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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
2407. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 
на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО „ЃУРЃОВДЕН КАЈ РОМИТЕ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Ѓурѓовден кај Ромите 

во Република Македонија“ се прогласува за културно 
наследство од особено значење, поткатегорија исклу-
чително значење. 

Духовното културно добро „Ѓурѓовден кај Ромите 
во Република Македонија“ ги опфаќа празнувањата на 
празникот Ѓурѓовден или кај ромите Ерделези (од 05-
09 Мај) кој пак припаѓа на циклусот пролетни обредно 
- обичајни комплекси. Етимолошки празникот и праз-
нувањата се поврзуваат со светецот великомаченик Ге-
оргија (Ѓорѓи) кој живеел кон крајот на III и почетокот 
на IV век, иако празнувањата се многу поархаични и се 
поврзуваат со предхристијанските обредно - магиски 
постапки за одбележување на култот кон природата, 
вегетацијата и плодноста на стоката. 

Во структурата на духовното културно добро „Ѓур-
ѓовден кај Ромите во Република Македонија“, со своја-
та посебност се издвојуваат следниве обичаи: 

- шутло пај (одење кај света, кисела вода), обредно 
играње, обредни верувања, песни и сл., жртвување на 
јагне, прочистување и китење на домот, обредно бања-
ње со цветови, семејно прославување и сл. 

За духовно културно добро од став 1 на овој член се 
утврдува режим на заштита од прв степен. 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-3611/11         Заменик на претседателот 
19 јули 2011 година             на Владата на Република 
         Скопје          Македонија,  
             д-р Васко Наумовски, с.р. 

2408. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО „ЃУРЃОВДЕН КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Ѓурѓовден кај Маке-

донците во Република Македонија“ се прогласува за 
културно наследство од особено значење, поткатегори-
ја исклучително значење. 

Духовното културно добро „Ѓурѓовден кај Маке-
донците во Република Македонија“ ги опфаќа празну-
вањата на празникот Ѓурѓовден (06 Мај) кој припаѓа на 
циклусот пролетни обредно-обичајни комплекси. Ети-
молошки празникот и празнувањата се поврзуваат со 
светецот великомаченик Георгија (Ѓорѓи) кој живеел 
кон крајот на III и почетокот на IV век, иако празнува-
њата инкорпорираат и поархаични предхристијански 
обредно - магиски постапки за одбележување на култот 
кон природата, вегетацијата и плодноста на стоката. 

Во структурата на духовното културно добро „Ѓур-
ѓовден кај Македонците во Република Македонија“ се 
пронаоѓаат неколку групни обичаи: 

- обичаи во врска со вегетацијата;  
- обичаи во врска со добитокот;  
- обичаи во врска со култови на диви животни;  
- обичаи во врска со култот кој почетокот на новата 

годишна сезона;  
- обичаи со елементи на црна магија;  
- обичаи во врска со култот на Св. Ѓорѓи. 
За духовно културно добро од став 1 на овој член се 

утврдува режим на заштита од прв степен. 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“. 

 
      Бр. 51-3611/12       Заменик на претседателот 
19 јули 2011 година          на Владата на Република 
          Скопје           Македонија,  
             д-р Васко Наумовски, с.р. 
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2409. 
Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита 

на културното наследство („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/2004, 115/2007 и 18/2011), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 19.7.2011 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО 
ДОБРО „ЃУРЃОВДЕН КАЈ АЛБАНЦИТЕ ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДС-
ТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА  

ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ 
 

Член 1 
Духовното културно добро „Ѓурѓовден кај Албан-

ците во Република Македонија“ се прогласува за кул-
турно наследство од особено значење, поткатегорија 
исклучително значење. 

Духовното културно добро „Ѓурѓовден кај Албан-
ците во Република Македонија“ ги опфаќа празнувања-
та на празникот Ѓурѓовден (06 Мај) кој припаѓа на цик-
лусот пролетни обредно-обичајни комплекси. 

Празнувањето на духовното културно добро „Ѓур-
ѓовден кај Албанците во Република Македонија“ го 
симболизира преминот зима-лето и почетокот на нова-
та стопанска година, преку архаични обредно - магиски 
постапки поврзани со искажување почит кон култот 
кон природата. 

Во структурата на духовното културно добро „Ѓур-
ѓовден кај Албанците во Република Македонија“ со 
својата посебност се издвојуваат: обредното време, 
обредниот простор, обредните лица, обредните објекти 
и посебната терминологија. 

За духовното културно добро од став 1 на овој член 
се утврдува режим на заштита од прв степен 

 
Член 2 

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

 
      Бр. 51-3611/13        Заменик на претседателот 
19 јули 2011 година           на Владата на Република 
           Скопје          Македонија,  
             д-р Васко Наумовски, с.р. 

2410. 
Врз основа на член 32 став 4 точка 9 од Законот за 

здравствена заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 
84/2005, 111/2005, 65/2006, 05/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/2010, 44/2011 и 53/20110, Владата на Република Ма-
кединија, на седницата одржана на 19.7.2011 година, 
донесе 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОБЕЗБЕ-
УДВАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА БОЛНИ КОИ СЕ 
ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА И АКТИВНОСТИ ЗА 
ПАЦИЕНТИТЕ СО ХЕМОФИЛИЈА ВО РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2011 ГОДИНА 
 
Во програмата за обезбедување на трошоците за 

болни кои се третираат со дијализа и активности за па-
циентите со хемофилија во Република Македонија за 
2011 годна („Службен весник на Република Македони-
ја“ бр. 06/2011), бројот  „30.000.000,00“ се заменува со 
бројот „26.600.000,00“, а бројот „12.568.000,00“ се за-
менува со бројот „9.168.000,00“. 

Во табелата „ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМА-
ТА“ бројот „30.000.000,00“ се заменува со бројот 
„26.600.000,00“, а бројот „12.568.000,00“ се замеува со 
бројот „9.168.000,00“. 

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

 
      Бр. 51-3897/1                     Заменик на претседателот 
19 јули 2011 година             на Владата на Република 
           Скопје               Македонија,  
             д-р Васко Наумовски, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 
2411. 

Врз основа на член 25 став 3 од Законот за извршува-
ње на санкците („Службен весник на Република Македо-
нија" бр. 2/06 и 57/10), министерот за правда донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА КУЌЕН РЕД ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА 
ПРИТВОР ВО ПРИТВОРСКИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА 

НА ЗАТВОРИТЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се пропишува куќниот ред за из-

вршување на мерката притвор во притворските одделе-
нија на затворите. 
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Член 2 
Лицата со изречена мерката притвор (во натамош-

ниот текст: притворени лица) ја издржуваат во одделни 
простории на затворот (во натамошниот текст: при-
творски одделенија). 

 
Член 3 

Спрема притворените лица се постапува согласно 
ратификуваните меѓународни конвенции, уставните и 
законски одредби кои го регулираат правниот статус на 
притворениците. 

 
Член 4 

При извршување на мерката притвор се чува телес-
ното и душевното здравје на притвореното лице, при 
тоа водејќи сметка да се одржи редот и дисциплината 
во затворот, а да не се повреди достоинството на при-
твореното лице. 

 
Член 5 

На барање на притвореното лице, веднаш по при-
тварањето или преместувањето од едно притворско од-
деление во друго, овластеното службено лице за тоа ќе 
го извести неговото семејство или лицето кое притво-
рениот ќе го наведе. 

Од страна на директорот на затворот во најкраток 
рок се известува надлежниот суд, ако притвореното ли-
це е приведено по потерница. 

Ако притвореното лице е странец, веднаш ќе му се 
овозможи да контактира со конзуларното или дипло-
матско претставништво на државата чиј државјанин е 
или на државата која на друг начин е овластена да при-
ма такви известувања, согласно со меѓународното пра-
во, или ако е бегалец или лице без државјанство со 
претставниците на меѓународните организации за за-
штита на лицата со таков статус. 

 
II. ПРИЕМ НА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 

 
Член 6 

Притворено лице може да се прими односно задржи 
во затвор само врз основа на решение донесено од 
страна на надлежен суд со кое е одредена или продол-
жена мерката притвор. Решението се доставува до за-
творот и притвореното лице. 

 
Член 7 

За приемот на притвореното лице се издава писме-
на потврда од страна на овластено службено лице, во 
која ќе се внесе датумот и часот на примањето. 

Член 8 
При приемот во досието се внесуваат податоците за 

притвореното лице. 
 

