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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

4429. 
Врз основа на член 84, став 1, алинеја 9 од Уставот 

на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 52/91 и 91/2001), согласно член 1  
од Законот за помилување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 20/93 и бр. 99/16), Претседателот 
на Република Македонија донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА 
 

I 
Извршувањето на изречената казна затвор му се за-

мени со условна осуда за време од 3 години на осуде-
ното лице: 

1. Џемиљ Несаим Деари од Скопје, во траење од 1 
година. 

 
II 

Делумно се ослободуваат од извршување на неиз-
држаниот дел од казната затвор осудените лица: 

1. Бојан Добре Ангеловски од Крива Паланка, во 
траење од 3 месеци, 

2. Вехап Куртиш Џафери од с.Желино, Тетово, во 
траење од 3 месеци, 

3. Африм Рамадан Абдулов од Синѓелиќ, Скопје, во 
траење од 4 месеци, 

4. Леонора Ислам Бафтијари од Гостивар, во траење 
од 2 месеци, 

5. Миланчо Петар Тасев од Струмица, во траење од 
2 месеци, 

6. Антонио Страхил Јосев од Скопје, во траење од 2 
месеци, 

7. Александар Борко Трајковски од Скопје, во трае-
ње од 3 месеци, 

8. Вангел Митре Нечевски од Ресен, во траење од 6 
месеци, 

9. Владе Пандор Митревски од с.Стење, Ресен, во 
траење од 6 месеци. 

 
III 

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 
Бр. 08-1465/1 Претседател 

25 октомври 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

 
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4430. 
Врз основа на член 18 став (1) од Законот за корис-

тење и располагање со стварите во државна сопстве-
ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-
бен весник на Република Македонија" бр.78/15, 106/15, 
153/15 и 190/16), Владата на Република Македонија, на 
седницата, одржана на  26.10.2016 година, донесе 

 
O Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ 
СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ 

ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 
 

Член 1 
Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки ин-

дустриски развојни зони се даваат на трајно користење 
без надомест недвижни ствари - објекти, сопственост 
на Република Македонија и тоа: 

1. Запишани во Имотен лист број 1101 за КО КОСЕЛ 
на КП.бр.821 дел 0 на место викано „Амбарджица“: 

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел.систем–
згради во индустрија и рударство, влез 1 кат ПР со 
внатрешна површина од 8721 м2,  

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел.систем–
згради во индустрија и рударство, влез 2 кат 1 со внат-
решна површина од 705 м2,  

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел.систем–
згради во индустрија и рударство, влез 2 кат ПР со 
внатрешна површина од 582 м2,  

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел.систем–
згради во индустрија и рударство, влез 3 кат 1 со внат-
решна површина од 651 м2,  

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел.систем–ло-
ѓии балкони и тераси, влез 3 кат ПР со внатрешна пов-
ршина од 18 м2 и 

- зграда/друг објект 1, намена на зграда преземена 
при конверзија на податоците од стариот ел.систем–
згради во индустрија и рударство, влез 3 кат ПР со 
внатрешна површина од 739 м2, (објект дистрибутивни 
трансформатори),  

2. Запишани во Имотен лист број 1103 за КО КОСЕЛ 
на КП.бр.821, дел 0, на место викано „Амбарджица“: 

- зграда 34 намена на зграда Г2 - 1 (помали произ-
водни капацитети) влез 1 кат ПР број 1 намена на посе-
бен заеднички дел од зграда ДПД (други посебни дело-
ви од зградите) со внатрешна површина од 1844 м2, 

- зграда/друг објект 32, намена на зграда Е-25, влез 
1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од 
зграда П со внатрешна површина од 70 м2,  

- зграда/друг објект 40, намена на зграда Г2-1, влез 
1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од 
зграда ДП со внатрешна површина од 421 м2. 

3. Запишани во Имотен лист број 1102 за КО КО-
СЕЛ на КП бр.821, дел 0 на место викано Амбарджица: 

- зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 
1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од 
зграда ДП со внатрешна површина од 19 м2,  

- зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 
1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од 
зграда ДП со внатрешна површина од 22 м2 и  

- зграда/ друг објект 41, намена на зграда Г2-1 влез 
1 кат ПР број 1, намена на посебен заеднички дел од 
зграда ДП со внатрешна површина од 66 м2. 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Бр. 42-8296/1 Заменик на претседателот 

26 октомври 2016 година на Владата на Република 
Скопје Македонија, 

 м-р Владимир Пешевски, с.р. 
__________ 

4431. 
По извршеното проверување со изворниот текст, ут-

врдено е дека во текстот на Годишната програма за из-
градба, продажба и одржување на станбениот простор во 
сопственост на Република Македонија за 2017 година, об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 
192/16, направена е техничка грешка, поради што се дава  

 
И С П Р А В К А 

НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, 
ПРОДАЖБА И ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИОТ 
ПРОСТОР ВО  СОПСТВЕНОСТ  НА РЕПУБЛИКА  

МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА 
 
Составен дел на Годишната програма за изградба, 

продажба и одржување на станбениот простор во соп-
ственост на Република Македонија за 2017 година, об-
јавена во „Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 192/16 е и прилогот „I Физички показатели“. 

 
ПРИЛОГ 1: - I Физички показатели 
 

Бр. 42-7752/1  
26 октомври 2016 година Од Владата на Република 

Скопје Македонија 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
4432. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Републи-
ка Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување 
на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 
19.10.2016 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се констатира престанок на судиската функција на Стефан Караманди, судија на Основниот суд Битола  

поради навршени 64 години. 
Решението влегува во сила од 20.10.2016 година.  
 

          Бр. 02-1662/1 Судски совет 
21 октомври 2016 година на Република Македонија 
               Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И 

МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 

4433. 

Врз основа на член 86 од Законот за лековите и ме-

дицинските средства („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 

11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 

228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за ле-

кови и медицински средства, донесе  

 

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 

 

Член 1 

Со овој правилник се пропишуваат 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 врзоснова на издадено одоб-

рение за увоз во согласност со член 79 став 2 алинеи 5, 

6 и 7 од Законот за лековите и медицинските средства 

(во натамошниот текст: Законот). 

 

Член 3 

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 тре-

ба да бидат напишани согласно член 83 став 1 од Зако-

нот, со тоа што името на лекот треба да биде на лати-

нична и кирилска транскрипција, а меѓународното не-

заштитено име – International Nonproprietary Name (во 

натамошниот текст: INN) на лекот е на латински јазик 

или ако тоа не постои, вообичаеното употребувано 

име. 

 

Член 4 

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 ја-

зици. 

II. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА 

НАДВОРЕШНОТО ПАКУВАЊЕ 

 

Член 5 

Надворешното пакување на лекот содржи податоци 

за: 

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на 

секоја активна супстанција, јачина 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, залокална употреба и за 

очи се наведуваат сите помошни супстанции, а за сите 

останати се наведуваат помошните супстанции кои 

имаат потврдено дејство; 

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) начин на издавање на лекот; 

9) датум на истекување на рокот за употреба на ле-

кот (месец и година); 

10) начин на чување на лекот; 

11) 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; 

12) назив и адреса на производителот и/или носите-

лот на одобрението за ставање на лекот во промет; 

13) број на одобрението за ставање на лекот во про-

мет; 

14) број на серија на лекот; 

15) Европски број на производот или ЕАN - код; 

16) скратен начин на употреба и дозирање, за леко-

ви со начин на издавање без рецепт; 

17) анатомско-терапевтско-хемиски код или АТC 

код; 

18) цена на лекот; 

19) други податоци. 

