржина на активната супстанција во секој имп-

лант или интраутерино помагало; 
2) доза на ослободување, односно доза апсорбирана 

од страна на пациентот во единица време (на пример: 
час, ден, итн.); 

3) вкупно траење во време (на пример: часови, де-
нови, итн.) за кое се очекува апсорпција на вкупната 
доза. 

 
3. Фармацевтска дозирана форма и големина   

на пакување 
 

Член 18 
Фармацевтската дозирана форма на лекот е форма 

во која со помош на технолошки постапки се вградува 
активната супстанција и на тој начин се овозможува 
употребата на лекот, земајќи ги предвид и физиоло-
шките услови на организмот и физичко-хемиските 
особини на супстанцијата. Фармацевтската дозирана 
форма може да биде: 

1) крајна/финална фармацевтска дозирана форма на 
лекот која ја претставува формата на лекот која паци-
ентот ја зема (на пример, суспензија); 

2) готова фармацевтска дозирана форма на лекот 
која ја претставува формата во која производителот го 
става лекот во промет (на пример, прашок за припрема 
на суспензија). 

На надворешното пакување на лекот се наведуваат 
податоци за фармацевтската дозирана форма на лекот, 
односно за крајната/финалната или готовата фармацев-
тска дозирана форма на лекот, во случај кога двете 
форми меѓусебно се разликуваат. 

 
Член 19 

Фармацевтската дозирана форма се наведува во 
согласност со стандардните термини на Европската 
фармакопеја. 

 
Член 20 

Содржината на пакувањето се наведува како едини-
ца тежина, единица волумен, број на дози, единица 
број (големина на пакување). 

 
4. Помошни супстанции 

 
Член 21 

На надворешното пакување на лекот се наведуваат 
помошните супстанции кои имаат потврдено дејство.  

На надворешното пакување на лекот се наведува 
квалитативниот состав на помошните супстанции кои 
имаат потврдено дејство.  

Кај лек за парентерална примена, за очи, локална 
употреба или друга надворешна употреба, како и кај лек 
за инхалација на надворешното пакување се наведуваат 
сите помошни супстанции, а кај останатите само оние 
кои се наведени во списокот даден во Прилог 1.  

Имињата на помошните супстанции се наведуваат 
како што се дадени во Прилог бр. 1 oд овој правилник. 

  
5. Начин на употреба на лекот 

 
Член 22 

На надворешното пакување на лекот се наведува и 
податок за начинот на употреба на лекот "да се раство-
ри пред употреба според упатството". Треба да се 
наведе постапката на припрема и доколку е потребно и 
начинот на употреба. 

На надворешното пакување на лекот се наведува и 
предупредување : „Пред употреба прочитајте го прило-
женото упатство." 

На надворешното пакување на лекот треба да биде 
предвиден простор за впишување на пропишаната доза 
на лекот за поединечен пациент/корисник.  

 
6. Предупредување дека лекот треба да се чува  

надвор од дофат на деца 
 

Член 23 
На надворешното пакување на лекот се наведува 

податок дека лекот треба да се чува надвор од дофат на 
деца. 

 
7. Други предупредувања, ако се потребни 

 
Член 24 

Ако лекот влијае на способноста за управување со 
мотороно возило или ракување со машина, на надво-
решното пакување на лекот се наведува тој податок 
како посебно предупредување, во согласност со овој 
правилник.  

Податоците за потребните предупредувања кај ле-
ковите што содржат опојни дроги и психотропни суп-
станции се наведуваат на надворешното пакување во 
вид на ознаки и тоа: 

- ▲ - тригоник (апсолутна забрана за управување со 
моторно возило или машина) полн триаголник  со 
црвена боја; 

- ∆ - тригоник (релативна забрана за управување со 
моторно возило или машина), празен триаголник во 
бојата на текстот; 

- § - опојна дрога, параграф во бојата на текстот; 
- ! - ограничена количина на еднократно издавање, 

извичник во бојата на текстот. 
Ознаките од став 1 на овој член треба да бидат от-

печатени најмалку во половина големина на името на 
лекот и треба да бидат на видливо место. 

 
8. Датум на истекување на рокот за употреба на ле-

кот (месец и година) 
 

Член 25 
На надворешното пакување на лекот треба да биде 

јасно напишан датумот на истекување на рокот за 
употреба на лекот, и тоа месец и година, без употреба 
на кратенки, со напомена "употребливо до: месец и 
година".  

Датумот на истекување на рокот за употреба на 
лекот го означува датумот до кога лекот треба да се 
употребува. Лекот може да се употребува до последни-
от ден од наведениот месец.  

На надворешното пакување на лекот се наведува и 
податок за рокот на употреба на лекот во текот на 
неговата примана, по растворање или разредување и 
ако е потребно и по првото отворање на контејнерот.  

 
9. Начин на чување на лекот 

 
Член 26 

На надворешното пакување на лекот не е неопход-
но да се наведе температурата на чување на лекот, под 
услов лекот да е стабилен на температура до 30оС. 
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Ако лекот не е стабилен на температура до 30оС, 
треба да се наведе температурата на чување на лекот 
(на пример,  да се чува под 25оС, да се чува на 2-8оС во 
фрижидер, да се чува во фрижидер за длабоко замрзну-
вање, односно предупредување дека лекот не треба или 
треба да се замрзнува).  

 
Член 27 

На надворешното пакување на лекот, по потреба се 
наведуваат и останатите услови на чување (на пример, 
лекот се чува во оригиналното пакување или контејне-
рот; да се чува контејнерот добро затворен; да се чува 
контејнерот во надворешното пакување; да се чува 
заштитено од светлина или влага; нема посебни преду-
предувања за чување).  

 
10. Посебни мерки на предупредување при отстра-
нување и уништување на неупотребените лекови, 

или на супстанциите настанати од нив како 
распадни продукти 

 
Член 28 

Посебните мерки на предупредување при отстрану-
вање и уништување на неупотребениот лек, односно на 
остатокот од лекот се наведуваат на надворешното 
пакување на лекот, ако е тоа потребно или ако е тоа во 
зависност од видот на лекот, како и упатување на 
соодветен систем на собирање на такви материи (на 
пример, радиофармацевтски препарати, цитостатици).  

 
11. Назив и адреса на производителот и/или носите-
лот на одобрението за ставање на лек во промет 
 

Член 29 
На надворешното пакување на лекот треба во по-

себни редови да се наведе називот и адресата на произ-
водителот и/или носителот на одобрението за ставање 
на лекот во промет.  

 
12. Број на одобрението за ставање на лек во промет 

 
Член 30 

На надворешното пакување на лекот треба да се 
наведе бројот на одобрението за ставање на лекот во 
промет на територија на Република Македонија издаде-
но од надлежниот орган за лекови.  

 
13. Број на серија на лек и ЕАN - код 

 
Член 31 

На надворешното пакување на лекот треба да се 
наведе серијата или бројот на серијата на производство 
на лекот од страна на производителот. Бројот на сери-
јата на лекот може да има повеќе карактери.  

На надворешното пакување на лекот може да се 
наведе и датумот на производство на лекот, ако е тоа 
потребно.  

Ако е технички можно, на надворешното пакување 
на лекот податоците се наведуваат по следниот редос-
лед:  

1) број на серија; 
2) рок на употреба (месец и година). 
Податоците од став 3 на овој член се наведуваат без 

употреба на кратенки. 
По исклучок, ако податоците од став 3 од овој член 

не можат да се наведат без употреба на кратенки, се 
користат следните кратенки:  

1) Lot - за број на серија; 
2) Ехр - за рок на употреба. 

Член 32 
Податоците на надворешното пакување на лекот се 

наведуваат на начин одреден со стандарди:  SRPS 
ISO/IEC 15420 - Информатичка технологија - Постапки 
за автоматска идентификација и опфатеност на подато-
ци - спецификација на симболи од бар - код - 
ЕАN/UPC, во согласност со прописите за стандардиза-
ција и со овој правилник.  

На надворешното пакување на лекот треба да се 
наведе само еден ЕАN - код, доделен од GS1 организа-
цијата надлежна за EAN стандарди, кој содржи 13 сим-
боли (ЕАN-13) со кој се обезбедува еднозначна меѓуна-
родна идентификација на сите производи, во соглас-
ност со стандардите на Меѓународната GS1 организа-
ција надлежна за ЕАN-код.  

На надворешното пакување на лекот кое е мало и 
на кое не може да се наведат податоци за ЕАN-код од 
став 2 од овој член, ЕАN кодот доделен од GS1 органи-
зацијата надлежна за EAN стандарди содржи осум сим-
боли (ЕАN-8). 

 
14. Скратен начин за употреба и дозирање, за леко-

ви со начин на издавање без рецепт 
 

Член 33 
На надворешното пакување на лекот чиј начин на 

издавање е без рецепт, треба да се наведе скратено 
упатство за начинот на употреба и дозирање на лекот.  

 
15. АТC код 

 
Член 34 

На надворешното пакување на лекот треба да се 
наведе анатомско-терапевтско-хемискиот код на лекот 
(АТC).  

  
16. Други означувања, на барање на надлежниот  

орган за лекови 
 

Член 35 
Надворешното пакување на лекот дополнително се 

одбележува со:  
1) податоци кои се внесуваат во посебно означен 

простор (blue box); 
2) дополнителна налепница. 
 

Член 36 
Во посебно означениот простор на надворешното 

пакување на лекот (blue box), производителот на ле-
кот/веледрогеријата лепи контролна маркица, во сог-
ласност со овој правилник.  

Контролната маркица од став 1 на овој член ги со-
држи следните податоци:  

1) "Република Македонија" 
Министерството за здравство на Република Маке-

донија 
Агенција за лекови; 
2) сериски број на контролната маркица. 
 

Член 37 
Контролната маркица е со правоаголен облик, голе-

мина 20 х 30 mm (висина х ширина), во боја, со подато-
ци во зелена и црна боја. 

 
Член 38 

Буквите на контролната маркица се отпечатени со 
големи печатни букви. 
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Член 39 
Контролната маркица се лепи на надворешното 

пакување на лекот на начин кој обезбедува видливост 
на податоците пропишани со овој правилник за обеле-
жување на надворешното пакување на лекот.  