Член 9 
Личниот претрес на притвореното лице го врши 

службено лице од исти пол, а на претресот задолжител-
но присуствуваат две службени лица од исти пол како 
и притвореното лице.  

 
Член 10 

При прием на притвореното лице се врши лекарски 
преглед од страна на затворски лекар. Прегледот се 
евидентира во соодветна документација за притворени 
лица. 

Лекарскиот преглед се врши без присуство на при-
падник од секторот за обезбедување, во рок од 24 часа 
од денот на приемот на притвореното лице, а најдоцна 
во рок од 72 часа. 

Во случај кога кај притвореното лице ќе се конста-
тираат било какви повреди предизвикани со примена 
на физичка сила или средства за присилба или други 
знаци на физичко и психичко насилство, затворскиот 
лекар составува записник со детален опис на повредите 
и заклучок за начинот и средствата со кои се нанесени 
повредите. 

За констатираните повреди, затворскиот лекар вед-
наш го известува директорот на затворот. За утврдена-
та состојба, директорот на затворот веднаш по писмен 
пат го известува надлежниот јавен обвинител. 

 
Член 11 

Притвореното лице од предметите за лична употре-
ба може да задржи: облека, долни алишта, сопствена 
постелнина, нужен прибор за лична хигиена (четкиче 
за заби, сапун, пешкир, шамивчиња, чорапи, чешел), 
очила, како и да набавува на сопствен трошок: храна, 
книги, весници и други работи што одговараат на него-
вите редовни потреби,  доколку тоа не би било штетно 
за успешно водење на постапката.  

На притвореното лице му се одземаат ножеви, но-
жици, прибор за бричење, ремен, врвки од обувки, дру-
ги опасни предмети кои би можеле да нанесат телесни 
повреди и да го загрозат сопствениот живот или живо-
тот на другите лица, скапоцени предмети и парични 
средства.  

Одземените предмети се евидентираат во соодветна 
документација за  притворени лица, во која се наведува 
датум, час и вид на одземените предмети. 
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За одземените предмети се изготвува записник, во 
кој се запишува видот, количината и другите нивни ка-
рактеристики.  

Записникот за одземени предмети го потпишуваат: 
овластеното службено лице што го извршил претресот 
и притвореното лице. На притвореното лице му се из-
дава копија од записникот. 

 
Член 12 

Одземените предмети се чуваат во магацинот на за-
творот, со исклучок на скапоцените предмети и парич-
ните средства кои што се чуваат во сеф или на друго 
безбедно место во затворот. 

Со одобрение на надлежен суд одземените предме-
ти од притвореното лице може да се предадат на него-
вото семејство или на друго лице што ќе биде одредено 
од негова страна.  

 
III. СМЕСТУВАЊЕ НА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 

 
Член 13 

Притворените лица се сместуваат во посебни одде-
ленија во затворот одвоено од осудените лица. 

Во зависност од расположливите капацитети за 
сместување, директорот на затворот или овластено 
службено лице ги распоредува притворените лица во 
притворското одделение на затворот. 

Во текот на траењето на мерката притвор од без-
бедносни причини, притвореното лице може да се пре-
местува од просторија во просторија. 

 
Член 14 

Собите за сместување на притворените лица треба 
да ги исполнуваат просторните, здравствените и хиги-
енски услови. 

Во иста просторија не се сместуваат притворени 
лица од различен пол и соучесниците во сторувањето 
на кривичното дело. 

Малолетните притворени лица се сместуваат одвое-
но од полнолетните. 

 
Член 15 

Притвореното лице може да носи сопствена облека 
под услов да е чиста и уредна, како и да користи своја 
постелина 

      
Член 16 

При прием притворените лица се запознаваат со 
куќниот ред за извршување на мерката притвор во при-
творските одделенија во затворите. 

IV. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И ИСХРАНА  
НА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 

 
Член 17 

Затворскиот лекар се грижи за здравствената со-
стојба на притворените лица. 

Секое притворено лице има здравствен картон во 
кој при приемот, во текот на извршувањето на мерката 
притвор и при отпуштањето се внесуваат сите подато-
ци за неговота здравствена состојба. 

 
Член 18 

При прием на притвореното лице ќе му се овоможи 
капење, а доколку има потреба неговата облека и пред-
мети ќе се дезинфицираат. 

 
Член 19 

Притворените лица ја одржуваат хигиената на тело-
то и облеката, а управата на затворот им ги обезбедува 
потребните услови. 

Бричењето на притворените лица се врши секој ра-
ботен ден, а потстрижувањето најмалку еднаш месеч-
но. 

Капењето на притворени лица од машки пол се вр-
ши најмалку еднаш неделно, додека за притворени ли-
ца од женски пол капењето се врши најмалку два пати 
неделно. 

 
Член 20 

Притворените лица секојдневно ја одржуваат хиги-
ената во просториите во кои престојуваат.  

Постелнината редовно се треси и проветрува нај-
малку еднаш неделно, а се менува на секои 15 дена. 

 
Член 21 

Затворскиот лекар редовно врши контрола на хиги-
ената на притворените лица и просторите во кои тие 
престојуваат. 

 
Член 22 

Директорот на затворот обезбедува услови за рабо-
та на притвореното лице по негово барање, доколку 
има одобрение од истражниот судија или претседате-
лот на советот. 

 
Член 23 

Во случај на нарушена здравствена состојба на при-
творено лице му се дава лекарска помош во затворска-
та амбуланта или во друга погодна просторија. 

Притвореното лице може само да се јави на лекар-
ски преглед. Прегледот се евидентира во соодветна до-
кументација во притворското одделение на затворот. 
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Кога постои потреба од болничко лекување, при-
твореното лице се упатува во најблиската болница по 
одобрение на надлежниот суд. Во итни случаи, притво-
реното лице се хоспитализира и без одобрение на над-
лежниот суд. За извршената хоспитализација веднаш 
по писмен пат се известува надлежниот суд. 

 
Член 24 

По одобрение и надзор на судот што ја води по-
стапката или под надзор на лицето што ќе го определи 
судот, притвореното лице може да го прегледа лекар 
по негов избор, при што направените трошоци паѓаат 
на негов товар. Притвореното лице претходно ќе го 
прегледа затворскиот лекар. 

Прегледот на притвореното лице се врши во работ-
но време во затворската амбуланта, во друга погодна 
просторија или во здравствена установа. Во итни слу-
чаи, лекарскиот преглед може да се врши во текот на 
целото деноноќие. 

На прегледите присуствува затворскиот лекар. 
 

Член 25 
Во случај кога во текот на издржување на мерката 

притвор кај притвореното лице ќе се констатираат било 
какви повреди предизвикани со примена на физичка 
сила или средства за присилба или други знаци на фи-
зичко и психичко насилство, затворскиот лекар соста-
вува записник со детален опис на повредите и заклучок 
за начинот и средствата со кои се нанесени повредите. 

За констатираните повреди, затворскиот лекар вед-
наш го известува директорот на затворот. За утврдена-
та состојба, директорот на затворот веднаш по писмен 
пат го известува надлежниот јавен обвинител. 

 
Член 26 

Притвореното лице може да набавува лекови на 
сопствен трошок преку своето семејство или други ли-
ца. 

Лековите се прегледуваат и одобруваат од страна 
на затворскиот лекар. 

 
Член 27 

Притворените лица добиваат бесплатна храна.  
Храната се дава во три оброци дневно. 
Термините за појадок, ручек и вечера ги утврдува 

директорот на затворот. 
Количината и видот на храната како и додатоците 

за малолетни лица и трудници се даваат по таблицата 
за исхрана на притворените лица. 

На болните притворени лица им се дава посебен ре-
жим на исхрана со одобрение на лекар. 

Контролата на квалитетот на храната редовно ги 
врши затворскиот лекар. 

Член 28 
Ако притвореното лице се храни на свој трошок, 

управата на затворот ќе му овозможи да набавува хра-
на. Притвореното лице може да се претплати за храна 
преку управата на затворот доколку има парични 
средства како негов депозит. Храна може да доставува 
и неговото семејство, како и други лица со одобрение 
од надлежниот суд. 

Кога притвореното лице прима храна и безалкохол-
ни пијалоци од неговото семејство или други лица, мо-
же да прими само храна и безалкохолни пијалоци кои 
се индустриски спакувани со декларација во пластична 
амбалажа, а не подготвени во домашни услови, спаку-
вани во тетрапак, стаклена амбалажа или лимена амба-
лажа.  