 

1. Име на лекот и меѓународно незаштитено име на 

секоја активна супстанција, јачина на лекот 

 

Член 6 

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. 
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Заштитеното име од став 1 точка 1 на овој член не 

треба да предизвикува забуна во однос на името, од-

носно не треба да биде замена со името од став 1 точ-

ките 2, 3 и 4 на овој член. 

Заштитеното име на лекот треба: 

- да не доведува до заблуда поврзана со терапевт-

ското 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; 

- 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 7 

Податоците за лекот се наведуваат по следниот ре-

дослед: име, јачина, фармацевтска дозирана форма, 

INN или вообичаено употребувано име. 

 

Член 8 

Ако лекот содржи до три активни супстанции, пок-

рај името на лекот од член 6 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 суп-

станции, во постапката за добивање на одобрение за 

ставање на лек во промет се одобрува и кои активни 

супстанции треба да се содржат на надворешното паку-

вање 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 по-

веќе активни супстанции треба да бидат одвоени со ко-

са линија. Името на активните супстанции кај овие ле-

кови треба да бидат одвоени со коса линија. 

 

Член 9 

На надворешното пакување на лекот, покрај името 

на лекот од член 6 став 1 од овој правилник, се наведу-

ва и податок дека лекот е наменет за новороденчиња, 

деца или возрасни. 

 

2. Активна супстанција, изразена квалитативно и 

квантитативно на единица доза 

 

Член 10 

Квалитативниот состав на лекот се наведува според 

содржината на активната супстанција на единица доза 

согласно начинот на примена на лекот. Активната суп-

станција се наведува според вообичаеното употребува-

но име, односно според хемиската форма на соедине-

нието (на пример, во форма на сол или естер) на актив-

ната супстанција. 

Член 11 

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 применана 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 12 

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 во-

обичаеното 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 

микрограми се означува со цел збор, а не со кратенка. 

Кај лекови за парентерална употреба со еднократна 

доза, количината на активната супстанција се изразува 

во милилитри (ml) или во вкупен волумен, а кај лекови 

за парентерална употреба во повеќедозно 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 тоашто 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 наовој член според 

упатството, а кои даваат различни крајни концентра-

ции на разредување,тие не се означуваат со податоците 

од став 6 на овој член. 

Прашокот за растворање или подготовка на суспен-

зија, пред парентералната употреба, се означува како 

вкупна содржина на активната супстанција во контеј-

нерот со ознака „да серазреди пред употреба, според 

упатството“. 

Ако прашокот од став 8 на овој член пред употреба-

та се разредува според упатството на една концентра-

ција, се означува и како содржина на активната суп-

станција во mg/ml по разредувањето, според упат-

ството. 

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. 



26 октомври 2016  Бр. 196 - Стр. 13 

 
 

 

Член 13 

Вехикулумите за концентратите или прашокот за 

парентерална употреба треба да бидат јасно наведени 

или обележани. 

 

Член 14 

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 15 

За цврстите фармацевтски дозирани форми во пове-

ќедозно пакување (на пример, прашок, гранули итн.) 

количината на активната супстанција треба да биде из-

разена, ако е тоа можно, на единица доза или тежина, 

односно во проценти. 

 

Член 16 

За импланти или интраутерини средства количина-

та на активната супстанција се изразува како: 

1) содржина на активната супстанција во секој им-

плант или интраутерино средство; 

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 17 

На надворешното пакување на лекот се наведуваат 

податоци за фармацевтската дозирана форма на лекот, 

односно за крајната/финалната или готовата фар-

мацевтска дозирана форма на лекот, во случај кога две-

те форми меѓусебно се разликуваат. 

 

Член 18 

Содржината на пакувањето се наведува како едини-

ца тежина, единица волумен, број на дози и/или едини-

ца број (големина на пакување). 

 

4. Помошни супстанции 

 

Член 19 

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 наве-

дуваат сите помошни супстанции, а кај останатите са-

мо оние кои се наведени во списокот на помошни суп-

станции кои треба да се наведат на надворешното паку-

вање, како и предупредување кое произлегува од упот-

ребата на овие помошни супстанции даден во Прилог, 

кој е составен дел на овој правилник. 

Имињата на помошните супстанции се наведуваат 

како што се дадени во списокот од став 3 на овој член. 

 

5. Начин на употреба на лекот 

 

Член 20 

На надворешното пакување на лекот се наведува и 

податок за начинот на подготовка на лекот „да се рас-

твори пред употреба според упатството". Треба да се 

наведе начинот наподготовка 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 21 

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 22 

Ако лекот влијае на способноста за управување со 

мотороно возило или ракување со машина, на надво-

решното пакување на лекот се наведува тој податок ка-

ко посебно предупредување. 

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: 

- ▲ - триаголник (апсолутна забрана за управување 

со моторно возило или машина) полн триаголник со 

црвена боја; 

- Δ - триаголник (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 2 на овој член треба да бидат от-

печатени најмалку во половина големина на името на 

лекот и треба да бидат на видливо место. 

 

8. Начин на издавање на лекот 

 

Член 23 

На надворешното пакување на лекот се наведува 

начинот на издавање на лекот:  

- издавање само на рецепт  

- издавање и/или продавање без рецепт. 
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9. Датум на истекување на рокот за употреба  

на лекот (месец и година) 

 

Член 24 

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 го-

дина". 

Датумот на истекување на рокот за употреба на ле-

кот го означува датумот до кога лекот треба да се упот-

ребува. Лекот може да се употребува до последниот 

ден од наведениот месец. 

На надворешното пакување на лекот се наведува и 

податок за рокот на употреба на лекот во текот на него-

вата примена, по растворање или разредување и ако е 

потребно и по првото отворање на контејнерот. 

 

10. Начин на чување на лекот 

 

Член 25 

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 30
о
С. 

Ако лекот не е стабилен на температура до 30
о
С, 

треба да се наведе температурата на чување на лекот 

(на пример, да се чува под 25
о
С, да се чува на 2-8

о
С во 

фрижидер, да се чува во фрижидер за длабоко замрзну-

вање, односно предупредување дека лекот не треба или 

треба да се замрзнува). 

 

Член 26 
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 пре-

дупредувања за чување). 
 

11. Посебни мерки на предупредување при  

отстранување и уништување на неупотребените  

лекови, или на супстанциите настанати од  

нив како распадни продукти 
 

Член 27 
Посебните мерки на предупредување при отстрану-

вање и уништување на неупотребениот лек, односно на 
остатокот од лекот се наведуваат на надворешното па-
кување на лекот, ако е тоа потребно или ако е тоа во за-
висност од видот на лекот, како и упатување на соодве-
тен систем на собирање на такви материи (на пример, 

радиофармацевтски препарати, цитостатици). 
 

12. Назив и адреса на производителот и/или носите-

лот на одобрението за ставање на лек во промет 

 

Член 28 

На надворешното пакување на лекот во посебни ре-

дови се наведува називот и адресата на производителот 

и/или носителот на одобрението за ставање на лекот во 

промет. 

13. Број на одобрението за ставање  

на лек во промет 

 

Член 29 

На надворешното пакување на лекот се наведува 

бројот на одобрението за ставање на лекот во промет 

на територија на Република Македонија. 

 

14. Број на серија на лек 

 

Член 30 

На надворешното пакување на лекот треба да се на-

веде серијата или бројот на серијата на производство 

на лекот од страна на производителот. Бројот на сери-

јата на лекот можеда има повеќе карактери. 