 
Член 40 

Контролната маркица е изработена и отпечатена на 
двослојна сигурносна подлога специјално произведена 
и отпечатена за потребите на Агенцијата за лекови.  

 
Член 41 

За секој поединечен лек за кој е издадено одобре-
ние за увоз во согласност со член 79 став 2 алинеа 1, 3, 
4 и 5 од Законот од страна на носителот на одобрение-
то се поднесува барање за издавање на контролна мар-
кица до Агенцијата за лекови.  

 
Член 42 

Во посебно означен простор на надворешното паку-
вање на лекот (blue box) се наведува податок за начи-
нот на издавање на лекот и тоа:  

1) "само на рецепт"; 
2) "без рецепт".  
Во посебно означен простор на надворешното паку-

вање на лекот (blue box) се наведува податок за одобре-
ната цена на лекот. 

 
Член 43 

Податоците кои се наоѓат на оригиналното надво-
решно пакување на лекот и кои се отпечатени на стран-
ски јазик треба да се дадат и на македонски јазик и 
неговото кирилично писмо со печатење на дополнител-
на налепница и тоа за:  

1) лек кој има одобрение за ставање во промет во 
Република Македонија и чија потрошувачка во текот 
на календарската година е помала од 5000 пакувања; 

2) лек кој нема одобрение за ставање во промет на 
територијата на Република Македонија, а се увезува во 
согласност со Законот за лековите и  медицинските по-
магала и е наменет за лечење на одредени пациенти 
или група на пациенти. 

Печатењето на дополнителните налепници од став 
1 на овој член го обезбедува производителот на лекот 
или веледрогеријата во облик на налепница која се 
лепи на оригиналното надворешно пакување на лекот. 

Сите податоци за лекот на дополнителната налеп-
ница треба да бидат читливи, разбирливи и постојани. 

По исклучок, на надворешното пакување на лекот 
од став 1 точка 2 на овој член може да не се лепи до-
полнителна налепница, кога употребата на лекот за 
одреден пациент или група на пациенти од страна на 
здравствените работници е итна и неодложна, по 
претходно добиено одобрение од Агенцијата за ле-
кови. 

 
Член 44 

Барањето за одобрување на надворешното пакува-
ње од член 43 од овој правилник се поднесува до Аген-
цијата за секоја календарска година, заедно со подато-
ците за употребените количини на лекот (потрошувач-
ката) во текот на претходната година и/или со годиш-
ниот план за потрошувачката на лекот за календарска-
та година.  

Член 45 
Дополнителната налепница содржи податоци нај-

малку за:  
1) име на лекот; 
2) активна сусптанција изразена квалитативно и 

квантитативно на единица доза; 
3) фармацевтска дозирана форма и големина на па-

кување; 
4) начин на употреба на лекот, со вклучено преду-

предување: „Пред употреба на лекот внимателно про-
читајте го приложеното упатство; 

5) датум на истекување на рокот на употреба на ле-
кот; 

6) име и адреса на производителот и/или носителот 
на одобрението за ставање на лекот во промет; 

7) начин на издавање на лекот; 
8) други предупредувања, ако се потребни; 
9) посебни упатства за чување, ако се потребни; 
10) предупредување дека лекот треба да се чува 

надвор од дофат на деца; 
11) број на серија на лекот и ЕАN код.  
Податоците од став 1 на овој член се внесуваат на 

дополнителната налепница на начин пропишан со овој 
правилник за податоците на надворешното пакување.  

За лековите кои се припремаат непосредно пред 
употреба, треба да се наведе и рокот на употреба на 
припремениот лек. 

Покрај  податоците од ставовите 1 и 3 од овој член, 
на барање на Агенцијата за лекови може да се внесат и 
други податоци кои се неопходни да се означат на 
дополнителната налепница.  

 
III. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА  

КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ 
 

Член 46 
На контактното пакување на лекот кој нема надво-

решно пакување и  на кое не е можно да се наведат 
сите податоци од член  6 од овој член, се наведуваат 
најмалку податоците за:  

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на 
активната супстанција (INN); 

2) јачина на лекот и фармацевтска дозирана форма; 
3) начин на употреба; 
4) име на производителот и/или носителот на одо-

брението за ставање на лек во промет; 
5) број на серија не лекот; 
6) дата на истекување на рокот за употреба,  
7) содржина во единица тежина, волумен, број на 

единици или единечна доза. 
 

Член 47 
Ако контактното пакување е мало (на пример, вија-

ла, ампула, блистер, лента и сл.) и кај пакувања кај кои 
не е можно да се наведат сите податоци, на контактно-
то пакување кое се наоѓа во надворешното пакување на 
лекот се наведуваат податоците за:  

1) име на лекот и INN, како што е дадено на надво-
решното пакување на лекот; 

2) начин на употреба; 
3) име на производителот и/или носителот на одо-

брението за ставање на лек во промет; 
4) содржина во единица тежина, волумен или еди-

нечна доза; 
5) датум на истекување на рокот на употреба на ле-

кот во согласност со член 25 од овој правилник; 
6) серија или број на серијата на лекот.  
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Податоците на мали контактни пакувања можат да 
бидат отпечатени на јазикот на земјата производител, и 
тоа на латиница, на разбирлив и јасен јазик за пациен-
тот. 

 
IV. ПОДАТОЦИ НА НАДВОРЕШНОТО И ВНАТ-

РЕШНОТО ПАКУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ 
НА ЛЕКОВИ 

 
1. Лек кој содржи опојни дроги или психотропни 

супстанции 
 

Член 48 
На надворешното пакување на лек што содржи 

опојни дроги или психотропни супстанции, се наведу-
ваат ознаките на предупредување  согласно член 24 на 
овој правилник.  

 
2. Лек произведен од човечка крв 

 
Член 49 

На надворешното пакување на лек добиен со прера-
ботка на човечка крв или човечка плазма, односно лек 
што содржи крвни компоненти, покрај контролната 
сигнатура за извршената специфична контрола на ква-
литетот на лекот, треба да се наведат сите податоци од 
член 6 на овој правилник и податоци за државата од 
која потекнува крвта или плазмата, односно крвните 
компоненти.   

На контактното пакување на лекот од став 1 на овој 
член се содржат податоците за: 

1) име и волумен на крвната компонента; 
2) број на примероци на земена крв; 
3) датум и час на земање на крвта; 
4) име и адреса на установата која го извршила зе-

мањето на примерокот; 
5) крвна група ABO и Rh; 
6) состав и волумен на антикоагулансот; 
7) основни упатства за начинот на чување на лекот 

и употреба; 
8) извршени испитувања и за добиените резултати. 
 

3. Лек за клиничко испитување 
 

Член 50 
Лек што е наменет за клиничко испитување треба 

да биде означен на надворешното пакување со назнака 
"за клиничко испитување" во согласност со барањата 
на Добрата клиничка пракса  и во согласност со планот 
на испитувањето. 

 
4. Лек наменет за информирање на стручната  

јавност 
 

Член 51 
Надворешното пакување на примероците на лекот 

кои се наменети за информирање на стручната јавност, 
треба да биде означено со назнака: "бесплатен приме-
рок, не е за продажба".  

 
5. Радиофармацевтски лек 

 
Член 52 

Радиофармацевтскиот лек на надворешното и кон-
тактното пакување ги содржи податоците во соглас-
ност со прописите за безбедниот транспорт на радиоа-

ктивен материјал донесени од надлежната меѓународна 
агенција за атомска енергија како и во согласност со 
прописите со кои е уредена областа за превоз на 
опасни материи, од класа 7 - радиоактивни материи.  

Радиофармацевтскиот лек на надворешното пакува-
ње, покрај основните податоци, треба да ги содржи и 
следните податоци:  

1) име на лекот, образложение на кодот, вклучувај-
ќи го името или хемискиот симбол на радионуклидот; 

2) меѓународен симбол за радиоактивност; 
3) за течни и гасовити радиофармацевтски лекови - 

податоци за вкупната радиоактивност во боцата или 
радиоактивната концентрација по ml за наведениот  да-
тум и ако е потребно и час, како и количеството теч-
ност во боцата; 

4) за цврсти препарати (како што се лиофилизати) - 
податоци за вкупната радиоактивност за наведениот 
датум и ако е потребно час; 

5) за капсули - податоци за радиоактивноста по кап-
сула за наведениот датум и ако е потребно час, како и 
бројот на капсули во пакувањето; 

6) име и концентрација на било кој друг додатен ан-
тимикробен конзерванс.  

 
Член 53 

На контактното пакување на радиофармацевтскиот 
лек се содржат следните податоци:  

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на 
активната супстанција, или кодот на лекот, вклучувај-
ќи го името и хемискиот симбол на радионуклидот; 

2) фармацевтска дозирана форма; 
3) меѓународен симбол за радиоактивност; 
4) за цврсти препарати (како што лиофилизат) - по-

датоци за вкупната радиоактивност за наведениот да-
тум и ако е потребно час; 

5) за капсули - податоци за радиоактивност по кап-
сула за наведениот датум и ако е потребно час како и 
бројот на  капсули во бројот на пакувањето;  

6) за течни и гасовите радиофармацевтски лекови -  
податоци за вкупната радиоактивност во боцата или 
радиоактивната концентрација по милилитар за наведе-
ниот датум, и ако е потребно час, како и количеството 
на течност во боцата; 

7) назив на производителот на лекот; 
8) број на серијата на лекот; 
9) датум на истекот на рокот на употреба на лекот.  
 

6. Хомеопатски лек 
 

Член 54 
На надворешното пакување на хомеопатски лек 

треба да биде напишано: "хомеопатски лек чија безбед-
ност и ефикасност не се докажани според научни прин-
ципи". 

Надворешното пакување на лекот од став 1 на овој 
член ги содржи следните податоци:  

1) име на матичната хомеопатска суровина (сток), 
степен на разблажување со ознаки од Европската фар-
макопеја и националната фармакопеја (ако хомеопат-
скиот лек содржи два или повеќе стока, научното име 
на стокот се заменува со заштитеното име); 
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2) име и адреса на носителот на одобрението за става-
ње на хомеопатски лек во промет и на производителот; 

3) начин на употреба; 
4) датум на истекување на рокот за употреба; 
5) фармацевтска дозирана форма; 
6) состав на лекот; 
7) посебни предупредувања за чување на лекот; 
8) посебни мерки на предпазливост; 
9) серија или број на серија на производство; 
10) број на одобрение за ставање на хомеопатскиот 

лек во промет; 
11) предупредување: "ако симптомите на заболува-

њето постојат и по долга употреба на овој лек, за тоа 
известете го својот лекар". 