  
Член 29 

Храната, садовите и другите предмети во кои се до-
несува или испраќа храната се прегледуваат од страна 
на припадник од секторот за обезбедување или друго 
овластено службено лице од затворот, а потоа му се 
предаваат на притвореното лице. 

Ако при прегледот се најдат скриени предмети за 
тоа ќе се извести судот што ја води постапката и ќе се 
постапи по одлуката на судот. 

 
Член 30 

Притворените лица не може да примаат или да на-
бавуваат алкохолни пијалоци. 

 
V. ДВИЖЕЊЕ НА ЧИСТ ВОЗДУХ, СЛОБОДНИ 

АКТИВНОСТИ, СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 
 

Член 31 
На притворените лица им се овозможува престој на 

свеж воздух најмалку два часа секој ден и во за тоа 
одреден затворски простор. 

На чист воздух се шетаат заедно лицата сместени 
во иста просторија. 

Истовремено не се шетаат притворени лица од раз-
лични простории, и тоа: 

- притворени лица кои учествувале во извршување 
на исто кривично дело; 

- притворeни лица чие заедничко шетање би може-
ло да биде штетно за постапката од други причини (за-
познавање и пренесување информации); 

- притворени лица од машки и женски пол; 
- малолетни и полнолетни притворени лица; 
- притворени лица со лица кои издржуваат казна за-

твор. 
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Во текот на шетањето, притворените лица се дви-
жат слободно и можат да разговараат без да прават 
врева. 

Старите или болни притворени лица кои не се спо-
собни да шетаат, можат во времето определено за ше-
тање да престојуваат на чист воздух. 

Шетањето се врши под надзор на припадници од 
секторот за обезбедување. 

На притворените лица им се овозможува да вршат 
физички и рекреативни активности во рамки на можно-
стите на притворското одделение на затворот, но не за 
сметка на времето кое притворените лица го поминува-
ат на свеж воздух. 

 
Член 32 

Во секоја просторија притворените лица може да 
имаат еден радио приемник и еден ТВ приемник на 
принцип на централно вклучувување и исклучување, 
со големина на екран најмногу 20 инчи, односно 51 
сантиметар. Нивното користење се одредува со распо-
редот на дневните активности во притворското одделе-
ние на притворот. 

Радио и ТВ приемникот може да ги обезбеди затво-
рот или притвореното лице.  

 
VI. ПОСЕТИ, ДОПИШУВАЊЕ И ПРИМАЊЕ  

ПРАТКИ 
 

Член 33 
Посетите на притворените лица се извршуваат во за 

тоа посебно одредени простории опремени така што се 
овозможува визуелен и слушен контакт на притворени-
кот и посетителот, но ќе се спречи непосреден физички 
контакт. 

Посетата на притвореното лице може да биде во 
траење од 30 до 60 минути, а по одобрение на директо-
рот на затворот посетата може да трае и подолго.  

Посетите на притворените лица се вршат во оддел-
на просторија за таа намена во присуство на припадник 
од секторот за обезбедување.  

Припадникот од секторот за обезбедување кој е 
присутен на посетата може да ја прекине, доколку при-
твореното лице и посетителот ја користат посетата на 
начин кој би можел негативно да се одрази на водење-
то на постапката. За прекинување на посетата и причи-
ните кои довеле до тоа, управата на затворот писмено 
ќе го извести надлежниот суд. 

Ако судот што ја води постапката одобрил разговор 
со притворено лице без присуство на припадник од се-
кторот за обезбедување, управата на затворот ќе го 
овозможи одобрениот разговор, а при тоа да не биде 
нарушена безбедноста на затворот. 

Член 34 
Бранителот на притвореното лице може да го посе-

тува притвореното лице секој работен ден без ограни-
чување на траењето на посетата, но во рамките на ра-
ботното време. Во исклучителни случаи, по одобрение 
на судот што ја води постапката посетата може да се 
изврши во друг ден или вон определеното време. 

Посетата на притвореното лице од страна на брани-
телот се врши во одделна просторија за таа намена без 
присуство на припадник од секторот за обезбедување. 

Бранителот може да ја оствари посетата, доколку 
поседува полномошно  и тоа во два примерока завере-
ни со приемен печат од судот и потпис на судијата, од 
кои едниот примерок е во оригинал. Примерокот во 
оригинал станува составен дел на личниот лист на при-
твореното лице. 

Припадник од секторот за обезбедување може да ја 
прекине посетата, доколку има индиции дека притворе-
ното лице и бранителот ја користат посетата на начин 
кој би можел негативно да се одрази на водењето на 
постапката. За прекинување на посетата и причините 
кои довеле до тоа, управата на затворот писмено ќе го 
извести надлежниот суд. 

 
Член 35 

По одобрение на надлежниот суд, притворените ли-
ца може да остваруваат телефонски разговори на прет-
ходно одобрени телефонски броеви. 

 
Член 36 

Сите писмени пратки што ги испраќа или прима 
притвореното лице, управата на затворот ги праќа до 
судот што ја води постапката и постапува по одлуката 
на судот. При предавањето на поштата до судот се на-
ведува денот на приемот на пратката. 

Сите пратки што притвореното лице ги прима и ис-
праќа се евидентираат во соодветна документација за 
притворени лица. 

 
Член 37 

Притвореното лице може да прима пакети со тежи-
на до 5кг со облека, обувки, постелнина или лични 
предмети како и прехрамбени производи, кои се лично 
донесени или пратени по пошта.  

Испраќачот или доносителот кон пакетот треба да 
приложи попис на содржината. 

Пакети пратени по пошта се примаат секој ден . 
Од страна на директорот на затворот со дневниот 

распоред се одредуваат деновите и времето во кое се 
примаат пакетите. 
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Член 38 
Пакетите се прегледуваат пред да бидат врачени на 

притвореното лице. 
Прегледот на донесен пакет го врши службено лице 

во присуство на доносителот и заедно со доносителот 
го потпишуваат пописот на содржината а притвореното 
лице го потпишува овој попис при превземање на паке-
тот. 

Пакетот примен по пошта го прегледува службено 
лице во присуство на притвореното лице по што и два-
ицата го потпишуваат пописот на содржината. 

Ако при прегледот се најдат предмети кои не се 
дозволени и кои притвореното лице не може да ги за-
држи кај себе, тие се одземаат со птврда а за тоа вед-
наш ќе се извести надлежниот суд.  

Со одземените предмети се постапува согласно 
одредбите на овој Правилник. 

   
Член 39 

Притворените лица не поседуваат парични средства 
во себе.  

Кога кај притвореното лице ќе се пронајдат парич-
ни средства, веднаш ќе му одземат и ќе се чуваат како 
негов депозит. За одземените парични средства се со-
ставува записник согласно член 11 ставовите 4 и 5 од 
овој Правилник. 

Паричните средства што по пошта се испраќаат на 
притвореното лице се чуваат како негов депозит во за-
творот, а износот се евидентира во магацинска книга за 
депозити на притворените лица. 

Со паричните средства од депозитот притвореното 
лице може да набавува храна, облека и други предмети 
кои може да ги поседува. 

 
VII. ОДРЖУВАЊЕ НА РЕДОТ И ДИСЦИПЛИНАТА 
ВО ПРИТВОРСКИТЕ ОДДЕЛЕНИЈА НА ЗАТВОРИТЕ 

 
Член 40 

Распоредот на дневните активности на притворени-
те лица во работни, неработни или празнични денови 
се уредува со дневниот распоред на затворот. 

 
Член 41 

Притворените лица во текот на издржување на мер-
ката притвор се придржуваат на наредбите на директо-
рот на затворот и припадниците на секторот за обезбе-
дување, а при тоа почитувајќи ги одредбите од овој 
Правилник. 

 
Член 42 

Притворените лица не треба да:  
- прават врева, гласно да расправаат, да се караат, 

да се довикуваат, да фрлаат низ прозорец разни пред-
мети; 

- се тетовираат и самоповредуваат; 
- тргуваат со лекови, да вршат размена на предмети, 

да земаат на заем предмети; 
- учествуваат во хазардни игри; 
- пишуваат по sидoви, мебел и затворскиот инвен-

тар; 
- вршат преместување на мебелот во собата. 
Притворените лица внимателно го чуваат инвента-

рот во просторијата каде што престојуваат. За секое на-
мерно оштетување на инвентарот, штетата се наплаќа 
од притвореното лице.  

Кога е направена материјална штета чиј извршител 
е непознат, штетата се наплаќа рамномерно од сите 
притворени лица кои престојуваат во просторијата. 