На надворешното пакување на лекот може да се на-

веде и датумот на производство налекот, ако е тоа пот-

ребно. 

Ако е технички можно, на надворешното пакување 

на лекот податоците се наведуваат по следниот редо-

след: 

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 на овој член 

не можат да се наведат без употреба на кратенки, се ко-

ристат следните кратенки: 

1) Lot - за број на серија; 

2) Ехр - за рок на употреба. 

 

15. Европски број на производот или ЕАN - код 

 

Член 31 

Податоците за надворешното пакување на лекот се 

наведуваат на начин одреден со стандардот МКС 

ISO/IEC 15420 Информациска технологија - Техники за 

автоматска идентификација и собирање на податоци - 

спецификација за симбологија на EAN/UPC бар-кодови 

и со овој правилник. 

На надворешното пакување на лекот треба да се на-

веде само еден ЕАN - код, доделен од Меѓународната 

организација за издавање на стандардизирани кодови 

(GS1 организацијата надлежна за EAN стандарди) кој 

содржи 13 симболи (ЕАN-13) со кој се обезбедува ед-

нозначна меѓународна идентификација на сите произ-

води. 

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). 

 

16. Скратен начин за употреба и дозирање,  

за лекови кои се издаваат без рецепт 

 

Член 32 

На надворешното пакување на лекот чиј начин на 

издавање е без рецепт, се наведува скратено упатство 

за начинот на употреба и дозирање на лекот. 
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17. АТC код 

 

Член 33 

На надворешното пакување на лекот се наведува 

анатомско-терапевтско-хемискиот код на лекот (АТC 

код). 

18. Цена на лекот 

 

Член 34 

На надворешното пакување на лекот се наведува 

цената  на лекот. 

 

19. Други податоци 

 

Член 35 

На надворешното пакување на лекот дополнително 

се наведува: 

1) податоци кои се внесуваат во посебно означен 

простор (bluebox); 

2) налепница. 

 

Член 36 

Во посебно означениот простор на надворешното 

пакување на лекот (bluebox), производителот на ле-

кот/веледрогеријата лепи контролна маркица. 

Контролната маркица од став 1 на овој член ги сод-

ржи следните податоци: 

1) "Република Македонија 

Агенција за лекови и медицински средства“; 

2) сериски број на контролната маркица; 

3) бар код кој содржи сериски број на контролната 

маркица; 

4) холограм изработен со скратениот назив на 

Агенцијата за лекови и медицински средства.  

 

Член 37 

Контролната маркица е, со правоаголен облик, го-

лемина 20 х 30 mm (висина х ширина), во боја, со пода-

тоци во зелена и црна боја. 

 

Член 38 

Буквите на контролната маркица се отпечатени со 

големи печатни букви. 

 

Член 39 

Контролната маркица се лепи на надворешното па-

кување на лекот на начин кој обезбедува видливост на 

податоците. 

 

Член 40 

Контролната маркица се лепи за секој поединечен 

лек за кој е издадено одобрение за увоз во согласност 

со член 79 став 2 алинеи 1, 3, 4 и 5 од Законот. 

 

Член 41 

Во посебно означен простор на надворешното паку-

вање на лекот (bluebox) се наведува податок за начинот 

на издавање на лекот и тоа: 

1) „само на рецепт“; 

2) „без рецепт“. 

Во посебно означен простор на надворешното паку-

вање на лекот (bluebox) се наведува податок за одобре-

ната цена на лекот. 

 

Член 42 

Податоците кои се наоѓаат на оригиналното надво-

решно пакување на лекот и кои се отпечатени на стран-

ски јазик да се дадат на начин утврден во законот со 

печатење 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 5.000 пакувања за 

генерички лекови, а 10.000 пакувања за оригинаторни 

лекови; 

2) лек кој нема одобрение за ставање во промет на 

територијата на Република Македонија, а се увезува во 

согласност со Законот и е наменет за лечење на одреде-

ни пациенти или група на пациенти. 

Сите податоци за лекот на налепницата треба да би-

дат читливи, разбирливи и постојани. 

 

Член 43 

Налепницата содржи податоци најмалку 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 предуп-

редување: „Пред употреба на лекот внимателно прочи-

тајте 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 европски број на про-

изводот ЕАN код. 

За лековите кои се подготвуваат непосредно пред 

употреба, треба да се наведе и рокот на употреба на 

подготвениот лек. 

 

III. СОДРЖИНА НА ПОДАТОЦИТЕ НА 

КОНТАКТНОТО ПАКУВАЊЕ 

 

Член 44 

На контактното пакување на лекот кој нема надво-

решно пакување и на кое не е можно да се наведат сите 

податоци од член 5 од овој правилник, 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; 
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4) име на производителот и/или носителот на одоб-

рението за ставање на лек во промет; 

5) број на серија на лекот; 

6) дата на истекување на рокот за употреба; 

7) содржина во единица тежина, волумен, број на 

единици или единечна доза. 

 

Член 45 

Ако контактното пакување е мало (на пример, ви-

јала, ампула, блистер, лента и сл.) и кај пакувања кај 

кои не е можно да се наведат сите податоци, на контак-

тното пакување кое се наоѓа во надворешното пакува-

ње 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 одоб-

рението 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. 

 

IV. ПОДАТОЦИ НА НАДВОРЕШНОТО И ВНАТ-

РЕШНОТО ПАКУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ 

НА ЛЕКОВИ 

 

1. Лек кој содржи опојни дроги или психотропни 

супстанции 

 

Член 46 

На надворешното пакување на лек што содржи 

опојни дроги или психотропни супстанции, се наведу-

ваат ознаките на предупредување согласно член 22 од 

овој правилник. 

 

2. Лек произведен од човечка крв 

 

Член 48 

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 5 од 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 и резус фактор (A,B, АВ, O 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 49 

Лек што е наменет за клиничко испитување треба 

да биде означен на надворешното пакување со назнака 

„за клиничко испитување“ согласно барањата на Доб-

рата клиничка пракса и согласно планот на испитува-

њето. 

 

4. Радиофармацевтски лек 

 

Член 50 

Радиофармацевтскиот лек на надворешното и кон-

тактното пакување ги содржи податоците согласно 

прописите за безбедниот транспорт на радиоактивен 

материјал донесени од надлежната Меѓународна 

агенција за атомска енергија како и согласно прописи-

те со кои е уредена областа за превоз на опасни мате-

рии, од класа 7- радиоактивни материи. 

Радиофармацевтскиот лек на надворешното паку-

вање, покрај основните податоци, треба да ги содржи и 

следните податоци: 

1) име на лекот, образложение на кодот, вклучувај-

ќи го името или хемискиот симбол нарадионуклидот; 

2) меѓународен симбол за радиоактивност; 

3) затечни и гасовити радиофармацевтски лекови - 

податоци за вкупната радиоактивност во боцата или 

радиоактивната концентрација по ml за наведениот да-

тум иако 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 51 

На контактното пакување на радиофармацевтскиот 

лек се содржат следните податоци: 

1) име на лекот и меѓународно незаштитено име на 

активната супстанција, или кодот налекот, вклучувајќи 

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; 
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7) назив на производителот на лекот; 

8) број на серијата на лекот; 

9) датум на истекот на рокот на употреба на лекот. 

 

5. Хомеопатски лек 

 

Член 53 

На надворешното пакување на хомеопатски лек 

треба да биде напишано: „хомеопатски лек чија безбед-

ност и ефикасност не се докажани според научни 

принципи". 