 
7. Традиционален лек 

 
Член 55 

На надворешното пакување на традиционален лек 
треба да се наведе податок дека е тоа традиционален 
лек и дека се применува кај одредени индикации на 
основа на дотогашните искуства.  

На надворешното пакување на традиционалниот 
лек треба да биде наведен  податокот за традиционал-
ната терапеврска школа од која лекот води потекло, 
ако тој податок постои.  

  
8. Галенски лек 

 
Член 56 

Галенски лек изработен во овластена аптека на 
надворешното пакување треба да содржи податоци за:   

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на 
секоја активна супстанција; 

2) активна супстанција, изразена квалитативно и 
квантитативно на единица доза; 

3) фармацевтска дозирана форма и големина на па-
кување; 

4) начин на примена на лекот; 
5) предупредување дека лекот треба да се чува над-

вор од дофат на деца, како и други потребни предупре-
дувања; 

6) датум на истекување на рокот за употреба на ле-
кот (месец и година); 

7) начинот на чување на лекот; 
8) посебни мерки на предупредување при отстрану-

вање и уништување на лекот; 
9) назив и адреса на производителот и/или носите-

лот на одобрението за ставање на лек во промет;  
10) број на одобрението за ставање на лекот во про-

мет. 
 

V. ПОДАТОЦИ СО БРАЈЛОВО ПИСМО 
 

Член 57 
Името на лекот чиј режим на издавање е на рецепт, 

врз основа на одобрението за ставање на лекот во про-
мет, треба да биде напишано на надворешното пакува-
ње и со Брајлова азбука за слепи и слабовидни лица. 

На надворешното пакување треба да биде отпечате-
но најмалку името на лекот, согласно член 6 од овој 
правилник. Ако лекот постои во повеке различни јачи-
ни, после името на лекот треба да биде напишана и ја-
чината.  

Податоците со Брајловото писмо не треба да бидат 
отпечатени на контактната амбалажа, ако истата е ста-
вена во надворешната амбалажа која е означена со 
Брајлово писмо.  

Ако лекот нема надворешна амбалажа, податоците 
со Брајловото писмо треба да бидат отпечатени на кон-
тактната амбалажа или пак на контактната амбалажа 
треба да биде залепена дополнителна налепница со по-
датоци со Брајлово писмо. 

Ако лекот е во пакување со мал волумен (до 10 ml) 
со ограничен простор за означување, може да се упо-
треби и поинаков начин на означување со Брајлово 
писмо (на пример, скратен Брајлов систем или одреде-
ни договорени скратеници или залепена етикета со по-
датоци напишани со Брајлово писмо). 

Ако името на лекот  од растително потекло е соста-
вено од името на растението, податокот напишан со 
Брајлово писмо може да биде ограничен само на името 
на растението (и на делот од растението кога се упо-
требуваат повеќе различни делови од растението). 

Податоците со Брајлово писмо по правило треба да 
бидат отпечатени со тип на писмото „Marburg medium" 
и во европскиот „medium" стандард за обликување на 
знаци. 

Податоците со Брајлово писмо не треба да бидат 
отпечатени на празниот дел од амбалажата, но треба да 
се обезбеди текстот под отпечатените точки да биде 
читлив. 

Кај повеќе јазичното пакување, податоците со Браj-
лово писмо треба да бидат отпечатени во сите предмет-
ни јазици, освен ако податоците во различни јазици се 
идентични (на пример, заштитеното име и јачина на 
лекот). 

Ако лекот има налепница на македонски јазик, која 
го содржи и Брајловото писмо, треба да се обезбеди на 
налепницата на македонски јазик да бидат наведени 
истите податоци со Брајлово писмо, како на оригинал-
ното пакување и оригиналниот Брајлов текст да не 
причинува забуна, а податоците да се правилно напи-
шани. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член  58 

Означувањето на лековите согласно овој правилник 
ќе се изврши најдоцна до двегодини од денот на него-
вото влегување во сила, освен за лековите кои се во 
промет пред денот на влегување во сила на овој пра-
вилник. 

 
Член  59 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија".  

 
    Бр. 15-1651/1 

24 февруари 2009 година           Министер за здравство, 
       Скопје                         д-р Бујар Османи, с.р. 
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555. 
Врз основа на член 64 од Законот за лековите и ме-

дицинските помагала („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 106/07), министерот за здравство до-
несе 
 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА КЛИНИЧКИ-
ТЕ ИСПИТУВАЊА НА ЛЕКОВИТЕ И СОДРЖИ-

НАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката за клиничките испитувања на лековите и содржи-
ната на документацијата. 

 
Член 2 

Оделни изрази употребени во овој правилник го 
имаат следното значење: 

1. Постмаркетиншко интервенциско клиничко 
испитување на лек е испитување во кое лекот се при-
менува во согласност со условите наведени во одобре-
нието за ставање на лекот во промет и во кое се приме-
нуваат дополнителни дијагностички процедури, како и 
процедури за следење кои се дефинирани со протоко-
лот за клиникото испитување на лекот.  

2. Постмаркетиншко неинтервенциско клинич-
ко испитување на лек (фармако-епидемиолошко ис-
питување) е испитување во кое лекот се применува во 
согласност со условите наведени во одобрението за 
ставање на лекот во промет и во кое изборот на добро-
волците и/или пациентите не е однапред одреден со 
протоколот на клиничкото испитување на лекот туку 
спаѓа во востановената секојдневна пракса на лекува-
ње, со тоа што препишувањето на лекот е јасно одвое-
но од одлуката доброволецот и/или пациентот да се 
вклучи во испитување. Не се применуваат дополнител-
ни дијагностички процедури или процедури на следе-
ње, а добиените резултати се анализираат со епидемио-
лошки методи.  

3. Лек кој клинички се испитува е фамацевтска 
дозирана форма на активната супстанција која се испи-
тува или плацебо со кое испитуваната супстанција се 
споредува, како и лек кој има одобрение за ставање во 
промет кога е изменета формата или пакувањето, од-
носно кога се користи поинаков начин на употреба од 
дефинираниот во одобрението за промет, кога лекот се 
испитува во нова индикација или кога лекот се користи 
за добивање на нови информации за одобрената упо-
треба на лекот.  

4. Испитаник е лице кое учествува во клиничкото 
испитување на лекот, било да го прима испитуваниот 
лек, или е вклучен во контролната група. 

5. Информирана согласност на испитаникот е 
писмена изјава на испитаникот, датирана и потпишана, 
за учествување во одредено клиничко испитување на 
лек, дадена од лице кое е способно да даде согласност 
или ако лицето не е способно да даде согласност, даде-
на од неговиот старател во согласност со закон, а која е 
дадена доброволно после целосно информирање за 
природата, значењето, последиците и ризикот по здрав-
јето.  

6. Безбедност на испитаникот е физичкиот и мен-
талниот интегритет, односно безбедноста на испитани-
кот кој учествува во клиничко испитување на лекот.  

7. Идентификациона шифра на испитаникот е 
единствена ознака која испитувачот ја доделува на се-
кој испитаник наместо име, поради заштита на иденти-
тетот на испитаникот при пријавување на несакани ре-
акции од лекот, односно на други податоци од клинич-
кото испитување на лекот.  

8. Испитувач во клиничкото испитување на ле-
кот е доктор на медицина или доктор на стоматологија 
кој е непосредно вклучен и одговорен за лекување и 
нега на пациентите или учесниците во испитувањето и 
е одговорен за спроведување на клиничкото испитува-
ње. Ако клиничкото испитување на лекот го спроведу-
ва истражувачки тим од повеќе испитувачи, испитува-
чот кој е одговорен за спроведувањето на клиникото 
испитување на лекот е главен испитувач.  

9. Брошура на испитувачот е документ кој содр-
жи аналитички, фармаколошко-токсиколошки и кли-
нички податоци за лекот кој се испитува, а кои се важ-
ни за испитување на влијанието на лекот на луѓе.  

10. Документација на клиничкото испитување 
на лекот е комплетна евиденција во било која форма 
(вклучувајќи пишани, електронски, магнетни и оптич-
ки записи, како и снимки, рентгенски снимки, електро-
кардиограм и друго) со која се опишуваат или бележат 
методите, спроведувањето и резултатите на испитува-
њето, сите превземени активности, како и факторите 
кои влијаат на клиничкото испитување на лекот.  

11. Мислење на Етичката комисија е мислење 
кое го дава Етичката комисија за тоа дали клиничкото 
испитување на лекот може да се изведе на предложено-
то место на испитувањето, во рамките на ограничува-
њата кои ги дефинирала Етичката комисија и начелата 
на Добра клиничка пракса во клинички испитувања, во 
согласност со Законот за лекови и медицински помага-
ла и овој правилник.  

12. Протокол на клиничкото испитување на ле-
кот (во натамошниот текст: протокол) е документ кој 
ги содржи целите, планот, методологијата на испитува-
њето, начинот на обработка на податоците и организа-
ција на клиничкото испитување на лекот во согласност 
со начелата на Добра клиничка пракса во клиничките 
испитувања.  

13. Спонзор на клиничкото испитување на лекот 
е физичко лице или правно лице кое го обезбедува за-
почнувањето, спроведувањето, односно финансирање-
то на клиничкото испитување на лекот.  

14. Извештај од клиничкото испитување на ле-
кот е документ за комплетното испитување на терапи-
ската, профилактичката или дијагностичката ефикас-
ност или безбедноста на лекот кој се испитува, во кој 
се наведени сите клинички и статистички значајни по-
датоци, наоди и анализа на добиените резултати во ис-
питувањето (извештај за текот, резултатите и заклучо-
ците во испитувањето во согласност со начелата на До-
бра клиничка пракса во клиничките испитувања).  

15. Извештај за текот на клиничкото испитува-
ње на лекот е извештај за резултатите од клиничкото 
испитување на лекот кој содржи процена заснована на 
спроведени анализи за одреден временски интервал во 
тек на клиничкото испитување.  