 
Член 43 

Секое допишување и разговор меѓу притворени ли-
ца сместени во различни простории, меѓу притворени и 
осудени лица, како и секое недозволено усно или пис-
мено комуницирање со лице што се наоѓа во затворот, 
ќе биде спречено од овластено службено лице. 

Притворените лица кои се сместени во различни 
простории не можат без одобрение на директорот на 
затворот меѓусебно да разменуваат книги, весници и 
други предмети погодни за пренесување на информа-
ции. 

Притворените лица не можат да вршат меѓусебна 
купопродажба или замена на предмети. 

 
Член 44 

Во случај да се забележи договарање на притворе-
ните лица што би можело да биде штетно за успешно 
водење на постапката и за безбедноста на установата 
од страна на директорот на затворот, а во итни случаи 
и од  заповедникот на секторот за обезбедување ќе се 
направи разместување на притворените лица во при-
творското одделение во затворот. 

 
Член 45 

Непочитувањето на одредбите од овој Правилник и 
на наредбите на директорот на затворот и секторот за 
обезбедување претставува дисциплински престап. 

За секој дисциплински престап на притворените ли-
ца, директорот на затворот во рок од три дена го изве-
стува судот што ја води постапката. 

 
Член 46 

Во случај на бегство на притворено лице, директо-
рот на затворот веднаш го известува Министерството 
за внатрешни работи и судот што ја води постапката. 
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Член 47 
Средствата за присилба и посебни мерки за одржу-

вање на редот и безбедноста, овластено службено лице 
може да употреби единствено под услови пропишани 
со закон.  

 
VIII. СПРОВОД И ОТПУШТАЊЕ ОД ПРИТВОРСКОТО 

ОДДЕЛЕНИЕ НА ЗАТВОРОТ 
 

Член 48 
Спровод на притворено лице се врши само по пис-

мен налог од судот што ја води постапката. 
Спровод на притворено лице вршат припадници од 

секторот за обезбедување на затворот. Налогот за спро-
вод се чува во соодветна документација за притворени 
лица до завршување на постапката. 

 
Член 49 

Отпуштањето на притвореното лице се врши по 
правосилно решение од судот што ја води постапката. 

Управата на затворот го отпушта притвореното ли-
це по приемот на решението во определеното време. 

Отпуштањето на притвореното лице се евидентира 
во соодветна документација за притворени лица. 

 
Член 50 

При отпуштање на притвореното лице се врши ле-
карски преглед од страна на затворски лекар. Прегле-
дот се евидентира во соодветна документација за при-
творени лица. 

 
Член 51 

При отпуштањето на притвореното лице му се пре-
даваат сите одземени предмети и паричните средства 
чувани како депозит. 

За предадените одземени предмети, управата на за-
творот издава потврда која се потпишува од притворе-
ното лице и од овластено службено лице. 

 
Член 52 

Кога притвореното лице се преместува во притвор-
ско одделение на друг затвор, во соодветната докумен-
тација за притворени лица се евидентира називот на су-
дот што го издал налогот, број и датум на налогот, кога 
и во кој затвор е упатено притвореното лице. 

Кога притворено лице се преместува во притворско 

одделение на друг затвор се доставуваат неговите одзе-

мени предмети и парични средства чувани како депо-

зит. 

При прием во притворското одделение на затворот 

во кој се преместува притвореното лице, се постапува 

согласно членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 од овој Пра-

вилник. 

Член 53 

 

Во случај на смрт на притворено лице од страна на 

директорот на затворот веднаш се известува мини-

стерството за правда, судот што ја води постапката, 

надлежниот јавен обвинител и семејството на почина-

тото лице. 

По констатираните причини за смртта од страна на 

судот, починатото лице се предава на неговото семејс-

тво. Во случај кога починатото лице нема семејство 

или од било која причина семејството не сака да го из-

врши закопот, трошокот за закопот паѓа на товар на су-

дот што ја води постапката. 

Предметите на починатото лице се предаваат на не-

говото семејство. 

За смртта на притвореното лице, затворот писмено 

го известува надлежниот орган за водење на матична 

евиденција. 

 
IX. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 54 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правилник 

престанува да важи Правилникот за куќниот ред за из-

држување на притвор во затворите (“Службен весник 

на Република Македонија” бр.32/77). 

     

Член 55 

Овој Правилник влегува во сила, наредниот ден од 

денот на објавувањето во "Службен весник на Репуб-

лика Македонија". 

                                                                                                             

     Број 01-2907/1 

20 јули 2011 година                       Министер за правда,  

       Скопје                                  Михајло Маневски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

2412. 
Врз основа на член 19 став (2) од Законот за ветери-

нарно-медицински препарати („Службен весник на Ре-
публика Македонија” број 42/2010), министерот за зем-
јоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ 
НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ 
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ВЕТЕРИНАРНО-
МЕДИЦИНСКИ ПРЕПАРАТ, КАКО И ОПШТИТЕ 
И ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ 
ИСПОЛНИ ВЕТЕРИНАРНО-МЕДИЦИНСКИОТ 

ПРЕПАРАТ ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРОМЕТ (∗) 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на образецот на барањето за издавање на одо-
брение за ставање во промет на ветеринарно-медицин-
ски препарат и општите и посебните услови кои треба 
да ги исполни ветеринарно-медицинскиот препарат за 
ставање во промет. 

 
Член 2 

(1) Поимите дефинирани со Законот за ветеринар-
но-медицински препарати се применувааат и во овој 
правилник.  

(2) Поимите употребени во овој правилник го имаат 
следното значење: 

1) “Референтен ветеринарно-медицински препа-
рат“ е ветеринарно-медицински препарат којшто е 
одобрен за ставање во промет согласно Законот за ве-
теринарно-медицински препарати и член 6 од овој пра-
вилник.   

2) “Главно Досие за Антитела на Вакцини” е по-
себен дел од досието на барањето за ставање во промет 
на вакцина, кој ги содржи сите релевантни податоци за 
квалитетот на сите активни супстанции кои се составен 
дел на овој ветеринарно-медицински препарат. Посеб-
ниот дел може да биде заеднички за една или повеќе 
моновалентни и/или комбинирани вакцини кои се 
претставени од страна на истиот подносител на бара-
њето за ставање во промет. 
                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со одредбите на Дире-
ктивата 2001/82/ЕК на Европскиот Парламент и на Советот од 6 
Ноември 2001 година за Кодекс во однос на ветеринарно-меди-
цинските препарати на Заедницата (32001L0082); изменета и до-
полнета со Директивата 2004/28/ЕК на Европскиот Парламент и 
на Советот од 10 Февруари 2004 година (32004L0028); изменета и 
дополнета со Директивата 2009/9/ЕК (32009L0009); изменета и 
дополнета со Регулативата (ЕК) Бр. 470/2009 на Европскиот Пар-
ламент и на Советот од 6 мај 2009 година; изменета и дополнета 
со Директивата 2009/53/ЕК на Европскиот Парламент и на Сове-
тот од 18 јуни 2009 година (32009L0053); изменета и дополнета 
со Регулативата (ЕК) Бр. 596/2009 на Европскиот Парламент и на 
Советот од 18 јуни 2009 година (32009R0596). 

3) “Досие за Мултивакцинален Сој“ е поединечно 
досие кое ги содржи сите релевантни податоци за 
единствени, и преку научниот извештај за различни со-
еви и комбинации на соеви за одобрување за ставање 
во промет на вакцини за антигенски варијабилни виру-
си. 

4) “ЕМЕА“ е Европска Медицинска Агенција која 
е одговорна за усогласување на постојните научни по-
тенцијали ставени на располагање на земјите членки за 
евалуација, надзор и фармаколошка внимателност на 
медицинските препарати. 

5) “Земја членка“ е секоја земја членка на Европ-
ската Унија. 

6) “Трета Земја“ се сите земји освен Република 
Македонија и земјите членки на Европската Унија. 

 
Член 3 

(1) Образецот на барањето за ставање во промет на 
ветеринарно-медицински препарат се состои од едина-
есет меѓусебно поврзани страни во А4 формат на хар-
тија во бела боја. 

(2) Образецот на барањето од став (1) на овој член 
ги содржи следниве податоци: 

1) дел 1: Типови на барање  
2) дел 2: Поединости за одобрувањето за ставање во 

промет  
3) дел 3: Научни сознанија 
4) дел 4: Барања за одобрување за ставање во про-

мет за други земји  
5) дел 5: Изјава и потпис 
6) дел 6: Збирен извештај, Експертски извештаи и 

Техничка Документација 
7) дел 7: Листа на приложени документи 
(3) Образецот на барање од став (1) на овој член е 

даден во Прилог I кој е составен дел на овој правилник. 
 