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 (ако хомеопатскиот лек содржи два или пове-

ќе стока, научното име на стокот се заменува со зашти-

теното име); 

2) име и адреса на носителот на одобрението за ста-

вање на хомеопатски лек во промет и на производите-

лот; 

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 претпазливост; 

9) серија или број на серија на производство; 

10) број на одобрение за ставање на хомеопатскиот 

лек во промет; 

11) предупредување: „ако симптомите на за болува-

њето постојат и по долга употреба на овој лек, за тоа 

известете го својот лекар". 

 

6. Традиционален хербален лек 

 

Член 54 

На надворешното пакување на традиционален хер-

бален лек се наведува податок дека е тоа традициона-

лен хербален лек и дека се применува кај одредени ин-

дикации на основа на дотогашните искуства. 

 

7. Галенски лек 

 

Член 55 

Надворешното пакување на галенски лек изработен 

во овластена аптека 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) начин 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 БРАЈЛОВИ ОЗНАКИ 

 

Член 56 

Името на лекот чиј режим на издавање е на рецепт, 

на надворешното пакување се испишува и со Брајлови 

ознаки за слепи и слабовидни лица. 

Ако лекот постои во повеке различни јачини, по 

името на лекот се наведува и јачината. 

Податоците со Брајлови ознаки не треба да бидат 

отпечатени на контактното пакување, ако истото е ста-

вено во надворешното пакување кое е означено со 

Брајлови ознаки. 

Ако лекот нема надворешно пакување, податоците 

со Брајлови ознаки треба да бидат отпечатени на кон-

тактното пакување или пак на контактното пакување 

треба да биде залепена дополнителна налепница со по-

датоци со Брајлови ознаки. 

Ако лекот е во пакување со мал волумен (до 10 ml) 

со ограничен простор за означување, може да се упот-

реби и поинаков начин на означување со Брајлови оз-

наки (на пример, скратен Брајлов систем или одредени 

договорени скратеници или залепена налепница со по-

датоци напишани со Брајлови ознаки). 

Ако името на лекот од растително потекло е соста-

вено од името на растението, податокот напишан со 

Брајлови ознаки може да биде ограничен само на име-

то на растението (и на делот од растението кога се 

употребуваат повеќе различни делови од растението). 

Податоците со Брајлови ознаки треба да бидат от-

печатени со тип на писмото „Marburgmedium" и во ев-

ропскиот „medium" стандард за обликување на знаци. 

Податоците со Брајлови ознаки не треба да бидат 

отпечатени на празниот дел од пакувањето, но треба да 

се обезбеди текстот под отпечатените точки да биде 

читлив. 

Кај повеќе јазичното пакување, податоците со 

Браjлови ознаки треба да бидат отпечатени во сите 

предметни јазици, освен ако податоците во различни 

јазици се идентични (на пример, заштитеното име и ја-

чина на лекот). 

 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Член 58 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-

лика Македонија“. 

 

Бр.02-5165/3  

19 октомври 2016 година Директор, 

Скопје Марија Дарковска-Серафимовска, с.р. 
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ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

4434. 

Врз основа на член 57, 59 став 2 алинеја 1 и 87 став 

2, и од Законот за занаетчиство („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 215/2015), Собранието на 

Занаетчиската комора на Република Македонија на 

седницата одржана на ден 23.6.2016 година донесе 

 

С Т А Т У Т 

НА ЗАНАЕТЧИСКА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 

Член 1 

Со овој Статут се уредува името, седиштето, печа-

тот и штембилот на Занаетчиската комора на Републи-

ка Македонија, организацијата, надлежноста, оствару-

вање на интересите на членовите на комората; правата, 

обврските и одговорностите на членовите; постапката 

за донесување на статутот и други општи акти; работа-

та на органите и телата, нивниот делокруг на работа, 

составот, број на членови, начинот на избор и разрешу-

вање, односно траење на мандатот; начин на одлучува-

ње во органите и телата на занаетчиската комора, обли-

ци на организирање на комората, организација и об-

врски на стручната служба и директорот на стручната 

служба, застапувањето и преставувањето на занаетчис-

ката комора, областите и облиците на соработка со ос-

танатите комори во Република Македонија; начин на 

формирање на струкови здруженија, делокруг на ра-

бота,состав, органи, број на членови, начин на избор и 

разрешување односно траење и јавност, транспарен-

тност и информации за работата на комората, изворите 

и начинот на остварување, собирање, поделба и троше-

ње на средствата потребни за работа на занаетчиската 

комора. 

 

Член 2 

Основачи на Занаетчиската комора на Република 

Македонија се регионалните и општинските занаетчис-

ки комори, регистрирани на подрачјето на една или по-

веќе општини. Во Занаетчиската комора на Република 

Македонија доброволно членуваат струкови здружени-

ја и други форми на организации, сојузи, фондации и 

слично, но без право на глас во органите на управува-

ње на комората, а заради истакнување и остварување 

на своите интереси. 

Регионалните и општинските занаетчиски комори 

основани на регионален и општински принцип се са-

мостојни и независни за своето делување и во извршу-

вањето на јавните овластувања. 

Регионалнте и општински занаетчиски комори се 

основачи на ЗКРМ и имаат обврска секоја година да 

доставуваат тековна состојба не постара од 6 (шест) 

месеци. 

Член 3 

Името на Комората гласи: ЗАНАЕТЧИСКА КОМО-

РА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (во натамошниот 

текст Комора). 

Скратено име на Комората гласи: ЗКРМ. 

 

Член 4 

Седиштето на Комората е во Скопје, на ул. Васил 

Ѓоргов бр. 11. 

 

Член 5 

Комората е самостојна, стручно-деловна организа-

ција која врши јавни овластувања утврдени со закон и 

дејствува на територијата на Република Македонија и 

има својство на правно лице и е социјален партнер на 

државните органи и институции на Република Македо-

нија. 

Регионалните и општинските занаетчиски комори 

регистрирани на подрачјето на Република Македонија 

се невладини и непартиски организации и не може да 

се занимаваат со било каква политичка активност. 

 

Член 6 

Комората има свое лого. 

Формата и содржината на логото ги утврдува Соб-

ранието на Комората по предлог на Управниот Одбор. 

 

Член 7 

Комората има свој печат и свој штембил. 

Печатот  има  тркалезна  форма.  Во  внатрешната  

страна  на  печатот  е испишано: „Занаетчиска комора 

на Република Македонија“, а во средината „Скопје“. 

Во комуникацијата со надворешни партнери на Ре-

публика Македонија, Комората ќе употребува печат со 

содржината опишана во став 2 на овој член, со тоа што 

текстот на печатот ќе биде испишан на македонски и 

англиски јазик и со латинично писмо. 

 

Член 8 

Штембилот на Комората има правоаголна форма на 

која е испишано „Занаетчиска комора на Република 

Македонија“ празен простор за деловен број и датум на 

актот и седиште. 

 

Член 9 

Jазикот што го зборуваат 20% од граѓаните во Ре-

публика Македонија и во единиците на локална само-

управа ќе се употребува и спроведува во согласност со 

одредбите од Законот за употреба на јазик што го збо-

руваат 20% од граѓаните во Република Македонија и во 

единиците на локална самоуправа, по одлука на собра-

нието на Комората. 

 

Член 10 

Комората за своите обврски одговара со сите свои 

средства. 
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Член 11 

Комората ја претставува и застапува Претседателот 

на комората, а во негово отсуство еден од Потпретсе-

дателите на Комората со негово овластување. Во отсус-

тво и на двата Потпретседатели Комората ја преставува 

и застапува Претседателот на Собранието на Комората. 