16. Изворна документација се оригинали на доку-
менти, податоци и досијеа (на пример: историја на бо-
лест, клинички и административни документи, лабора-
ториски наоди, меморандуми, дневници на испитани-
ците, тест листи на испитаниците, евиденција за изда-
дени лекови, автоматски записи, копии или преписи за-
верени после проверка на веродостојноста, негативи на 
фотографии, микрофилмови или магнетни записи, рен-
тгенски снимки, евиденција која се чува во аптека, ла-
бораторија или медицинско-технички служби вклучени 
во клиничкото испитување на лекот).   

17. Изворни податоци се сите оригинални подато-
ци од изворната документација.  

18. Компаративен лек е референтен, маркетиран 
лек кој претставува активна контрола, или плацебо со 
кој се споредува лекот кој клинички се испитува.  
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19. Контрола на квалитетот означува оперативни 
техники и активности кои се превземаат за обезбедува-
ње на проверка на квалитетот на работа при спроведу-
вање на клиникото испитување.  

20. Место на клиничкото испитување на лекот е 
здравствена установа или повеќе здравствени установи 
во кои се лекува испитаникот, а во кои се спроведува 
клиничкото испитување.  

21. Набљубувач е посебно оспособено лице кое за 
потребите на спонзорот го следи спроведувањето на 
клиничкото испитување на лекот и гарантира дека те-
кот, документацијата и извештаите од клиничкото ис-
питување на лекот се во согласност со протоколот, 
стандардните оперативни процедури (SOP), начелата 
на Добра клиничка пракса и важечките прописи.  

22. Стандардни оперативни процедури (SOP) се 
детални писмени упатства за постигнување униформ-
ност на сите постапки при изведување на клиничкото 
испитување на лекот.  

23. Извештај на набљудувачот е писмен извештај 
кој набљудувачот го доставува на подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување на лекот после секо-
ја посета на местото на испитувањето, како и извештај 
за сите други податоци во врска со клиничкото испиту-
вање на лекот, во согласност со стандардните опера-
тивни постапки (SOP) на подносителот на барањето на 
клиничкото испитување на лекот.  

24. Одитор е посебно оспособено лице кое во име 
на подносителот на барањето независно ја оценува 
усогласеноста на сите активности кои се поврзани со 
клиничкото испитување на лекот, со протоколот, стан-
дардните оперативни процедури (SOP), начелата на 
Добра клиничка пракса во клиничкото испитување, за-
конот и овој правилник.  

25. Извештај на одиторот е писмен извештај на 
одиторот за резултатите на спроведениот одит.  

26. Основна документација  се документи кои по-
единечно и збирно овозможуваат процена на спроведу-
вањето на клиничкото испитување на лекот и на квали-
тетот на добиените податоци.  

27. Претклиничко испитување на лекот е испи-
тување кое не се спроведува на луѓе.         

28. Тест листа е печатен, оптички или електронски 
документ за секој испитаник кој е наменет за бележење 
на сите податоци кои се бараат во протоколот.  

29. Несакана реакција на лек е секој несакан и 
штетен одговор на лекот што се јавува при употреба на 
лекот според пропишаниот начин на употреба или при 
примена на било која доза на лекот во текот на клинич-
ко испитување.  

30. Сериозна несакана реакција е секоја несакана 
реакција што предизвикува смрт, закана по животот, 
задржување на пациентот во болница или продолжува-
ње на престојот во болница, траен или значителен хен-
дикеп/неспособност или конгенитална аномалија/ вро-
ден дефект. 

31. Неочекувана несакана реакција е секоја нео-
чекувана и несакана реакција чија природа, тежина и 
исход не е во согласност со збирниот извештај на осо-
бините на лекот или не се опишани во брошурата на 
испитувачот. 

32. Несакан настан е несакана појава која се слу-
чила за време на примената на лекот и за која причин-
ско-последичната врска со примената на лекот ,може и 
да не биде докажана.  

33. Сериозен  несакан настан е секој неочекуван 
настан кој има за последица смрт,  закана по животот, 
задржување на пациентот во болница или продолжува-
ње на престојот во болница, траен или значителен хен-
дикеп/неспособност или конгенитална аномалија/ вро-
ден дефект. 

34. Мултицентрично клиничко испитување е 
клиничко испитување кое се изведува според единс-
твен протокол на повеќе места на испитување и го 
спроведуваат поголем број на испитувачи, без оглед на 
тоа дали местата на испитување се во иста држава или 
во различни држави.  

35. Слепо клиничко испитување на лекот е метод 
со кој се обезбедува една или повеќе страни во испиту-
вањето да немаат увид во која тераписка група припа-
ѓаат испитаниците.  

Едноструко-слеп пристап значи испитаникот да не-
ма увид во која тераписка група припаѓа.  

Двоструко-слеп пристап значи дека испитаникот, 
испитувачот, набљудувачот, во одредени случаи, како 
и аналитичарот на податоците, немаат  увид во која те-
раписка група припаѓаат испитаниците.  

  
II. КЛИНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕК 

 
1. Заеднички одредби 

 
Член 3 

При спроведување на клиничко испитување на лек, 
правата, безбедноста и интересот на испитаниците се 
приоритетни во однос на правата, безбедноста и инте-
ресот на науката и општеството во целина.  

Клиничкото испитување на лекот треба да биде 
испланирано и спроведено на начин што овозможува 
на најмала можна мерка да се намалат болката, нела-
годноста, стравот и било кој друг предвидлив ризик по 
здравјето на испитаниците (прагот на ризик и степенот 
на болка треба да се дефинираат и да се под постојан 
надзор).   

 
Член 4 

Документацијата што се доставува кон барањето за 
клиничкото испитување на лекот се архивира во Аген-
цијата и се смета и се постапува како за класифицирана 
информација согласно прописите за класифицирани 
информации и заштита на личните податоци.   

 
Член 5 

Одредбите на овој правилник не се однесуваат на 
неинтервенциски клинички испитувања, освен ако со 
овој правилник тоа поинаку не е утврдено. 

 
2. Заштита на испитаниците во клиничкото  

испитување на лекот 
 

Член 6 
При изборот на целна група треба да се земе во 

предвид степенот на ризик за поединечни групи на ис-
питаници.   

Во клиничко испитување не се вклучуваат лица кои 
не се способни сами да одлучуваат за учествување во 
клиничкото испитување на лекот ако истото испитува-
ње може да се спроведе на лица кои можат сами да од-
лучуваат за учествување во клиничкото испитување.  

Одредени старосни групи (деца, стари луѓе и други) 
се вклучуваат само во посебни клинички испитувања 
на лек во согласност со овој правилник.  

 
Член 7 

Главниот испитувач и секој член на истражувачки-
от тим треба да го обезбеди правото на испитаникот на 
физичкиот и менталниот интегритет на испитаникот, 
како и приватност и заштита на податоците кои се до-
стапни само на овластени лица.  

Во тек на клиничкото испитување на лекот, главни-
от испитувач или член на истражувачкиот тим треба да 
го извести испитаникот за секоја важна информација 
која се однесува на планирање и спроведување на кли-
ничкото испитување на лекот.  
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Член 8 
Ако во текот на клиничкото испитување на лекот 

дошло до појава на несакани реакции, односно до сери-
озни несакани реакции, испитаникот треба да ја добие 
потребната здравствена заштита во време и после завр-
шување на клиничкото испитување на лекот.  

 
2.1.Заштита на малолетни испитаници во клинич-

кото испитување на лекот 
 

Член 9 
Ако е тоа неопходно, со превземање на посебни 

мерки на претпазливост, клиничко испитување може 
да се врши и кај лица на возраст до 18 години кои се 
болни од болест или ја имаат состојбата за која е наме-
нет  лекот кој клинички се испитува.  

Покрај случаите од став 1 на овој член, клиничко 
испитување на лек кај малолетни испитаници може да 
се спроведува и во следните случаи:  

1) ако родителот, односно старателот дал писмена 
согласност (писмената согласност мора да ја претста-
вува претпоставената желба на малолетникот и може 
да биде повлечена во било кој момент, без штета по ма-
лолетникот);  

2) малолетникот ја примил информацијата во соглас-
ност со своите можности да ја разбере и тоа од страна на 
лице кое има искуство во работата со малолетници, а 
истата се однесува на текот на клиничкото испитување, 
ризикот и користа по здравјето на испитаникот;  

3) ако писмената согласност е дадена без поттикну-
вање на учествување во клиничкото испитување, со ну-
дење или давање на било каква материјална или друга 
корист;  

4) ако Етичката комисија проценила дека со кли-
ничкото испитување на лекот кај малолетни испитани-
ци се остварува директна корист за одредена група на 
пациенти, како и дека таквото истражување е битно за 
процена на податоците кои се добиени со клиничко ис-
питување извршено на лица кои се споспобни само-
стојно да дадат согласност; и  

5) ако позитивната одлука за спроведување на кли-
ничкото испитување на лекот во здравствена установа 
ја донела Етичката комисија врз основа на мислење на 
доктор-специјалист од областа на педијатрија, со посе-
бен осврт на клиничките, етичките и психо-социјални-
те проблеми во спроведување на клиничкото испитува-
ње на лекот.  

 
Член 10 

Во тек на спроведување на клиничкото испитување 
на лекот, малолетник кој е способен да формира мисле-
ње и ги процени информациите кои ги добил за учес-
тво во клиничкото испитување, може да донесе одлука 
во било кој момент да го прекине своето учество во 
клиничкото испитување на лекот за што го известува 
главниот испитувач или испитувач кој е член на истра-
жувачкиот тим.  