Член 4 
Во зависност од условите за ставање во промет и 

потребната документација, во делот 1 од образецот на 
барање се пополнува соодветно типот на барање, и тоа: 

1) комплетно барање за ставање во промет во сог-
ласност со член 5 од овој правилник; 

2) барање за ставање во промет во случаите од член 
7 став (1), (2) (3) и (4) од овој правилник (барање за 
генерички препарат);   

3) барање за ставање во промет во случаите од член 
7 став (5) од овој правилник (“хибридно барање“); 

4) барање за ставање во промет во случаите од член 
7 став (6) од овој правилник (барање за биолошки пре-
парат); 
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5) барање за ставање во промет во случаите од член 
8 од овој правилник (барање за препарат со добро етаб-
лирана употреба); 

6) барање за ставање во промет во случаите од член 
9 од овој правилник (барање за непроменета комбина-
ција);  

7) барање за ставање во промет во случаите од член 
10 од овој правилник (барање со информирана соглас-
ност); 

8) барање за ставање во промет во случаите од член 
11 од овој правилник;  

9) барање за ставање во промет на хомеопатски ве-
теринарно-медицински препарат во согласност со член 
13 од овој правилник;  

10) барање за ставање во промет со меѓусебно приз-
навање во согласност со член 16 од овој правилник;  

11) барање за ставање во промет со признавање на 
централизираното одобрение во Европската Унија во 
согласност со член 17 од овој правилник; 

 
Член 5 

Комплетното барање за ставање во промет на вете-
ринарно-медицински препарат ги содржи следниве по-
датоци: 

1) име или трговско име и постојана адреса или ме-
сто на регистрација на дејноста на лицето одговорно за 
ставање во промет на ветеринарно-медицинскиот пре-
парат, и доколку се различни, на вклучениот произво-
дител или производители и од местото на производс-
тво; 

2) име на ветеринарно-медицинскиот препарат; 
3) квалитативни и квантитативни поединости на си-

те составни супстанции на ветеринарно-медицинскиот 
препарат, вклучително и неговото вообичаено име или 
името на неговата хемиска формула;  

4) опис на методот на производство; 
5) терапевтски индикации, контраиндикации и не-

сакани дејства; 
6) дозирањето за различните видови на животни за 

коишто е наменет ветеринарно-медицинскиот препа-
рат, негова фармацевтска форма, начин и рута на упо-
треба и предложен рок на траење; 

7) објаснување на мерките за претпазливост и безбед-
ност што треба да се преземат во случај на чување на 
ветеринарно-медицинскиот препарат, апликација на 
животни и негово отстранување, заедно со индикации за 
потенцијални ризици што може ветеринарно-медицин-
скиот препарат да ги предизвика по животната средина и 
по здравјето на луѓето, животните и растенијата; 

8) наведување на каренцата во случај на препарати 
наменети за видови  животни чии производи се кори-
стат за исхрана на луѓе; 

9) опис на методи на тестирање што ги користи 
производителот; 

10) резултати од: 
- фармацевтски (физичко-хемиски, биолошки или 

микробиолошки) тестови; 
- тестови за безбедност и резидуи, 
- предклинички и клинички испитувања, 
- тестови со кој се проценува потенцијален ризик по 

животната средина, при што ова влијание се испитува 
за секој случај поединечно и се дава мислење за специ-
фичните одредби коишто бараат негово ограничување.    

11) детален опис на системот на ветеринарна фар-
маколошка вниматеност и доколку е применливо, си-
стем за управување со ризик кој подносителот на бара-
њето ќе го воспостави; 

12) збирен извештај за особините на препаратот во 
согласност со Прилог III кој е составен дел на овој пра-
вилник, примерок од контактното и надворешното па-
кување на ветеринарно-медицинскиот препарат, заедно 
со упатството за употреба согласно Правилникот за 
податоците кои треба да ги содржи контактното и над-
ворешното пакување и информациите кои треба да ги 
содржи упатството за употреба на ветеринарно-меди-
цинскиот препарат *1.; 

13) документ со кој се потврдува дека производите-
лот е одобрен да ги произведува ветеринарно-медицин-
ските препарати во својата земја; 

14) копии од одобрение за ставање во промет на од-
носниот ветеринарно-медицински препарат во земјите 
членки или трети земји, заедно со список на земјите 
членки или трети земји во кои се разгледува барањето 
за одобрување за ставање во промет поднесено во сог-
ласност со овој правилник или со пропис еквивалентен 
на него. Копии од збирниот извештај за особините на 
препаратот предложен од страна на подносителот на 
барањето во согласност со Прилог III од овој правил-
ник или одобрен од страна на надлежниот орган на 
земјата членка или третата земја и примероци од упат-
ството за употреба, поединости за сите одлуки за одби-
вање на одобрението во Европската Унија или во тре-
тата земја и причините за таа одлука. Секој од овие по-
датоци треба да е редовно ажуриран; 

15) доказ дека подносителот на барањето има вра-
ботено квалификувано лице одговорно за ветеринарна-
та фармаколошка внимателност и ги поседува неопход-
ните средства за нотификација на било каква несакана 
реакција која може да се појави или да биде сомнеж во 
Европската Унија или во третата земја;  

16) во случај кога ветеринарно-медицинските пре-
парати се наменети за еден или повеќе видови на жи-
вотни чии производи се користат за исхрана на луѓето, 
но чии фармаколошки супстанции не се вклучени, за 
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дадените видови, во Листата на фармаколошки суп-
станции одобрени за употреба во ветеринарната меди-
цина*2, документ со кој се потврдува дека до Агенци-
јата за храна и ветеринарство е поднесено уредно бара-
ње за одредување на максимално дозволеното ниво на 
резидуи во согласност со прописите за ветеринарното 
јавно здравство; и 

17) Документите и поединостите за резултатите од 
тестовите наведени во точка 10) на овој член треба да 
се пропратени со детален и критички извештај изго-
твен во согласност со  член 12 од овој правилник.  

 
Член 6 

Кога за ветеринарно-медицинскиот препарат е до-
биено првично одобрение за ставање во промет во сог-
ласност со Законот за ветеринарно-медицински препа-
рати, секое дополнување на видовите, силината, фар-
мацевтските форми, начинот на примена, презентација 
како и промените и екстензиите, треба исто така да до-
бијат одобрение согласно со Законот за ветеринарно-
медицински препарати, или да бидат вклучени во пр-
вичното одобрување. Сите овие одобрувања за ставање 
во промет се смета дека припаѓаат на едно исто глобал-
но одобрение, особено за целите на барањето поднесе-
но согласно член 7 од овој правилник. 

 
Член 7 

(1) По исклучок од член 5 точка 10) на овој правил-
ник и без да е во спротивност со Законот за индустри-
ската сопственост не е потребно подносителот на бара-
њето да обезбеди резултати од тестовите за безбедност 
и резидуи или од претклиничките и клиничките 
испитувања, доколку е во можност да покаже дека ве-
теринарно-медицинскиот препарат е генерички со ре-
ферентен медицински препарат којшто е или бил одо-
брен во согласност со Законот за ветеринарно-меди-
цински препарати или со пропис еквивалентен на него 
во период не пократок од осум години во Република 
Македонија, Европската Унија или трета земја. 

(2) Генерички ветеринарно-медицински препарат 
одобрен во согласност со став (1) на овој член не се 
става во промет доколку не поминале десет години од 
првичното одобрување на референтниот ветеринарно-
медицински препарат.  

(3) Во случај кога референтниот ветеринарно-меди-
цински препарат не е одобрен во Република Македони-
ја, подносителот на барањето ја назначува земјата 
членка или третата земја каде што референтниот вете-
ринарно-медицински препарат е одобрен. По барање на 
Агенцијата за храна и ветеринарство, надлежниот ор-
ган на земјата членка или третата земја, во рок од еден 

месец, испраќа потврда дека референтниот ветеринар-
но-медицински препарат е одобрен, заедно со неговиот 
целосен состав и доколку е потребно, друга релевантна 
документација.  

(4) Десетгодишниот период предвиден во став (2) 
на овој член се продолжува на тринаесет години за ве-
теринарно-медицински препарати за риби и пчели или 
останати видови одредени од страна на Агенцијата за 
храна и ветеринарство. 