Комората има и стручна служба, со стручната 

служба раководи директор. 

 

Член 12 

Комората може да се зачлени во меѓународни орга-

низации кои вршат дејност за унапредување на занает-

чиството со одлука на Собранието и Управниот Одбор 

на Комората. 

 

Член 13 

Работата на Комората и нејзините органи е јавна. 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМОРАТА 

 

Член 14 

Своите основни и други задачи Комората ги уреду-

ва и извршува во согласност со Уставот, законите, ме-

ѓународните договори ратификувани во согласност со 

закон, подзаконските прописи, одредбите на овој Ста-

тут и други акти на комората и со добиена согласност 

од регионалните и општинските занаетчиски ко-

моричленки на Комората. 

 

Член 15 

Комората ги врши следните работи: 

1. унапредување и развој на занаетчиството; 

2. ја разгледува проблематиката во областа на зана-

етчиството се грижи за негов усогласен развој; 

3. дава предлози до надлежните државни органи за 

подобрување на економските политики во областа на 

занаетчиството; 

4. промовирање на занаетчиството,занаетчиски про-

изводи и услуги во Република Македонија и во стран-

ство; 

5. застапување на интересите на занаетчиите и 

вршителите на занаетчиската дејност преку делегатите 

делегирани од Регионалните и општиските занаетчиски 

комори; 

6. ги преставува занаетчиите и вршителите на зана-

етчиската дејност пред државните органи и тела во Ре-

публика Македонија и странство преку раководните 

органи на Комората избрани од делегатите од Регио-

налните и општинските занаетчиски комори; 

7. дава предлози за организирање на облици на 

стручно образование; 

8. прекфалификација и докфалификација на занает-

чиите и на други лица; 

9. дава  мислења  и  предлози  при  донесување  на  

прописи  од областа на занаетчиството, а по предходно 

добиено мислење од регионалните и општинските за-

наетчиски комори; 

10. формира суд на честа и 

11. врши други работи утврдени со Законот за зана-

етчиство како и со Статутот на Комората. 

Комората работи врз основа на донесени одлуки од 

страна на Управниот одбор, Собранието и другите ор-

гани на Комората. 

 

Член 16 

Со Комората управуваат нејзините членови регис-

трирани занаетчии преку избраните преставници од ор-

ганите и телата на занаетчиските комори. 

 

Член 17 

Комората, во координација со Регионалните и Оп-

штинските занаетчиски комори, се грижи за: правилно, 

успешно и независно вршење на работите за заштита и 

унапредување на развојот на занаетчиството, малите и 

средни претпријатија, како и за јавните и службените 

овластувања. 

 

III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ ВО КОМОРАТА 

 

Член 18 

Органи на Комората се: 

1. Собрание; 

2. Управен одбор; 

3. Надзорен одбор и 

4. Претседател. 

 

1. СОБРАНИЕ НА КОМОРАТА 

 

Член 19 

Собранието е највисок орган на Комората. 

Собранието на комората е составено од избрани 

членови од Регионалните и Општинските занаетчиски 

комори (во понатамошен текст: Регионални и Општин-

ски комори). 

Секоја занаетчиска Регионална и Општинска комо-

ра предлага два члена за Собранието и еден член за 

Управен Одбор. Членовите на органите на управување 

на Комората се бираат од редовите на регистрираните 

занаетчии. 

Членот на Управен одбор не може да биде член на 

собрание. 

Мандатот на членовите е четири години со мож-

ност за повторен избор. 

Собранието на Комората се одржува по потреба, а 

најмалку еднаш во текот на годината. 

Собранието работи на седници. 

Собранието има Претседател и два Потпретседате-

ли кои се избираат  од членовите на Собранието. 

Собранието го свикува Претседателот на Собрани-

ето, а во негово отсуство еден од потпретседателите по 

негово овласутвање. 

Претседателот на Комората задолжително се пока-

нува да присуствува на седниците на Собранието, но 

без право на глас. 
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Член 20 

Собранието ги врши следните работи: 

1. донесува статут; 

2. именува и разрешува преседател; 

3. донесува одлука за висината и начинот на плаќа-

ње на коморскиот придонес; 

4. донесува одлука за висината и начинот на плаќа-

ње на јавните овластувања; 

5. именува и разрешува Претседател и два Потпрет-

седатели на Собранието по предлог на Управниот Од-

бор и членови на Собранието; 

6. именува и разрешува членови на Управен и Над-

зорен одбор; 

7. усвојува предлог годишна програма за работа за 

тековната година; 

8. усвојува завршна сметка на Комората; 

9. усвојува годишен извештај за работа на Комо-

рата; 

10. усвојува предлог финансиски план за работа на 

Комората; 

11. донесува општи акти за извршување на зада-

чите; 

12. донесува Деловник за работа на Судот на честа; 

13. донесува одлука за распишување на избори; 

14. донесува Деловник за работа на Собранието; 

15. донесува одлука за пристапување и истапување 

на повисоки форми на организација во земјата и стран-

ство; 

16. донесува одлука за купување ,подвижен и нед-

вижен имот продавање и хипотека на подвижен и нед-

вижниот имот на Комората, со мнозинство гласови од 

¾ од вкупниот број членови на Собранието; 

17. донесува одлука за престанок на Комората по 

претходно спроведување на расправа на Регионалните 

и Оптшнски комори и добивање согласност од најмал-

ку ¾ од вкупниот број членови; 

18. донесува одлука за инвестиции; 

19. донесува одлука за формирање на фондови; 

20. донесува Деловник за работа на фондови; 

21. донесува одлука за издавање на гласило; 

22. донесува одлуки за соработка со други регис-

трирани организации, здруженија на граѓани и фонда-

ции, финансиски организации, кои своето делување 

придонесуваат за развојот, унапредувањето и поттик-

нување на  занаетчиството; 

23. донесува одлука за употреба на јазикот кој го 

зборуваат 20% од граѓаните во Република Македонија 

и во единиците на локална самоуправа во согласност 

со Законот за употреба на јазик што го зборуваат 20% 

од граѓаните во Република Македонија и во единиците 

на локална самоуправа и 

24. врши и други работи утврдени со Законот за за-

наетчиство и Статутот на Комората. 

 

Член 21 

Претседателот на Собранието ги потпишува актите  

што  ги  донесува Собранието. Претседателот на собра-

нието ги потпишува и патните налози на претседателот 

на Комората, а во негово отсуство еден од потпретседа-

телите на собранието со негово овластување. 

Член 22 

Во случај на спреченост или отсутност на претседа-

телот на Собранието седниците ги води еден од двајца-

та потпретседатели на Собранието, а по овластување 

на претседателот. 

 

Член 23 

Собранието може да свика седница по предлог на: 

- Управниот одбор; 

- Надзорен одбор; 

- Претседател на комората и 

- Најмалку 1/3 од членовите на Собранието. 

Претседателот на Собранието е должен да ја свика 

седницата во рок од 15 дена по прием на предлогот, а 

доколку не ја свика седницата ќе ја свика еден од Пот-

претседателите на Собранието. 

 

Член 24 

Собранието може полноважно да работи ако на сед-

ницата се присутни половина плус еден од членовите 

на Собранието. 

За усвојување на Статутот, избор и разрешување на 

Претседател и двајца Потпретседатели на Собрание, 

избор и разрешување на Претседател и двајца Потпред-

седатели на Управен Одбор, висина на членарина, 

усвојување на финансов план и завршна сметка пот-

ребно е 2/3 мнозинство од вкупниот број членови, а во 

сите останати случаи се одлучува со мнозинство на 

присутни членови. 