 
2.2.Заштита на полнолетни лица кои не се во состојба 
да дадат писмена согласност во тек на клиничкото  

испитување на лек 
 

Член 11 
Клиничко испитување на лек кај полнолетен испи-

таник кој не е во состојба да даде писмена согласност 
(несвесна состојба, ограничена физичка или психичка 
способност и друго), односно кај полнолетен испита-
ник кој не ја одбил согласноста да учествува во кли-
ничко испитување на лек пред почеток на својата нес-
пособност, се спроведува ако: 

1) писмена согласност за учество во клиничкото ис-
питување на лекот дал старател на полнолетниот испи-
таник кој не е во состојба да даде писмена согласност 
(писмената согласност треба да ја претпоставува пис-
мената желба на испитаникот и може да биде повлече-
на во било кој момент, без штета по него);  

2) полнолетниот испитаник кој не е во состојба да 
даде писмена согласност ја примил информацијата во 
согласност со своите можности да ја разбере и тоа од 
страна на лице кое има искуство во работата со такви 
лица, а истата се однесува на текот на клиничкото ис-
питување, ризикот и користа по здравјето на испитани-
кот;  

3) ако писмената согласност е дадена без поттикну-
вање на учествување во клиничкото испитување на ле-
кот со нудење или давање на било каква материјална 
или друга корист;  

4) ако се процени дека со клиничкото испитување 
на лекот на тоа лице се добива директна корист за гру-
пата пациенти чија болест, односно состојба одговара 
на болеста, односно состојбата на испитаникот; и   

5) ако позитивно мислење за спроведување на кли-
ничкото испитување на лекот во здравствена установа 
донела Етичката комисија врз основа на мислење на 
доктор-специјалист за одредена болест или состојби на 
испитаниците, односно за популација на пациенти на 
која клиничкото испитување на лекот се однесува, со 
посебен осврт на клиничките, етичките и психо-соци-
јалните проблеми во спроведување на клиничкото ис-
питување на лекот.  

 
3. Поднесување на барање за клиничко испитување 

на лек 
 

Член 12 
Подносителот на барањето за клиничкото испиту-

вање на лекот ги врши следните работи:  
1) ја подготвува целосната документација која е по-

требна за добивање на одобрение за клиничкото испи-
тување на лекот, како и документацијата потребна за 
измена и дополнение на протоколот, односно одобре-
нието за клиничкото испитување на лекот; 

2) го определува главниот испитувач кој потпишува 
изјава дека се согласува со предложениот протокол и 
со извршување на работите во врска со клиничкото ис-
питување на лекот, во согласност со овој правилник; 

3) го определува местото на клиничкото испитува-
ње на лекот (една или повеќе здравствени установи) во 
кое ќе се спроведува клиничкото испитување на лекот, 
како и главното место на клиничкото испитување на 
лекот врз основа на договор со здравствената установа 
за употреба на простор, опрема и кадар на здравствена-
та установа за изведување на клиничкото испитување 
на лекот;  

4) обезбедува доволно претклинички и клинички 
податоци за лекот кој се испитува и ги става на распо-
лагање на главниот испитувач;    

5) го известува главниот испитувач, Агенцијата за 
лекови (во натамошниот текст: Агенцијата) и Етичката 
комисија за сите нови релевантни податоци кои се од-
несуваат на лекот кој се испитува;  

6) обезбедува податоци за квалитетот на лекот кој 
клинички се испитува, како и податоци за претходно 
спроведени претклинички и клинички испитувања на 
тој лек;  
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7) му обезбедува на испитаникот целосна здравстве-
на заштита за лекување на болести или состојби кои се 
последица на клиничкото испитување на лекот; и  

8) обезбедува набљудувач во клиничкото испитува-
ње на лекот.  

9) благовремено ја известува агенцијата и главниот 
испитувач за измените и дополненијата на протоколот 
во согласност со Законот за лековите и медицинските 
помагала и овој правилник.  

 
Член 13 

Подносителот на барањето на клиничкото испиту-
вање на лекот е должен да обезбеди доволна количина 
на лекот кој клинички се испитува.  

Лекот од став 1 на овој член треба да биде обеле-
жан и на надворешното пакување мора да ги има нај-
малку следните податоци:  

1) име на лекот, заштитено име, INN или генеричко 
име или друга ознака за идентификација;  

2) име на производителот;  
3) рок на употреба;  
4) број на серија и 
5) други потребни ознаки во однос на видот на кли-

ничко испитување на лекот.  
Надворешното пакување на лекот од став 1 на овој 

член мора да има натпис: “за клиничко испитување”.    
Ако клиничкото испитување на лекот од став 1 на 

овој член се врши со слепа метода, лекот треба да биде 
обележан и со посебна шифра.  

 
4. Главен испитувач и истражувачки тим во 

клиничко испитување на лек 
 

Член 14 
Главниот испитувач во клиничкото испитување на 

лекот е лице со завршен медицински или стоматоло-
шки факултет кое има специјализација во областа во 
која примарно се применува лекот кој клинички се ис-
питува и кој е вработен во здравствената установа во 
која се одвива клиничкото испитување на лекот и кој е 
непосредно одговорен за лекување на пациентот.  

Главниот испитувач во клиничко испитување на 
лек мора да има и дополнително знаење од областа на 
Добра клиничка пракса во клиничко испитување.  

Главниот испитувач истовремено може да води 
најмногу три клинички испитувања кои се во фаза на 
активно вклучување на испитаници или активно спро-
ведување на клиничкото испитување. 

    
Член 15 

Пред почеток на клиничкото испитување  главниот 
испитувач ги врши следните работи:  

1) му ја доставува на подносителот на барањето за 
клиничкото испитување на лекот својата биографија и 
документацијата која ја докажува неговата стручност и 
оспособеност за главен испитувач;  

2) потпишува изјава дека е запознат со особините 
на лекот кој клинички се испитува, со целта на клинич-
кото испитување на лекот, дека ќе ги извршува работи-
те во врска со клиничкото испитување на лекот во сог-
ласност со приложениот протокол и во  согласност со 
важечките прописи; и  

3) му го доставува на подносителот на барањето 
списокот на членови на истражувачкиот тим.  

Член 16 
Во постапката на предлагање на истражувачки тим 

од член 15 точка 3) на овој правилник главниот истра-
жувач ги запознава членовите на истражувачкиот тим 
со протоколот, претклиничките и клиничките податоци 
за лекот, тест листите и редовно ги известува за важни-
те измени и дополнувања на протоколот и проблемите 
при изведување на клиничкото испитување на лекот. 

Членовите на истражувачкиот тим треба да го изве-
стат главниот испитувач за несаканите реакции и/или 
настани на лекот кој клинички се испитува и мерките 
кои е неопходно да се превземат за заштита на здравје-
то на испитаниците. 

 
Член 17 

Главниот испитувач и истражувачкиот тим ги изве-
дуваат и следниве работи во текот на клиничкото испи-
тување на лекот: 

1) одредуваат доволен број на испитаници во сог-
ласност со критериумите на протоколот за вклучување 
и исклучување на испитаници; 

2) усмено и писмено даваат објаснување на испита-
ниците на начин кој е   разбирлив за нив, а се однесува 
на податоци за лекот кој клинички се испитува, целта и 
планот за изведување на клиничкото испитување, ризи-
кот и користа за испитаниците, начинот за избор на ис-
питаници, приближен број на испитаници и другите 
можни начини на лекување, како и за нивните предно-
сти и негативни страни; 

3) обезбедуваат доброволна писмена согласност за 
испитаниците за учество во клиничкото испитување на 
лекот; 

4) му обезбедуваат на испитаникот соодветна 
здравствена заштита за време на траењето на клинич-
кото испитување на лекот и после завршувањето на 
клиничкото испитување на лекот ако продолжува леку-
вањето или ако болеста или состојбата се последица  на 
клиничкото испитување на лекот; 

5) обезбедуваат точност, потполност, читливост и 
ажурираност на податоците во врска со клиничкото ис-
питување на лекот, како и тајност на податоците кои се 
достапни на надзорот, подносителот на барањето и 
Агенцијата; и 

6) ги чуваат во тајност шифрите на испитаникот и 
лекот кој се испитува, а кои можат да станат достапни 
само во итни случаи, кои се поврзани со заштита на 
здравјето на испитаникот. 

 
Член 18 

Главниот испитувач во текот на клиничкото испи-
тување на лекот е должен: 

1) го определува датумот на почетокот и завршува-
ње на клиничкото испитување на лекот во договор со 
подносителот на барањето на клиничкото испитување, 
како и да го извести подносителот на барањето на кли-
ничкото испитување за прекинување на клиничкото ис-
питување на лекот; 

2) на соодветен начин да го чува лекот кој клинич-
ки се испитува, да го евидентира издавањето и потро-
шувачката на примероците од лекот кој клинички се 
испитува, како и на прописен начин да ги чува неупо-
требените примероци од лекот и во договор со подно-
сителот на барањето на клиничкото испитување на ле-
кот да изврши нивно уништување; 
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3) во случај на непосредна опасност за испитаникот 
да го извести подносителот на барањето на клиничкото 
испитување на лекот за прекин на клиничкото испиту-
вање на лекот; и 

4) подготвува извештај за завршеното клиничко ис-
питување, а по потреба и на барање на Агенцијата, до-
ставува извештај за текот на клиничкото испитување 
на лекот. 

Ако е тоа потребно, главниот испитувач треба да 
предложи измени  и дополнување на протоколот за ис-
питување, а во случај предложената промена да се одо-
бри треба да обезбеди сите испитаници да се запознаат 
со одобрената промена и дополнување на протоколот и 
да се продолжи лекувањето во согласност со промената 
и дополнувањето на протоколот. 

 
Член 19 

Во состав на истражувачкиот тим во клиничкото 
испитување на лекот кое се врши во здравствена уста-
нова која дава секундарна односно терциерна здрав-
ствена заштита мора да биде вклучен и доктор на меди-
цина, специјалист по клиничка фармакологија во слу-
чај кога се спроведува прва фаза на клиничкото испи-
тување.  

Во поедини делови на клиничкото испитување на 
лекот покрај доктор на медицина и доктор на стомато-
логија, во истражувачкиот тим се вклучуваат и струч-
њаци со други соодветни наобразби: дипл.фармацевт, 
односно специјалист по медицинска биохемија или 
специјалист по клиничка биохемија, статистичари, ме-
дицински сестри, здравствени техничари и др.  

 
5. Место на клиничкото испитување на лекот 
 

Член 20 
Клиничкото испитување на лекот може да се спро-

веде во една или повеќе здравствени установи кои ги 
предлага подносителот на барањето на клиничкото ис-
питување на лекот.  

Ако клиничкото испитување на лекот се спроведува 
во повеќе здравствени установи на територијата на Ре-
публика Македонија, подносителот на барањето на 
клиничкото испитување на лекот го одредува главното 
место на клиничкото испитување на лекот.  