(5) Доколку ветеринарно-медицинскиот препарат 
не е опфатен со дефиницијата за генерички медицин-
ски препарат или не може да се докаже биоеквивалент-
носта преку проучувањата за биорасположливост, или 
во случај на промени кај активната(те) супстанција(и), 
терапевтските индикации, јачината, фармацевтската 
форма или начинот на адинистрација во однос рефе-
рентниот ветеринарно-медицински препарат, се обез-
бедуваат резултатите од соодветните тестови за безбед-
ност и резидуи и претклиничките тестови или клинич-
ките испитувања.   

(6) Доколку биолошкиот ветеринарно-медицински 
препарат којшто е сличен со референтниот биолошки 
медицински препарат не ги исполнува условите од де-
финицијата за генерички медицински препарати, осо-
бено заради разликите во однос на сировините или 
производствениот процес меѓу биолошкиот ветеринар-
но-медицински препарат и референтниот биолошки 
медицински препарат, се обезбедуваат резултатите од 
соодветните претклинички тестови или клинички ис-
питувања. Видот и количеството на дополнителни по-
датоци кои треба да се обезбедат треба да се во соглас-
ност со релевантните критериуми наведени во Прилог 
II кој е составен дел на овој правилник и соодветните 
детални упатства. Не се доставуваат резултатите од 
останатите тестови и испитувања од досието на рефе-
рентниот медицински препарат. 

(7) Доколку ветеринарно-медицинските препарати 
наменети за еден или повеќе видови на животни чии 
производи се користат за исхрана на луѓето, содржат 
нова активна супстанција којашто не била одобрена во 
Република Македонија, Европската Унија или трета 
земја до 30 април 2004 година, периодот од десет годи-
ни предвиден со став (2) на овој член, се продолжува за 
една година за секое проширување на одобрението за 
ставање во промет на други видови на животни чии 
производи се користат за исхрана на луѓето, доколку е 
одобрен во рок од пет години од добивањето на првич-
ното одобрение за ставање во промет.  

Овој период не треба да е подолг од тринаесет го-
дини, за одобрение за четири или повеќе видови жи-
вотни чии производи се користат за исхрана на луѓето. 
Продолжувањето на десетгодишниот период на едина-
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есет, дванаесет, или тринаесет години за ветеринарно-
медицински препарат наменет за животни чии произ-
води се користат за исхрана на луѓето, се доделува са-
мо доколку носителот на одобрението за ставање во 
промет има поднесено уредно барање за одредување на 
максимално дозволеното ниво на резидуи во соглас-
ност со прописите за ветеринарното јавно здравство за 
тие видови животни. 

(8) Спроведувањето на неопходни проучувања, те-
стови и испитувања со цел за примена на став (1), (2), 
(3), (4) и (5) на овој член и консеквентните практични 
услови, не се сметаат за противречни со патентските 
права или сертификатите за дополнителна заштита за 
медицинските  препарати. 

 
Член 8 

(1) По исклучок од член 5 точка 10) на овој правил-
ник и без да е во спротивност со Законот за индустри-
ската сопственост, не е потребно подносителот на ба-
рањето да обезбеди резултати од тестовите за безбед-
ност и резидуи или од претклиничките и клиничките 
испитувања, доколку е во можност да покаже дека 
активните супстанции на ветеринарно-медицинскиот 
препарат имаат добро етаблирана употреба во Репуб-
лика Македонија, Европската Унија или трета земја, во 
последните десет години со ефикасност и прифатливо 
ниво на сигурност во согласност со условите дадени во 
Прилог II од овој правилник. Во овој случај подносите-
лот на барањето поднесува  соодветна научна литера-
тура. 

(2) Извештајот за процена изготвен од Агенцијата 
за храна и ветеринарство од евалуацијата на барањето 
за одредување на максимално дозволеното ниво на ре-
зидуи животни чии производи се користат за исхрана 
на луѓето може да се користи на соодветен начин како 
литература, особено за тестовите за безбедност; 

(3) Доколку подносителот на барањето користи со-
одветна научна литература за да добие одобрение за 
ставање во промет на ветеринарно-медицински препа-
рати за примена на животни чии производи се користат 
за исхрана на луѓето, во однос на користење на ист 
препарат за друг вид на животно, и поднесе нови испи-
тувања за резидуи во согласност со националните про-
писи за ветеринарното јавно здравство, заедно со оста-
натите клинички испитувања,  невозможно е трета 
страна да ги користи овие студии и испитувања за це-
лите на член 7 од овој правилник во временски период 
од три години од добивањето на одобрението за препа-
ратот за кои истите испитувања се направени.  

 
Член 9 

Во случај на ветеринарно-медицински препарати 
кои содржат активни супстанции кои се користат како 
составни супстанции на одобрен ветеринарно-меди-

цински препарат кои досега не се користеле во комби-
нација за терапевтски цели, се  доставуваат резултати 
од тестови за безбедност и резидуи, доколку е потреб-
но, и нови предклинички тестови или нови клинички 
испитувања за односната комбинацијата во согласност 
со член 5 точка 10) од овој правилник, но не е потребно 
да се доставуваат научни референци за секоја активна 
супстанција поединечно.   

 
Член 10 

По добивање на одобрението за ставање во промет, 
носителот на одобрението може да одобри употреба на 
фармацевтската документација, документацијата за 
безбедност и резидуи, клиничката и предклиничка до-
кументација содржана во досието на ветеринарно-ме-
дицинскиот препарат за испитување на наредното ба-
рање за ветеринарно-медицински препарат кој има ед-
наков квалитивен и квантитативен состав на активните 
супстанции и идентична фармацевтска форма.  

 
Член 11 

По исклучок на член 5 точка 10) од овој правилник 
и во исклучителни случаи кај имунолошките ветери-
нарно-медицински препарати, не е потребно подноси-
телот на барањето да обезбеди резултати од одредени 
испитувања на терен на целни видови, доколку овие 
испитувања не може да се извршат заради други ва-
жечки прописи.  

 
Член 12 

(1) Содржината на збирниот извештај за особините 
на ветеринарно-медицинскиот препарат е дадена во 
Прилог III од овој правилник. 

(2) Деталните и критички извештаи кои се однесу-
ваат на член 5 точка 17) од овој правилник, се израбо-
тени и потпишани од лица кои имаат неопходна тех-
ничка или професионална квалификација, која се по-
тврдува со кратка биографија, пред да се достави до 
Агенцијата за храна и ветеринарство. 

(3) Лицата кои имаат техничка или професионална 
квалификација наведени во став (2) на овој член треба 
да ја поткрепат секоја употреба на научната литература 
која се однесува на член 8 став (1) од овој правилник 
во согласност со условите наведени во Прилог II од 
овој правилник.  

(4) Кратка биографија која се однесува на лицата од 
став (2) на овој член се приложува со деталните и кри-
тички извештаи. 

(5) Деталните и критички извештаи за ветеринарно-
медицинските препарати треба да бидат пропратени со 
фармаколошко мислење на Националната референтна 
лабораторија на Агенцијата за храна и ветеринарство.  
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(6) По исклучок на став (5) од овој член, за ветери-
нарно-медицинските препарати одобрени со признава-
ње на централизираното одобрение во Европската Уни-
ја согласно член 17 од овој правилник не е потребно 
фармаколошко мислење на Националната референтна 
лабораторија на Агенцијата за храна и ветеринарство. 

 
Член 13 

(1) Без да е во спротивност со одредбите од Листата 
на фармаколошки супстанции одобрени за употреба во 
ветеринарната медицина*2, барањето за одобрување за 
ставање во промет на хомеопатски ветеринарно-
медицински препарати во поедноставена постапка се 
поднесува за хомеопатските ветеринарно-медицински 
препарати:  

- кои се употребуваат на начин опишан во Европ-
ската Фармакопеја, или доколку непостои, национална-
та фармакопеја; 

- за кои не постојат специфични терапевтски инди-
кации наведени на пакувањето на ветеринарно-меди-
цинскиот препарат или поврзани со друга информација 
која се однесува на него; 

- кај кои постои доволен степен на разредување за 
да се гарантира безбедноста на препаратот. Особено 
препаратот не треба да содржи повеќе од еден дел на 
десет илјади од основната тинктура. 

(2) Во текот на одобрувањето за ставање во промет, 
Агенцијата за храна и ветеринарство ја одредува класи-
фикацијата на препаратот  во однос на неговото изда-
вање.  

 
Член 14 

(1) Барањето за ставање во промет од член 13 од 
овој правилник се однесува и на серии на медицински 
препарати добиени од истиот хомеопатски материјал 
или материјали.  