За донесување на одлука за престанок на Комората, 

отуѓување и хипотека на имотот потребни се 3/4 од 

вкупниот број членови. 

 

Член 25 

Покани за седница се испраќаат по пошта, факс или 

во електронска форма седум работни дена пред одржу-

вање на седницата, а по исклучок може и во пократок 

рок од три работни дена, поради неодложност на рабо-

тите за кои се закажува седницата. 

Со поканата за седницата се испраќа и потребниот 

материјал како и дневниот ред на седницата. 

На седницата се расправа и одлучува само точките 

што се наведени во дневниот ред. 

Собранието, со мнозинство од 2/3 од присутните 

членови, може да прифати и дополнителни точки за 

расправање и одлучување на седницата, освен кога се 

работи за измени на Статутот; распуштање на комо-

рата; купување, отуѓување и хипотека на недвижен 

имот или пак усвојување на финансов план и усвојува-

ње на завршна сметка. 

 

Член 26 

Мандатот на членовите на Собрание трае 4 (четири) 

години со можност за повторен избор. 

Мандатот може и предвремено да биде прекинат и 

тоа: 

1. на сопствено барање; 

2. поради смрт или трајна спреченост за вршење на 

функцијата; 
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3. со одлука за разрешување донесена од Регионал-

ната односно Општинска комора од која е избран; 

4. заминување во пензија или престанок на деј-

носта; 

5. со правосилна судска пресуда со која е изречена 

казна затвор во времетрање подолга од шест месеци; 

6. престанок на Регионалната односно Општинска-

та занаетчиска комора. 

 

Член 27 

Претседателот на Собрание и Потпретседателите на 

Собрание можат да бидат разрешени од функцијата 

спротивно на нивната волја доколку: 

- не работат во согласност со законските прописи; 

- не ги почитуваат одредбите на овој Статут, одлу-

ките на Собранието, Управниот одбор, Советите и дру-

гите органи на Комората; 

- со своето работење како Претседател односно 

Потпретседател причинат материјална штета на Комо-

рата; 

- со правосилна судска пресуда со која е изречена 

казна затвор во времетрање подолго од шест месеци; 

Иницијатива за разрешување на Претседателот на 

Собрание и Потпретседатели на Собрание  може  да  

покренат  најмалку  1/3  од  членовите  на  УО  или  на 

Собранието или 1/3 од Регионалните и Општинските 

комори. 

Одлука за разрешување донесува Собранието со 

мнозинство гласови од вкупниот број на членови. 

 

Член 28 

Претседателот на собранието на Комората е должен 

60 дена пред истекот на мандатот  на  членовите  да  ги  

извести  за  тоа  регионалните  и  општинските комори. 

Се додека не се изберат нови членови со Комората 

управуваат претходно избраните органи. 

 

Член 29 

Собранието, за извршување на одредени работи од 

негова надлежност, формира постојани и повремени 

работни тела. 

 

Член 30 

Членовите на Собранието имаат должност за се што 

се расправа на седниците на Собранието да ги известат 

Регионалните и општинските комори од кои се из-

брани. 

 

Член 31 

Работата на Собранието се уредува со Деловник. 

 

2. УПРАВЕН ОДБОР 

 

Член 32 

Управниот одбор е орган на Комората. 

Управниот одбор го сочинуваат по еден член од Ре-

гионалните и општинските комори. 

Управниот одбор има Претседател и двајца Пот-

претседатели. 

Претседателот на Управниот одбор е и Претседател 

на комората. 

Управниот одбор (во натамошниот текст: УО) рабо-

ти на седници кои ги свикува Претседателот. 

Во случај на спреченост или отсутност на Претсе-

дателот седниците на УО ги води еден од Потпретседа-

телите, а по овластување од Претседателот. 

Претседателот на Собранието на Комората и прес-

тавниците на струковите здруженија за чии проблеми 

се дискутира, а по предходно доставено нивно барање 

кое е одобрено од Собранието или Управниот одбор на 

Комората се покануваат да присуствуваат на седниците 

на Управниот одбор, но без право на глас. 

Седниците на УО се јавни. 

Управниот  одбор  може  полноважно  да  одлучува  

ако на седницата присуствуваат повеќе од половина од 

членовите на УО. 

Секоја комора именува член и заменик член и дос-

тавува до Собранието и УО на Комората. 

На Собранието може да присуствуваат активни и 

пасивни членови, (пасивен член е членот кој не платил 

членарина и истиот нема право на глас). 

Управниот одбор своите одлуки ги донесува со 

мнозинство гласови од присутните членови на седни-

ците на УО. 

Работата на УО се уредува со Деловник кој го доне-

сува УО. 

 

Член 33 

Мандатот на членовите на УО трае четири години 

со можност за повторен избор. 

Мандатот може и предвремено да биде прекинат и 

тоа: 

1. на сопствено барање; 

2. поради смрт или трајна спреченост за вршење на 

функцијата; 

3. со одлука за разрешување донесена од Регионал-

ната односно Општинската комора од која е избран; 

4. заминување во пензија или престанок на дејноста 

и 

5. со  правосилна  судска  пресуда  со  која  е  изре-

чена  казна  затвор во времетрање подолго од шест ме-

сеци. 

 

Член 34 

Управниот одбор ги врши следните работи: 

1. ги спроведува одлуките и заклучоците на собра-

нието; 

2. утврдува предлог статут и други акти од надлеж-

ност на собранието; 

3. предлага одлуки, завзема ставови и дава мислења 

за прашања од надлежност на собранието; 

4. донесува Програма за полагање на испит за про-

верка на знаење; 

5. именува и разрешува директор на стручната 

служба на комората; 

6. ги носи општите акти за организација и работа на 

стручната служба; 

7. донесува предлог програма за работа на Комора-

та за тековната година и за наредната; 
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8. донесува предлог годишен Извештај за работа на 

Комората; 

9. донесува предлог финансов план за работа на Ко-

мората; 

10. ја разгледува завршната сметка на комората; 

11. се грижи за статусот на занаетчиите и другите 

стопанственици, како и за односот кон другите органи 

и воопшто кон трети лица; 

12. редовно подготвува и доставува предлози и 

мислења до државните органи во Република Македо-

нија, Министерството за економија, Министерството за 

финансии и други органи во Република Македонија; 

13. подготвува годишни програми за стручни сове-

тувања, семинари и предавања; 

14. донесува (предлог) одлуки за купување и про-

дажба на основни средства; 

15. донесува решенија за патување во странство; 

16. одлучува за начин на користење на средства од 

фондовите на Комората; 

17. одлучува по приговорите и жалбите на вработе-

ните лица; 

18. се грижи за обезбедување на законитоста и 

правната примена на прописите; 

19. утврдува ценовник на јавни овластувања; 

20. врши други работи во согласност со Закон за за-

наетчиство и со Статутот. 

 

3. НАДЗОРЕН ОДБОР 

 

Член 35 

Надзорниот одбор го следи спроведувањето на Ста-

тутот, другите општи акти на Комората, финасиското 

работење и располагање со средствата на Комората и 

врши други работи утврдени со овој Статут. 

Надзорниот одбор на Комората го сочинуваат пет 

члена, и тоа: 

- Претседател; 

- Потпретседател и 

- Членови. 

Секоја Регинална и Општинска Комора предлага по 

еден член (занаетчија). 

Изборот на членовите (пет) на Надзорниот одбор го 

врши Собранието на Комората. 

Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 

четири години без право на повторен избор. 

Членовите на УО и на Собранието на Комората не 

смеат да бидат членови на Надзорниот одбор. 

 

 

Член 36 

Сите органи и тела на Комората се должни да му 

обезбедат услови за работа на надзорниот одбор во 

врска со вршење на надзорот. 

 

Член 37 

Надзорниот одбор е должен до Собранието на Ко-

мората да поднесува извештај за својата работа, особе-

но за примена на Статутот и другите општи акти на Ко-

мората, како и за материјалното и финансиско работе-

ње на Комората, најмалку еднаш годишно при усвоју-

вање на извештаите и програмите за работа во претход-

ната година и завршната сметка на Комората. 

 

Член 38 

Седницата на Надзорниот одбор ја свикува и води 

Претседателот на Надзорен одбор, а во негово отсуство 

или спреченост Потпретседателот. 

Надзорниот одбор може да  одлучува ако на седни-

цата  се присутни мнозинство од избраните членови. 

За својата работа изготвува записник кој го потпи-

шуваат сите присутни и го доставува до Претседателот 

на Комората и Претседателот на Собранието. 

 

Член 39 

Претседателот и потпретседателот на Надзорниот 

одбор се именуваат од редот на членовите на Надзор-

ниот одбор. 

 

Член 40 

Надзорниот одбор покрај работите утврдени во овој 

Статут може да врши и други работи што ќе му ги ста-

ви во задача Собранието на Комората. 

 

4. ПРЕТСЕДАТЕЛ НА КОМОРАТА 

 

Член 41 

Претседател на Комората е Претседателот на УО. 

 

Член 42 

Претседателот на Комората ги има следните права 

и обврски: 

- ја претставува и застапува Комората во државата 

и странство; 

- ги закажува седниците на УО; 

- ги спроведува одлуките на Собранието; 

- ги спроведува одлуките на УО; 

- ги спроведува одлуките донесени од страна на од-

бори, совети кои ги формира Собранието или УО на 

Комората; 

- ги потпишува актите на Комората, на ОУ и актите 

што се во негова надлежност и се грижи за нивно из-

вршување; 

- ги потпишува патните налози за патување во зем-

јата и странство; 

- се грижи за работењето на Комората да се врши 

според законските прописи, Статутот и другите акти на 

Комората; 

- се грижи за заштита на угледот на Комората и си-

те членови; 

- врши други работи што се во негова надлежност 

според закон, подзаконски акти, овој Статут и другите 

општи акти на Комората. 

 

Член 43 

За Претседателот на Комората, односно Управниот 

одбор се бира лице кое се истакнува со својот придонес 

за развојот и унапредувањето на занаетчиството во Ре-

публика Македонија и кое е од редот на членовите де-

легирани во Собранието на Комората. 
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Претседателот на Комората предлага програма за 

работа на Комората која задолжително е во интерес на 

регионалните и општинските комори како и во интерес 

на регистрираните занаетчии и вршители на занаетчис-

ка дејност. 

Мандатот на Претседателот и Потпретседателите 

на Комората трае четири години со право на повторен 

избор. 

 

Член 44 

Претседателот на Комората ја врши својата фун-

кција волонтерски. 

 

Член 45 

Претседателот на Комората и Потпретседатели на 

комората може да бидат разрешени од функцијата 

спротивно на нивната волја ако: 

- не работат во согласност со законските прописи; 

- не ги почитуваат одредбите на овој Статут, одлу-

ките на Собранието, Управниот одбор, Советите и дру-

гите органи на Комората; 

- доколку со своето работење како Претседател од-

носно Потпретседател причини материјална штета на 

Комората; 

- со правосилна судска пресуда им е изречена казна 

затвор во време траење подолго од шест месеци. 

Иницијатива за разрешување на Претседателот на 

Комората може да покренат најмалку 2/3 од членовите 

на УО или Собранието или 2/3 од регионалните и оп-

штинските комори. 

Одлука за разрешување донесува Собранието на 

Комората со мнозинство гласови од вкупниот број чле-

нови. 

 

IV. ДРУГИ КОМИСИИ И РАБОТНИ ТЕЛА  

НА КОМОРАТА 

 

Член 46 

Собранието и Управниот одбор на Комората можат 

да формираат други комисии и работни тела (постојани 

или повремени) во зависност од потребите на Комо-

рата. 

 

V. СУД НА ЧЕСТА 

 

Член 47 

Судот на честа е арбитража составена од истакнати 

правници од стручните служби на регионалните и оп-

штинските комори и од Комората. 

Судот на честа се формира со цел да им помогне на 

занаетчиите ако имаат некои спорови, и истите подоб-

ро да ги решат со помош на дадено соодветно стручно 

мислење. 

Одлуките на судот на честа немаат задолжително 

дејство, туку советодавно, медијаторско со што се 

избегнуваат трошоци во решавањето на споровите. 

Судот на честа е составен од три члена, заседава ис-

клучиво по потреба и на барање од занаетчиите и дру-

ги членови на Комората. 

VI. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА 

КОМОРАТА 

 

Член 48 

Работата на органите на Комората е јавна. Јавноста 

на работењето на органите на Комората се остварува со 

присуство на делегираните членови од Регионалните и 

Општински комори во Комората и со доставување на 

записници од седници, извештаи од работењето, заклу-

чоци и слично од органите и работните тела на Комо-

рата или објавување на веб страната на Комората. 

 

VII.ОПШТИ АКТИ НА КОМОРАТА 

 

Член 49 

Општи акти на Комората се: Статутот; Правилник 

за систематизација на работи и работни  задачи; Пра-

вилник  за  работни односи; Правилник за дисциплин-

ска одговорност; Правилник за распределба на сред-

ства по фондови; Правилник за попис и книговодство; 

Правилник за награди и признанија; Деловник за рабо-

та на Собранието; Деловник за работа на Управниот 

одбор, како и други деловници и општи акти што ќе 

бидат донесени за работа на Комората доколку за тоа 

има потреба. 

 

Член 50 

Општиот акт на Комората мора да биде во соглас-

ност со закон, договори и спогодби кои ги прифатила и 

одобрила Комората и со овој статут. 

 

Член 51 

Иницијатива за донесување или измена на општ акт 

на Комората може да покрене секој член на Комората, 

Собранието, Управниот одбор, Претседателот на комо-

рата, Регионалните и Општински комори или друг ор-

ган на Комората. 

Одлука  за  поведување на постапката за донесува-

ње или изменување на општ акт донесува Управниот  

одбор. 

Изготвениот нацрт на општ акт, се дава на јавна 

расправа. 

Статутот на Комората се донесува и изменува со 

2/3 мнозинство на членовите на Собранието на Комо-

рата. 

 

Член 52 

Изменување и дополнување на општите акти на Ко-

мората се врши по иста постапка и начин како и за нив-

но донесување. 

 

VIII.СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА 

 

Член 53 

Стручната и административната работа на Комора-

та ги врши стручната служба. 

Делокругот на работите и работните задачи, бројот 

на вработени и условите за работа, платите, обврските 

од работниот однос се утврдуваат во согласност со за-

конските прописи и потребите на Комората, со посебе-

ни правилници што го донесува Управниот одбор. 
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Член 54 

Со работата на стручната служба раководи Дирек-

торот на Комората. 

Директорот на Комората го именува Управниот од-

бор со своја одлука. 

Сите акти во врска со работењето на стручната 

служба се донесуваат од Управниот одбор по предлог 

од Директорот на Комората. 