 
Член 21 

Подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање на лекот потпишува договор со здравствената 
установа за спроведување на клиничкото испитување 
на лекот.   

Договорот од став 1 на овој член содржи:  услови и 
начин на спроведување на одреденото клиничкото ис-
питување на лекот во здравствената установа, висината 
и начинот на плаќање на надоместокот која подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување на лекот ја 
исплатува на здравствената установа за користење на 
капацитетите на здравствената установа за спроведува-
ње на клиничкото испитување на лекот, број на здрав-
ствени работници и други лица кои учествуваат во 
спроведување на клиничкото испитување на лекот, а 
кои се вработени во здравствената установа, како и 
други важни прашања за регулирање на нивните меѓу-
себни односи.  

Здравствената установа од став 1 на овој член мора 
да обезбеди услови за работа на истражувачите, односно 
главниот испитувач, како и непречена работа на набњу-
дувачот, одиторот и овластеното лице од Агенцијата за 
контрола на спроведувањето на клиничкото испитување 
на лекот во согласност со Законот за лековите и меди-
цинските помагала, овој правилник и водичите на добра 
клиничка пракса во клиничкото испитување.  

 
6. Етичка Комисија 

 
Член 22 

Клиничкото испитување на лекот може да биде 
одобрено од страна на Агенцијата само ако Етичката 
комисија донесе позитивна одлука за негово спроведу-
вање.  

Етичката комисија треба да даде мислење за пред-
ложеното клиничко испитување најдоцна до 30 дена од 
денот на приемот на комплетна документација пропи-
шана со овој правилник.  

По исклучок на став 2 од овој член, Етичката коми-
сија треба задолжително да даде мислење за предложе-
ното клиничко испитување најдоцна до 90 дена од де-
нот на приемот на комплетната документација доколку 
се работи за клиничко испитување на готови лекови 
наменети за генетска терапија, лекување со соматски 
клетки вклучувајќи и лекови кои содржат генетски мо-
дифицирани организми.  

Времето на давање на мислење од став 3 на овој 
член може да се продолжи за дополнителни 90 дена до-
колку е потребно советување со други стручни лица.  

За ксеногенични лекови не е ограничено времето за 
давање на мислење.     

Пред давање на мислењето од став 1 на овој член 
Етичката комисија ги разгледува следниве документи:  

1. протокол на клиничкото испитување на лекот; 
2. евалуација на очекуваната корист во однос на по-

тенцијалниот ризик по здравјето на испитаниците (до-
кумент за процена на претклиничката и клиничката до-
кументација со евалуација на односот корист-ризик) ; 

3. стручност на главниот испитувач и истражувач-
киот тим; 

4. брошура на испитувачот; 
5. доказ за писмена согласност која му се дава на 

испитаникот е соодветна документација; 
6. дали е оправдано спроведувањето на клиничкото 

испитување на лекот на испитаници кои не се способни 
да дадат писмена согласност; 

7. дали е оправдано спроведувањето на клиничкото 
испитување на лекот на здрави жени во фертилен пери-
од, трудници, доилки, стари особи и тешки болни, како 
и на одредени старосни групи на испитаници (на пр: 
деца, постари особи, односно дали клиничкото испиту-
вање на лекот може да се изврши на други лица); и 

8. доказ за осигурување на испитаниците од страна 
на подносителот на барањето во случај да настане ште-
та по здравјето на испитаникот која е предизвикана од 
клиничкото испитување на лекот (повреда или смрт на 
испитаникот). 

   
Член 23 

Етичката комисија може да му предложи на подно-
сителот на барањето на клиничкото испитување на ле-
кот, односно на главниот испитувач, да се прекине кли-
ничко испитување на лек, ако за тоа постојат оправда-
ни причини.  
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7. Постапка и содржина на документацијата  
за одобрување на клиничкото испитување 

 
Член 24 

Подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање на лек кој нема одобрение за ставање во промет 
на лекот во Република Македонија, пред почетокот на 
клиничкото испитување поднесува до Агенцијата бара-
ње за добивање на одобрение за спроведување на  кли-
ничко испитување.  

Барањето за одобрување на клиничкото испитување 
на лекот од став 1 на овој член содржи:  

1. пропратно писмо на подносителот на барањето; 
2. пополнет образец на барање за одобрување на 

клиничкото испитување на лекот - пријава на клинич-
кото испитување;  

3. доказ дека подносителот на барањето за клинич-
ко испитување на лекот (производителот на лекот, 
спонзорот на испитувањето или неговиот овластен 
претставник) се запишани во Централниот Регистар на 
Република Македонија;   

4. доказ за пренесени овластувања на подносителот 
на барањето; 

5. протокол на клиничкото испитување на лекот; 
6. брошура за истражувачот; 
7. примерок на тест-листа (CRF) ; 
8. позитивно мислење од Eтичката комисија; 
9. писмена согласност на здравствената установа во 

која ќе се врши клиничкото испитување на лекот; 
10. евалуација на очекуваната корист во однос на 

потенцијалниот ризик по здравјето на испитаниците 
(документ за процена на претклиничката и клиничката 
документација со евалуација на односот корист-ризик); 

11. GMP сертификат од производната локација на 
лекот кој клинички се испитува, сертификат за анализа 
со стручно мислење на квалитетот на лекот, доказ дека 
обележувањето на испитуваниот и компаративниот лек 
е изведено согласно член 13 на овој правилник;  

12. писмена изјава на главниот испитувач дека е за-
познат со особините на лекот во клиничкото испитува-
ње на лекот, со целта на клиничкото испитување, како 
и дека испитувањето ќе се врши во согласност со ва-
жечките прописи и начела на добрата клиничка пракса 
во клиничкото испитување; 

13. кратка биографија и референца на главниот ис-
питувач; 

14. доказ за осигурување на испитаниците од стра-
на на подносителот на барањето за случај за настанува-
ње на штета по здравјето на испитаникот (повреда или 
смрт на испитаникот); 

15. примерок на информирана согласност која ја 
потпишуваат испитаниците; 

16. други информации за испитаниците (дневник за 
пациентот, упатства и други документи) ( ако има ); 

17. список на држави во кои лекот добил одобрение 
за ставање во промет (писмена изјава од подносителот 
на барањето на клиничкото испитување) (ако има); 

18. список на држави во кои е веќе одобрено или е 
во постапка на одобрување клиничко испитување на 
истиот лек (ако има); 

19. список на држави во кои се врши истото кли-
ничко испитување на лекот, ако се работи за мултицен-
трично клиничко испитување кое се изведува во повеќе 
држави; 

20. дополнителни информации кои се однесуваат на 
заштита на здравјето на испитаниците на барање на 
Агенцијата; и 

21. доказ дека се платени пропишаните трошоци на 
Агенцијата за издавање на одобрение за клиничко ис-
питување на лекот. 

  
Член 25 

Подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање на лек кој има одобрение за ставање во промет во 
Република Македонија, пред почетокот на постмарке-
тиншко интервенциско клиничко испитување поднесу-
ва до Агенцијата барање за добивање на одобрение за 
спроведување на клиничкото испитување.  

Барањето за одобрување на клиничкото испитување 
на лекот од став 1  на овој член содржи:  

1. пропратно писмо на подносителот на барањето; 
2. пополнет образец на барање за одобрување на 

клиничкото испитување на лекот - пријава на клинич-
кото испитување; 

3. доказ дека подносителот на барањето (произво-
дителот на лекот, спонзорот на испитувањето или него-
виот овластен претставник) се запишани во Централни-
от Регистар на Република Македонија;   

4. доказ за пренесени овластувања на подносителот 
на барањето; 

5. протокол на клиничкото испитување на лекот; 
6. одобрен збирен извештај за особините на лекот 

(SmPC); 
7. примерок на тест-листа (CRF); 
8. позитивно мислење од Етичката комисија; 
9. писмена согласност на здравствената установа во 

која ќе се врши клиничкото испитување на лекот;  
10. писмена изјава на главниот испитувач дека е за-

познат со особините на лекот во клиничкото испитува-
ње, со целта на клиничкото испитување, како и дека 
испитувањето ќе се врши во согласност со важечките 
прописи и начела на добрата клиничка пракса во кли-
ничкото испитување; 

11. кратка биографија и референца на главниот ис-
питувач; 

12. доказ за осигурување на испитаниците од стра-
на на подносителот на барањето за случај за настанува-
ње на штета по здравјето на испитаникот (повреда или 
смрт на испитаникот); 

13. примерок на информирана согласност која ја 
потпишуваат испитаниците; 

14. други информации за испитаниците (дневник за 
пациентот, упатства и други документи) (ако има); 

15. дополнителни информации кои се однесуваат на 
заштита на здравјето на испитаниците на барање на 
Агенцијата; и 

16. доказ дека се платени пропишаните трошоци на 
Агенцијата за издавање на одобрение за клиничко ис-
питување на лекот. 

Подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање на лек кој има одобрение за ставање во промет во 
Република Македонија, пред почетокот на постмарке-
тиншко неинтервенциско клиничко испитување доста-
вува барање за добивање на одобрение за спроведува-
ње на клиничкото испитување.  

Барањето за одобрување на клиничкото испитување 
на лекот од став 3 од овој член содржи:  

1. пропратно писмо на подносителот на барањето; 
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2. пополнет образец на барање за одобрување на 
клиничкото испитување на лекот - пријава на клинич-
кото испитување;  

3. доказ дека подносителот на барањето (произво-
дителот на лекот, спонзорот на испитувањето или него-
виот овластен претставник) се запишани во Централни-
от Регистар на Република Македонија; 

4. доказ за пренесени овластувања на подносителот 
на барањето; 

5. протокол на клиничкото испитување на лекот; 
6. oдобрен збирен извештај за особините на лекот 

(SmPC); 
7. примерок на тест-листа (CRF); 
8. позитивно мислење од Етичката комисија; 
9. писмена изјава на главниот испитувач дека е за-

познат со особините на лекот во клиничкото испитува-
ње, со целта на клиничкото испитување, како и дека 
испитувањето ќе се врши во согласност со важечките 
прописи и начела на добрата клиничка пракса во кли-
ничкото испитување; 

10. кратка биографија и референца на главниот ис-
питувач; 

11. примерок на информирана согласност која ја 
потпишуваат испитаниците; 

12. други информации за испитаниците (дневник за 
пациентот, упатства и други документи) (ако има ); 

13. дополнителни информации кои се однесуваат на 
заштита на здравјето на испитаниците на барање на 
Агенцијата; и 

14. доказ дека се платени пропишаните трошоци на 
Агенцијата за издавање на одобрение за клиничко ис-
питување на лекот. 