(2) Со барањето се доставуваат следниве докумен-
ти, со цел да се докаже фармацевтскиот квалитет и хо-
могеноста на сериите на односните препаратите:  

1) научно име или друго име дадено во фармакопеја 
на хомеопатскиот материјал или материјали, заедно со 
изјава за различни начини на употреба, фармацевтски 
форми и степенот на растворање што треба да се 
регистрира, 

2) досие во кое што е опишано како се добива или 
контролира хомеопатски материјал или материјали, и 
објаснување за нивната хомеопатска природа, врз осно-
ва на соодветна библиографија; во случај на хомеопат-
ски ветеринарно-медицински препарати што содржат 
биолошки супстанции, опис на мерки што се преземе-
ни за да се обезбеди отсуство на патогени, 

3) досие за производство и контрола на секоја фар-
мацевтска форма и опис на метод на растворање и за-
јакнување,    

4) одобрување за  производство на односните меди-
цински препарати, 

5) примероци од сите одобренија добиени за истите 
медицински препарати во други земји, 

6) еден или повеќе примероци или модели од над-
ворешното и контактно пакување на медицинските 
препарати што треба да се одобрат, 

7) податоци за стабилноста на медицинскиот препа-
рат, 

8) предложена каренца, заедно со оправданоста не-
опходна за истата.   

 
Член 15 

(1) За хомеопатските ветеринарно-медицински пре-
парати опишани во член 13 од овој правилник кои до-
биле одобрение за ставање во промет во една или пове-
ќе земји членки, важи член 16 од овој правилник. 

(2) Хомеопатските ветеринарно-медицински препа-
рати различни од оние од член 13 од овој правилник се 
одобруваат во согласност со членовите 5, 8, 9, 10, 11 и 
12 став (1) од овој правилник. 

(3) Агенцијата за храна и ветеринарство може да 
воведе или одржи специфични услови за тестовите за 
безбедност и предклиничките и клинички испитувања 
на хомеопатските  ветеринарно-медицински препарати 
наменети за домашни миленици и за егзотични видови 
животни чии производи не се користат за исхрана на 
луѓето, различни од условите утврдени со член 13 од 
овој правилник, во согласност со принципите и кара-
ктеристиките на хомеопатијата која е во пракса во Ре-
публика Македонија. 

(4) Одредбите од членовите 13 и 14 од овој правил-
ник и став (1), (2) и (3) на овој член  не се однесуваат 
на имунолошки хомеопатски ветеринарно-медицински 
препарати. 

 
Член 16 

(1) За барањето за ставање во промет со меѓусебно 
признавање, се применува следново: 

1) барањето за ставање во промет од овој член може 
да се поднесе исклучиво за ветеринарно-медицински 
препарати кои добиле одобрение за ставање во промет 
во една или повеќе земји членки во постапка еквива-
лентна на постапката за одобрување за ставање во 
промет согласно Законот за ветеринарно-медицински 
препарати. 

2) досието за ветеринарно-медицински препарати 
содржи најмалку: 
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- особености и документи во согласност со Секција 
A., Б. и Ц. во Дел  I од Наслов I од Прилог II на овој 
правилник, за ветеринарно-медицински препарати раз-
лични од имунолошки ветеринарно-медицински препа-
рати; 

- особености и документи во согласност со Секција 
A., Б. и Ц. во Дел  I од Наслов II од Прилог II на овој 
правилник, за имунолошки ветеринарно-медицински 
препарати; 

- ажуриран извештај(и) за оцена на досието во пог-
лед на резулатите за фармацевтските, безбедносните и 
тестовите за резидуи, како и предклиничките и клинич-
ките испитувања на ветеринарно-медицинскиот препа-
рат, изготвен од страна на надлежниот орган на рефе-
рентната земја членка, заедно со одобрен збирен изве-
штај за особините на препаратот, означувањето и упат-
ство за употреба; 

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од референтната земја членка согласно соодветна-
та легислатива на Европската Унија (страниците каде е 
наведен  бројот на одобрението за ставање во промет, 
датумот на одобрување и страницата каде е ставен 
потписот на надлежниот орган се потребни) 

- писмо(а) на согласност од постоечкиот носител на 
одобрение за ставање во промет на одобрениот препа-
рат во земјата(ите) членка(и) за користење на докумен-
тацијата  за фармацевтските, безбедносните и тестови-
те за резидуи, како и предклиничките и клиничките 
испитувања на ветеринарно-медицинскиот препарат.  

3) Кон барањето се доставуваат следните докумен-
ти: 

- изјава со која се потврдува дека носителот на одо-
брението ја информира Агенцијата за храна и ветери-
нарство доколку надлежниот орган на земјата(ите) 
членка(и) го отповикал, укинал, изменил или отфрлил 
одобрението за ставање во промет;  

- листа на сите варијации на одобрението издадени 
од надлежниот орган на земјата(ите) членка(и) од дату-
мот на поднесување на барањето. 

 
Член 17 

(1) За барањето за ставање во промет со признавање 
на централизираното одобрение во Европската Унија, 
се применува следното:  

1) барањето за ставање во промет од овој член може 
да се поднесе исклучиво за ветеринарно-медицински 
препарати кои добиле одобрение за ставање во промет  
со централизираната постапка на одобрување во 
Европската Унија, 

2) досието за ветеринарно-медицински препарати 
содржи најмалку: 

- особености и документи во согласност со Секција 
A., Б. и Ц. во Дел  I од Наслов I од Прилог II на овој 
правилник, за ветеринарно-медицински препарати раз-
лични од имунолошки ветеринарно-медицински препа-
рати; 

- особености и документи во согласност со Секција 
A., Б. и Ц. во Дел  I од Наслов II од Прилог II на овој 
правилник, за имунолошки ветеринарно-медицински 
препарати; 

- ажуриран извештај/и за оцена на досието во пог-
лед на резулатите за фармацевтските, безбедносните и 
тестовите за резидуи, како и предклиничките и клинич-
ките испитувања на ветеринарно-медицинскиот препа-
рат, издаден од ЕМЕА, заедно со одобрен збирен изве-
штај за особините на препаратот, означувањето и упат-
ството за употреба; 

- копија од одобрението за ставање во промет изда-
дено од ЕМЕА (страниците каде е наведен  бројот на 
одобрението за ставање во промет, датумот на одобру-
вање и страницата каде е ставен потписот на надлеж-
ниот орган се потребни) 

- писмо(а) на согласност од постоечкиот носител на 
одобрение за ставање во промет на одобрениот препа-
рат во земјата(ите) членка(и) за користење на докумен-
тацијата  за фармацевтските, безбедносните и тестови-
те за резидуи, како и предклиничките и клиничките 
испитувања на ветеринарно-медицинскиот препарат.  

3) Кон барањето се доставуваат следните докумен-
ти:  

- изјава со која се потврдува дека носителот на одо-
брението ја информира Агенцијата за храна и ветери-
нарство доколку ЕМЕА го отповикала, укинала, изме-
нила или отфрлила одобрението за ставање во промет;  

- листа на сите варијации на одобрението издадени 
од ЕМЕА од датумот на поднесување на барањето. 

 
Член 18 

Одредбите од член 7 став (3) од овој правилник ќе 
отпочнат да се применуваат со денот на пристапување 
на Република Македонија во Европската Унија. 

 
Член 19 

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануа-
ри 2012 година.  

  
    Бр. 13-1579/4  
18 јули 2011 година                        Министер,  
        Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 
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2413. 
Врз основа на член 10 став (3) од Законот за квали-

тет на земјоделски производи („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.140/10 и 53/11), министерот за 
земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ И НАЧИНОТ ЗА 
СКЛАДИРАЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ЖИТАТА И ОРИЗОТ  

И НИВНИОТ ТРАНСПОРТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат поблиските ус-

лови и начинот за складирање и чување на житата и 
оризот и нивниот транспорт. 

 
Член 2 

Приемните простории за складирање треба да се: 
- изградени од цврст незапалив материјал кој спре-

чува појава на влага, лесно се чисти и одржува, однос-
но е погоден за чистење, дезинфекција и дезинсекција; 

- заштитени од влез на инсекти, птици и глодари; 
- обезбедени со природно или вештачко осветлува-

ње и проветрување; 
- обезбедени со приемен кош со кој се разврстуваат 

зрната според класите утврдени согласно Правилникот 
за минималните услови за квалитет, својства и класира-
ње на житата и оризот што се ставаат во промет; и 

- обезбедени со опрема со која се врши прием и 
складирање на житата во силосните ќелии во кои се чу-
ваат. 