 
Член 26 

Подносителот на барањето за изведување на студи-
ја на биоеквивалентност и студија на биолошка распо-
ложивост, ја известува Агенцијата за спроведување на 
клиничкото испитување.  

Известувањето за спроведување на клиничкото ис-
питување на лекот од став 1 на овој член содржи:  

1. пропратно писмо на подносителот на барањето; 
2. пополнет образец на барање за одобрување на 

клиничкото испитување на лекот - пријава на клинич-
кото испитување;  

3. доказ дека подносителот на барањето (произво-
дителот на лекот, спонзорот на испитувањето или него-
виот овластен претставник) се запишани во Централни-
от Регистар на Република Македонија;  

4. доказ за пренесени овластувања на подносителот 
на барањето;  

5. протокол на клиничкото испитување на лекот; 
6. збирен извештај за особините на лекот (SmPC); 
7. примерок на тест-листа (CRF); 
8. позитивно мислење од Етичката комисија; 
9. евалуација на потенцијалниот ризик по здравјето 

на испитаниците (документ за процена на претклинич-
ката и клиничката документација со евалуација на ри-
зиците по испитаниците); 

10. GMP сертификат од производната локација на 
лекот кој клинички се испитува; 

11. сертификат за анализа на квалитетот на серијата 
што ќе се користи во испитувањето;  

12. писмена изјава на главниот испитувач дека е за-
познат со особините на лекот во клиничкото испитува-
ње, со целта на клиничкото испитување, како и дека 
испитувањето ќе се врши во согласност со важечките 
прописи и начела на добрата клиничка пракса во кли-
ничкото испитување; 

13. кратка биографија и референца на главниот ис-
питувач; 

14. доказ за осигурување на испитаниците од стра-
на на подносителот на барањето за случај за настанува-
ње на штета по здравјето на испитаникот (повреда или 
смрт на испитаникот) ;  

15. примерок на информирана согласност која ја 
потпишуваат испитаниците; 

16. дополнителни информации кои се однесуваат на 
заштита на здравјето на испитаниците на барање на 
Агенцијата; и 

17. доказ дека се платени пропишаните трошоци на 
Агенцијата за издавање на одобрение за клиничко ис-
питување на лекот. 

 
Член 27 

Барањето за одобрување на клиничкото испитување 
на лекот - пријава на клиничкото испитување на лекот 
е дадено во Прилог бр.1 и е составен дел на овој пра-
вилник. 

 
Член 28 

Пропратното писмо на подносителот на барањето 
содржи:  

1. лого, назив и адреса на подносителот на барањето; 
2. содржина на барањето за одобрување на клинич-

кото испитување на лекот; 
3. резиме на протоколот на македонски јазик; 
4. назив на клиничкото испитување; 
5. назив на лекот кој клинички се испитува; 
6. фармацевтска форма и јачина на лекот; 
7. име на производителот; и 
8. датум и потпис на главниот испитувач. 
 

Член 29 
Протоколот на клиничкото испитување на лекот со-

држи:  
1. вовед (кратка содржина на студијата, одговорно-

сти, основни информации за лековите во испитувањето 
и т.н.); 

2. цел на клиничкото испитување на лекот; 
3. дизајн на студијата; 
4. избор на испитаници; 
5. податоци за лекување на испитаниците; 
6. процена на ефикасноста; 
7. процена на безбедноста; 
8. статистичка обработка на податоците; 
9. податоци за контрола и обезбедување на квали-

тет; 
10. етички аспекти на клиничкото испитување на 

лекот; 
11. податоци за ракување о податоците и чувањето 

на документацијата; 
12. начин на објавување на резултатите на клинич-

кото испитување на лекот; и 
13. други прилози.  
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Член 30 
Брошурата на испитувачот содржи:  
1. насловна страна; 
2. изјава за тајност на податоците; 
3. содржина; 
4. резиме; 
5. вовед; 
6. физичко-хемиски и фармацевтски својства на 

фармацевтскиот облик на лекот; 
7. податоци за предклиничките испитувања на ле-

кот; 
8. податоци за клиничките испитувања на лекот; и 
9. заклучок.  
Податоците во брошурата во однос на ефикасноста 

и безбедноста на лекот се однесуваат на лекот кој кли-
нички се испитува и на компаративниот лек.  

 
8. Издавање на одобрение за клиничко испитување 

на лекот 
 

Член 31 
Комплетноста на барањето за одобрување на кли-

ничкото испитување на лекот  се оценува од страна на 
Агенцијата најдоцна до 30 дена од денот на поднесува-
ње на барањето. 

Доколку барањето од став 1 на овој член не е комп-
летно, подносителот на барањето во писмена форма се 
известува од страна на Агенцијата да го дополни бара-
њето со дополнителни податоци во одреден временски 
рок. 

 
9. Промена и дополнување на протоколот, односно 
на одобрението за клиничко испитување на лекот 

 
Член 32 

Врз основа на научно-техничкиот развој на струката, 
резултатите од фармаковигиланцата и други релевантни 
податоци, подносителот на барањето на клиничкото 
испитување на лекот може да предложи до Агенцијата 
промени и дополнување на протоколот, односно на 
одобрението за клиничко испитување на лекот. 

 
Член 33 

Целосното барање за одобрение на промените и до-
полнувањата во протоколот, односно одобрението за 
клиничко испитување содржи: 

1) пропратно писмо на подносителот на барањето;  
2) пополнет образец за промени и дополнување на 

протоколот, односно на одобрението за клиничко испи-
тување на лекот; 

3) документција која се однесува на промените и 
дополнувањето на протоколот, односно на одобрение-
то за клиничко испитување на лекот; 

4) одобрение од Етичка комисија во случај да про-
мените и дополнувањата на протоколот значајно влија-
ат на етичките аспекти од клиничкото испитување врз 
основа на проценка на Агенцијата; и 

5) доказ дека е платен соодветниот надомест на 
Агенцијата. 

Барањето за одобрение на промените и дополнува-
њето на протоколот за клиничко испитување е дадено 
во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник. 

Член 34 
Пропратното писмо од член 33 точка 1 на овој пра-

вилник содржи: 
1) лого, име и адреса на подносителот на барањето; 
2) предмет: кратко известување за промените и до-

полнувањата; 
3) наслов на клиничкото испитување на лекот; 
4) името на лекот што клинички се испитува; 
5) фармацевтска форма, јачина и пакување на ле-

кот; 
6) име на производителот на лекот; и 
7) датум и потпис на одговорното лице за клинич-

кото испитување на лекот. 
 

10. Известување за спроведување на клиничкото  
испитување на лекот 

 
Член 35 

Во случај на прекин на клиничкото испитување, 
подносителот на барањето за клиничко испитување на 
лекот е должен да ја извести Агенцијата за привремен 
прекинот на клиничкото испитување на лекот во Ре-
публика Македонија или во други држави во кои исто-
то се спроведува.  

Подносителот на барањето за клиничко испитување 
на лекот треба да ја извести Агенцијата и за предвреме-
но завршување на клиничкото испитување на лекот во 
Република Македонија или во други држави во кои 
истото се спроведува и тоа независно од причината за 
прекинот.  

Подносителот на барањето за клиничко испитување 
на лекот е должен да ја извести Агенцијата  за настани-
те од став 1 и став 2 на овој член во рок од 15 дена од 
денот на прекин на клиничкото испитување на лекот 
(известување за прекин на клиничкото испитување). 

 
11. Следење на несаканите дејства на лекот 

 
Член 36 

За следењето на несаканите дејства на лекот што 
клинички се испитува се применуваат одредбите на 
актот со кој се пропишува начинот на пријавување, со-
бирање и следење на несаканите дејства на лекот. 

 
III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 37 

Започнатите постапки за добивање на одобрение за 
клиничко испитување на лекот пред денот на влегува-
ње во сила на овој правилник ќе продолжат согласно 
прописите по кои се започнати. 

 
Член 38 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 
престанува да се применува Правилникот за клиничко 
испитување на лек („Службен лист на СФРЈ” бр.2/89). 

 
Член 39 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службениот весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
  Бр. 15-1686/1 

февруари 2009 година                           Министер, 
     Скопје                                 д-р Бујар Османи, с.р.  
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П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУКТУРАТА, ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА 

НА ИСПИТОТ ЗА СТРУЧНА ОСПОСОБЕНОСТ 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
556. 
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         Бр. 19-1091/1 
13 февруари 2009 година                           Министер, 
            Скопје                              Перо Стојановски, с.р. 
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КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 
557. 

Врз основа на член 9, 25 и 27 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/2005, 25/2007 и 7/2008), Комисијата за хар-
тии од вредност, на седницата одржана на ден 
16.02.2009 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДБИВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ДАВАЊЕ 
ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ  
АКЦИИ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА 
 
1. СЕ ОДБИВА Барањето бр. 05-669 од 26.12.2008 

година на Друштвото за градежништво, трговија и услу-
ги КОЗЈАК АД Куманово за одобрување на приватна 
понуда на хартии од вредност - продажба на сопствени 
акции, поднесено до Комисијата за хартии од вредност 
на ден 26.12.2008 година и дополнето на ден 30.01.2009 
година. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесу-
вањето. 

3. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија“. 

 
     Бр. 07-52/5             Комисија за хартии од вредност 

16 февруари 2009 година                  Претседател, 
       Скопје                  Марина Наќева-Кавракова, с.р. 

_______________ 
 
УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

558. 
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 
18 февруари 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 8 и тарифниот број 30 став 

2 од Правилникот со тарифа за користење на авторски 
музички дела („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.31/2007 и 70/2008), донесен од Собранието на 
Здружението за заштита на авторски музички права на 
Република Македонија. 