 
Член 3 

Складишните простории за чување треба да се: 
- изградени од цврст незапалив материјал кој спре-

чува појава на влага, лесно се чисти и одржува, однос-
но е погоден за чистење, дезинфекција и дезинсекција; 

- заштитени од влез на инсекти, птици и глодари; 
- обезбедени со природно или вештачко осветлува-

ње и проветрување; 
- обезбедени со силоси кои се градежно и технички 

во функционална состојба; 
- обезбедени со функционален систем за мерење на 

температурата во сите нивоа на силосните ќелии и си-
стем за регистрирање на мерните податоци; 

- обезбедени со соодветна транспортна опрема за 
ускладиштување; 

- опремени со соодветни апарати во силосната чи-
стилница со кои се врши лесно отстранување на приме-
сите од масата на житни зрна и 

- опремени со средства и алати за чистење на сило-
сите. 

Член 4 
Складирање и чување на жита и ориз се врши до-

колку  складиштарот располага со опрема за мерење на 
количината и утврдување на квалитетот на житата и 
оризот кои се складираат и тоа: 

- колска вага со записи со кои се верифицира нејзи-
ната техничка исправност и исправноста на мерењата; 

- рачни сонди за земање примероци (мостри) од ма-
сата на житни зрна; 

- разделувач на примероци со кој се обезбедува до-
бивање на најмалку три репрезентативни примероци; 

- лабораториска опрема: 
а) техничка вага со прецизност ± 0,01 g со записи со 

кои се верифицира нејзината техничка исправност и 
исправноста на мерењата; 

б) прибор за одредување на количина на примеси 
(решето, лупа и садови): прецизна вага или вага за ана-
лизи; сита со отвори од 1,0 мм, 1,8 мм, 1,9 мм, 2,0 мм, 
2,2 мм и 3,5 мм и сита со округли отвори од 1,8 мм и 
4,5 мм. Ситата може да се вградат во вибрациона маса. 

в) .опрема за одредување на содржината на влага: 
прецизна вага, дробалка изработена од материјал што 
не апсорбира влага, едноставна за чистење, овозможу-
ва ефикасно, брзо и рамномерно дробење без претоп-
лување, максимално спречува контакт со надворешен 
воздух (на пример, расклоплива мелница со валјаци), 
контејнер изработен од некорозивен метал или стакло, 
опремен со капак што добро се затвора; работна повр-
шина која овозможува распоредување на мострата за 
тестирање од 0,3 гр. на см2, електрична изотермичка 
комора за загревање и дексикатор со метален или пор-
целански сад. 

г) опрема за одредување на хектолитарската маса; и 
д) опрема за одредување на содржината и квалите-

тот на протеините.  
Доколку правното лице нема лабораториска опрема 

согласно став 1 алинеја 4 на овој член, треба да обезбе-
ди земање на примероци, заради вршење контрола на 
квалитетот од страна на овластена лабораторија. 

 
Член 5 

Житата и оризот се транспортираат во превозни 
средства со кои се обезбедува заштита од надворешни 
временски влијанија (дожд, град, снег, ветар, сонце, 
магла и сл.).  

 
Член 6 

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

 
   Бр. 08-5767/10   
19 јули 2011 година             Министер, 
        Скопје                Љупчо Димовски, с.р. 
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2414. 

Врз основа на член 12 став (5) од Законот за квалитет на земјоделски производи, („Службен весник на Ре-

публика Македонија“ бр. 140/10 и 53/11) министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ 

И ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  ЗА СКЛАДИРАНИТЕ ЖИТА И ОРИЗ 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за поднесување на месечни изве-

штаи и годишен извештај за складираните жита и ориз. 

 

Член 2 

Операторите со жита и ориз доставуваат месечни извештаи за држава на потекло, локација на извршен 

откуп, количини на преодни залихи од претходниот месец, преземени и испорачани количини, како и склади-

рани количини на жита и ориз по видови, сорти и класи на образец кој е даден во Прилог 1 и е составен дел 

од овој правилник. 

 

Член 3 

Операторите со жита и ориз доставуваат годишен извештај за локацијата на извршен откуп, количини на 

преодни залихи од претходниот месец, преземени и испорачани количини (откупени количини), како и скла-

дирани количини на жита и ориз по видови, сорти и класи и нивното потекло на образец  кој е даден во При-

лог 2 и е составен дел од овој правилник. 

 

Член 4 

Одредбите од член 3 на овој правилник ќе отпочнат да се применуваат од  1 јули 2012 година. 

 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“ 

 

   Бр. 08-5767/11   

19 јули 2011 година                            Министер, 

        Скопје                               Љупчо Димовски, с.р. 
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2415. 

Врз основа на член 162 став 8 од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ НА ОВЛАСТЕНИТЕ ВЕРИФИКАЦИСКИ ТЕЛА 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Регистарот на овластените верификациски тела.  

 

Член 2 

(1) Регистарот на овластените верификациски тела (во натамошниот текст: Регистар) се води во форма на 

книга со тврди корици со црвена боја и димензии 30 x 21 на евиденциските листови кои се нумерирани и меѓу-

себно поврзани. 

(2) На предната старана на корицата на книгата од ставот 1 на овој член е втиснат грбот на Република Ма-

кедонија, а под него се впишани со златни букви следните зборови: Република Македонија; Министерство за 

земјоделство, шумарство и водостопнаство и Регистар на овластени верификациски тела. 

(3) Во евиденциските листови се внесуваат следниве податоци: 

- горе лево се отпечатува реден број под кој се евидентира овластеното верификациско тело 

- во средина на листот се отпечатува евиденциски лист  

 Во табелата се отпечатени следните податоци: 

- деловоден број на поднесеното барање за упис во регистарот; 

- датум на поднесување на барањето; 

- назив на овластеното верификациското тело; 

- матичен број на овластеното верификациско тело; 

- адреса, телефон и e-mail на верификациското тело; 

- број, датум и место на издавање на решението за овластување; 

- број, датум и место на издавање на решението за акредитација; 

- забелешки 

(4) Регистарот се води електронски и во пишана форма. 

(5) Формата и содржината на Регистарот е дадена во Прилог 1 и Прилог 2 кој е составен дел на овој пра-

вилник. 

 

Член 3 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”. 

 

    Бр. 08-6562   

19 јули 2011 година                            Министер, 

        Скопје                                Љупчо Димовски, с.р. 
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НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

2416. 

Врз основа на член 48 став 1 точка 7 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен 

весник на Република Македонија“ бр. 158/2010), член 5 став 6 од Законот за заштита на потрошувачите при 

договори за потрошувачки кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2011) и точка 16 став 

2 од Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 91/2011), гувернерот на Народната банка на Република Македонија, донесе 

 

У П А Т С Т В О 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ФОРМУЛАРОТ СО ПРЕДДОГОВОРНИ ИНФОРМАЦИИ 

ЗА ПОНУДЕНИТЕ КРЕДИТНИ УСЛОВИ ЗА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТ 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

1. Со ова упатство се пропишуваат формата и содржината на формуларот со преддоговорни информации 

за понудените кредитни услови за потрошувачки кредит.  

2. Кредиторот, односно кредитниот посредник, е должен на потрошувачот да му ги соопшти сите потреб-

ни информации и податоци за склучување договор за потрошувачки кредит, пред да се склучи договорот, 

преку доставување формулар за преддоговорни информации за понудените кредитни услови за потрошувач-

ки кредит (во понатамошниот текст: формуларот).  

3. Формуларот се состои од четири групи информации и податоци, и две колони.  

Кредиторот, односно кредитниот посредник не смее: 

- да го менува редоследот на редовите во формуларот,  

- да остава непополнети редови и полиња (доколку кредиторот односно кредитниот посредник нема соод-

ветни информации, наведува дека за тоа поле нема информации) 

- да ја менува содржината во колоната број 1 од формуларот.  

Појаснувањата во колоната број 2 од формуларот дадени во заграда, треба да бидат заменети со соодветни 

информации и податоци од страна на кредиторот, односно кредитниот посредник. 

4. Кредиторот, односно кредитниот посредник е должен да обезбеди доказ дека потрошувачот го примил 

формуларот. 

5. Формуларот е даден во Прилогот бр. 1, којшто е составен дел на ова упатство. 

 

II. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

6. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“, а ќе почне да се применува од 1.10.2011 година. 

 

     У бр. 6460      

20 јули 2011 година                                                    Гувернер, 

       Скопје                                               Димитар Богов, с.р. 
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