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 поднесена од Ана Софрониевска, ад-
вокат од Скопје, со Решение У.бр.135/2008 од 24 де-
кември 2008 година поведе постапка за оценување на 
уставноста и законитоста на одредбите од Правилни-
кот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што ос-
новано се постави прашањето на нивната согласност 
со Уставот и Законот за авторското право и сродните 
права. 

4. Судот на седницата утврди дека според членот 8 
од Правилникот, висината на надоместот, доколку ко-
ристење на делата е нужно за вршење на дејноста на 
корисникот на начин што дејноста на корисникот зави-
си од користење на делата, како што е случај кај радио-
дифузното користење, се определува, по правило, во 
процент од приходот.  

Во тарифниот број 30 став 2 од Правилникот е 
утврдено дека за телевизиските програми на национал-
но ниво авторски надомест се плаќа, доколку со дого-
вор не е поинаку утврдено, месечно и тоа: - во висина 
од 3% од вкупниот месечен приход. 

5. Согласно членот 20 од Уставот, на граѓаните им 
се гарантира слободата на здружување заради оствару-
вање и заштита на нивните политички, економски, со-
цијални, културни и други права и уверувања и граѓа-
ните можат слободно да основаат здруженија на граѓа-
ни и политички партии, да пристапуваат кон нив и од 
нив да истапуваат.  

Според членот 30 од Уставот, се гарантира правото 
на сопственост, кое според ставот 2 на овој член, созда-
ва права и обврски и треба да служи за добро на поеди-
нецот и на заедницата. Според ставот 3 на овој член, 
никому не можат да му бидат одземени или ограниче-
ни сопственоста и правата кои произлегуваат од неа, 
освен кога се работи за јавен интерес утврден со закон. 

Со членот 47 од Уставот, се гарантира слободата на 
научното, уметничкото и на другите видови творештво 
и се гарантираат правата што произлегуваат од било 
кој вид интелектуално творештво. 

Според членот 1 од Законот за авторското право и 
сродните права („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.47/1996, 3/1998, 98/2002, 4/2005, 23/2005-
пречистен текст и 131/2007), предмет на уредување на 
овој закон е правото на авторите над нивните дела од 
областа на книжевноста, науката и уметноста (авторско 
право) и правото на изведувачите, на фонограмските, 
филмските и сценските продуценти, на радио и телеви-
зиските организации, на издавачите и другите лица 
утврдени со овој закон, како и на изготвувачите на бази 
на податоци (сродни права) над нивните изведби и 
предмети на сродните права, како и остварувањето и 
заштитата на авторското право и сродните права.  

Според членот 146-б став 1 од Законот за изменува-
ње и дополнување на Законот за авторското право и 
сродните права („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 4/2005), доколку користењето на автор-
ското дело е нужно за вршење на дејноста на корисни-
кот на начин што дејноста на корисникот зависи од ко-
ристењето на делата, како во случај на радиодифузното 
користење, концертните, танчерските и другите кори-
стења, висината на надоместокот во Правилникот со 
тарифата се определува, по правило, во процент од 
приходот, односно добивката која што корисникот ја 
остварува со користењето на авторското дело. 

Врз основа на изнесеното, Судот утврди дека со ос-
порениот член 8 од Правилникот, е определено висина-
та на надоместокот кој треба да го плати корисникот за 
користење на делата потребни за вршење на дејноста 
на корисникот, како што е случај кај радиодифузното 
користење, да се пресметува како процент од прихо-
дот, а не од добивката која што корисникот ја оствару-
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ва со користењето на авторското дело, како што утвр-
дил членот 146-б став 1 од Законот. Со оглед на тоа ос-
порениот член 8 од Правилникот не е во согласност со 
одредбите од Законот, ова особено поради тоа што во 
радиодифузното телевизиско емитување при креирање-
то и емитувањето на радиотелевизиската програма се 
користат и други видови авторски дела - предмети на 
сродни права од немузички карактер, а музичките дела, 
како такви, се вградени во нив, и приходите што корис-
ниците ги остваруваат со своето работење и дејност се 
од разни основи, а не само од користење на музиката, 
па поради тоа само добивката од користењето на автор-
ското дело треба да е основа на издвојување на процен-
тот на висината на надоместокот.  

Судот, исто така утврди дека оспорениот тарифен 
број 30 став 2 од Правилникот, се однесува за телеви-
зиските програми на национално ниво, за чие користе-
ње како авторски надоместокот се плаќал месечно во 
висина од 3% од вкупниот месечен приход, доколку со 
договор не било поинаку утврдено. Меѓутоа, оваа та-
рифна определба со паушално плаќање во Правилни-
кот не е во согласност со закон, а со тоа и со Уставот, 
поради тоа што во членот 146-б ставови 4 и 5 од Зако-
нот, каде се уредува надоместокот во вид на паушал, 
нема основ за паушално плаќање за случаите на радио-
дифузното емитување на авторските дела - предмети на 
сродни права, ниту тоа е предвидено во други одредби 
од Законот. Имено, целта за регулирање на односите 
уредени со Законот во оваа сфера е во различни или 
сите фази да се афирмира транспарентноста, сорабо-
тката и деловната меѓузависност на двата видови субје-
кти - носителите на авторското право и сродните права 
и корисниците на овие права.  

Со оглед на тоа што со оспорените одредби од чле-
нот 8 и тарифниот број 30 став 2 од Правилникот, ви-
сината на надоместокот се утврдува во процентуален 
износ од вкупниот месечен приход и во паушален из-
нос, Судот утврди дека тие не се во согласност со 
одредбите од Законот за авторското право и сродните 
права и со членот 51 од Уставот на Република Македо-
нија.  

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од оваа одлука. 

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот д-р Тренда-
фил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјанов-
ска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, 
Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р 
Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов. 

 
  У.бр.135/2008                         Претседател 

18 февруари 2009 година   на Уставниот суд на Република 
      Скопје                          Македонија, 

               д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
_____________ 

 
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

559. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Фалиш - Општина Тетово. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Фалиш, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 
34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-3598/1       

24 февруари 2009 година                      Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 
560. 

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА  КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Долно Седларце - Општина Брвеница. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за КО Долно Седларце, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-3599/1       

24 февруари 2009 година                      Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
561. 

Врз основа на член 160, став 3 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на СРМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР 
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за дел од ката-
старската општина Зубово – Општина Ново Село. 
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Катастарот на недвижностите ќе се применува од 
денот на објавувањето на ова решение во „Службен 
весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиштето 
за дел од КО Зубово, востановен според Законот за 
премер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
        Бр. 09-3600/1                                    
24 февруари 2009 година                   Директор, 
             Скопје            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
562. 

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за ката-
стар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 
40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на нед-
вижности, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН 
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за дел од катастарската општина Зубово - 
Општина Ново Село. 

Катастарот на недвижностите ќе се применува од 5-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија“. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
дел од КО Зубово, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ“ бр. 34/72 и 13/78). 

 
  Бр. 09-3601/1       

24 февруари 2009 година                      Директор, 
     Скопје                            Љупчо Георгиевски, с.р. 

__________ 
 

НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

563. 
Врз основа на член 69 од Законот за Народната бан-

ка на Република Македонија („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 3/2002, 51/2003, 85/2003, 
40/2004, 61/2005 и 129/2006), член 71 став 8 и член 72 
став 3 од Законот за банките („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 67/2007) и точка 42 од Одлу-
ката за лимитите на изложеноста („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 31/2008), гувернерот на На-
родната банка на Република Македонија донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЛИМИ-

ТИТЕ НА ИЗЛОЖЕНОСТА 
 
I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за 

лимитите на изложеност („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 78/2008), се вршат следниве из-
мени и дополнувања: 

1. Во глава VII точката 27 се менува и гласи: 
„23. Во колоната бр 3 - „износ“, се внесува соодвет-

ниот износ на вкупната изложеност, односно вложува-
њата во нефинансиски институции, и тоа: 

- Во редот бр. 1 се внесува вкупната изложеност 
кон лицата со посебни права и одговорности, односно 
износот од образецот П1, ред. бр. I, колона бр. 8; 

- Во редот бр. 2 се внесува вкупната изложеност 
кон подружници на банката и акционери со квалифику-
вано учество во банката, прикажан во образецот П2, 
ред. бр. III, колона бр. 8; 

- Редот бр. 3 претставува збир на редовите бр. 1 и 2, 
односно ја прикажува вкупната изложеност на банката 
кон лицата поврзани со неа, којашто претставува осно-
ва за утврдување на лимитите на изложеноста; 

- Во редот бр. 4 се внесува износот на вкупните ка-
питални делови на банката во нефинансиски институ-
ции од образецот П3, ред. бр. I, колона бр. 6; 

- Во редот бр. 5 се внесува вкупниот износ на имо-
тот на банката во земјиште, згради, опрема и на капи-
талните делови во нефинансиски институции, утврден 
согласно со глава IV од Одлуката; 

- Во редот бр. 6 се внесува вкупниот износ на голе-
ми изложености на банката, односно износот од обра-
зецот П4, ред. бр. I, колона 11.“ 

2. Во глава VII точка 30 став 1, алинеите 1 и 2 се 
менуваат и гласат: 

„- доколку вкупниот износ на изложеноста од редо-
вите бр. 1, 2 и 6 ја вклучува и изложеноста на пазарен 
ризик, во оваа колона се внесува износот на сопствени-
те средства утврден согласно со точка 9 став 1 од Од-
луката (СС 2); 

- доколку вкупниот износ на изложеноста од редо-
вите бр. 1, 2 и 6 се состои само од изложеноста на кре-
дитен ризик, во оваа колона се внесува износот на 
сопствените средства утврден согласно со точка 9 став 
2 од Одлуката (СС 1). Овој износ на сопствени средс-
тва се внесува и во редовите бр. 4 и 5 од оваа колона.“ 

3. Во глава VII точка 31, зборовите: „лимитот на 
агрегатниот износ на капитални делови“, се заменуваат 
со зборовите: „лимитите на вложувањата“. 

4. Главата VII. ПРЕОДНИ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ, 
станува глава VIII. ПРЕОДНИ ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ. 

II. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
       Бр. 16-2                                        

24 февруари 2009 година                     Гувернер, 
       Скопје                      м-р Петар Гошев, с.р. 
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