Директорот на Комората може да донесува акти 

што се од значење за работењето на стручната служба, 

а кои се во негова надлежност и за кои не е потребно 

донесување од страна на Управниот одбор на Комо-

рата. 

 

IX.ФИНАНСИРАЊЕ НА КОМОРАТА 

 

Член 55 

За извршување на своите задачи Комората ги обез-

бедува средствата од следните извори: 

- Задолжителен коморски придонес согласно со За-

конот за занаетчиство; 

- Надоместок за извршените услуги од јавните ов-

ластувања согласно со член 73 од Законот за занает-

чиство; 

- Надоместоци од други услуги предвидени со Ста-

тутот; 

- Донации и 

- Други извори. 

 

 

Член 56 

Комората формира постојани фондови и тоа: 

- фонд за подмирување на придонесите; 

- фонд за осигурување од штета и 

- резервен фонд. 

Формирање на други фондови се врши со одлука на 

Собранието на Комората по предлог на Управниот од-

бор на Комората. 

 

Член 57 

Средствата во фондовите се распоредуваат со одлу-

ка на Собранието на Комората. 

Начинот на користење и трошење на средствата се 

регулира со Деловник, кој го донесува Управниот од-

бор на Комората. 

 

Член 58 

За состојбата на средствата на Комората се изготву-

ва завршна сметка. Завршната сметка ја разгледува 

Управниот одбор, а ја усвојува Собранието на Комо-

рата. 

 

X.ПОПИС И КНИГОВОДСТВО 

 

Член 59 

Пописот на основните средства и имотот се врши 

во согласност со законските одредби и правилникот. 

Пописот го врши комисија формирана од страна на 

Управниот одбор на Комората. 

Член 60 

Пописот  започнува  и  завршува  по истекот  на  ка-

лендарската година. Комисијата работи во полн состав, 

сите пописни листи ги потпишуваат сите членови на 

пописната комисија. Материјалите од пописите се пре-

даваат на стручната служба. 

 

Член 61 

Комората го води книговодството во согласност со 

законските прописи. 

 

XI.ИМОТ НА КОМОРАТА 

 

Член 62 

Согласно со член 39 од Законот за стопански ко-

мори, Комората ќе се стекне со имот по конечниот дел-

бен биланс што по предлог на комисијата за поделба на 

имотот ќе ја утврди Владата на Република Македонија. 

 

XII.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 63 

Сите општи акти на Комората мора да бидат во сог-

ласност со Законот за занаетчиство и овој Статут. 

Толкување на овој Статут дава Собранието на Ко-

мората. 

 

XIII.ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА 

 

Член 64 

Комората престанува во случај на ликвидација и 

стечај согласно со одредбите од законот кој се уредува-

ат прашања за ликвидација и стечај на трговските 

друштва и по иницијатива на 2/3 од основачите регио-

налните и општинските занаетчиски комори нејзини 

членови. 

Со бришење од регистарот Комората престанува да 

постои како правно лице. 

По престанокот на комората имотот што останува 

по намирување на доверителите и обврските спрема 

вработените се користи согласно начинот утврден со 

закон и со овој Статут. 

 

Член 65 

Од денот на донесувањето на овој Статут престану-

ва да важи Статутот на занаетчиската комора на Репуб-

лика Македонија бр. 0201 -52 од 4.11.2016 година. 

 

Член 66 

Овој Статут влегува во сила со денот на донесува-

њето на одлуката на Собранието за негово усвојување 

од кога и ќе се применува и се објавува во „Службен 

весник на Република Македонија“. 

 

Бр.0302-46 Претседател 

13 октомври 2016 година на Собранието на ЗКРМ 

Скопје Жарко Кузманоски, с.р. 
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 

4435. 

Д О Г О В О Р 

СКЛУЧЕН НА ДЕН 31 АВГУСТ 2016 ГОДИНА 

ПОМЕЃУ 

 

ДОГОВОРНИ СТРАНИ 

 

1. Општина Велес, ул. „Панко Брашнар“ бр.1 прет-

ставувана од градоначалникот Славчо Чадиев од една 

страна како давател на услуги (во понатамошниот 

текст-давателот) и, 

2. Општина Росоман, претставувана од градоначал-

никот Стојанче Лазов од друга страна како корисник 

на услуги (во понатамошниот текст-корисникот).  

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ 

 

Член 1 

Предмет на овој договор е воспоставување на меѓу-

општинска соработка помеѓу двете договорни оп-

штини, согласно член 14 од Законот за локална самоуп-

рава („Сл. весник на РМ“ бр.5/2002), и член 9 став 2 

алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. 

весник на РМ“ бр. 79/2009) и донесената Одлука  за 

прифаќање на предлог за меѓуопштинска соработка бр. 

27-4360/10 од 11.7.2016 донесена од Советот на Оп-

штина Велес за вршење на определени работи (корис-

тење на услуги од областа на внатрешна ревизија) од 

страна на Општина Велес за потребите на Општина Ро-

соман. 

  

Член 2 

Извршувањето на услугата утврдена во член 1 на 

овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација 

во која ќе биде наведен видот на извршената услуга,  и 

времетраењето. 

Изготвената спецификација уредно потпишана од 

извршителите и овластените лица на корисникот е сос-

тавен дел на овој Договор. 

 

Член 3 

Висината на надоместокот за извршена услуга од 

одделението за внатрешна ревизија на давателот, е 

пресметана согласно извршените финансиски анализи 

на дневен трошок кој настанува при извршување на ра-

ботните задачи на администрацијата. 

Во дневниот трошок утврден за извршената услуга 

не е внесен трошокот кој ќе биде направен при корис-

тење на службено возило од давателот и трошоците за 

тековно одржување на софтверската апликација при 

извршување на услугите спрема корисникот. 

 

Член 4 

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на 

давателот по добивање на фактура, која ќе претставува 

збир на извршени услуги за текот на еден месец. 

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ 

 

Член 5 

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат поба-

рани од корисникот наведени во член 1 на овој Дого-

вор да ги извршува согласно законските прописи, про-

фесионално, континуирано, ефикасно, уредно и навре-

мено. 

 

Член 6 

Корисникот на услугата се обврзува за навремено 

извршување на работите кои ќе бидат побарани, да 

достави навремено документација потребна за извршу-

вање на услугите и притоа со ништо да не го оневозмо-

жува навременото извршување на побараните услуги. 

Корисникот може во секое време да се информира  

за начинот и времето на извршување и при тоа да има 

увид во документацијата со која се води целокупната 

постапка. 

 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 

Член 7 

Измени и дополнувања на одредбите од овoј Дого-

вор за прашања кои не се предвидени со овoј Договор, 

а може дополнително да произлезат од тековното рабо-

тење, ќе се уредат со Анекс на овoј Договор. 

 

Член 8 

Овој Договор може да се раскине по слободна волја 

на една од договорните страни, по претходно известу-

вање на една од страните во рок од 30 дена. 

За се што не е регулирано со овој Договор, важат и 

ќе се применуваат одредбите од Законот за облигацио-

ните односи.             

За евентуално непочитување на одредбите од овoј 

Договор, договорните страни се согласија да ги реша-

ваат спогодбено со меѓусебно договарање, во духот на 

добрите деловни обичаи. 

Во случај на спор по овој Договор, настанат помеѓу 

договорните страни, доколку спорот не се разреши ме-

ѓусебно, месно надлежен е Основниот суд во Велес. 

 

Член 9 

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни 

примероци од кои по 2 (два) за договорните страни. 

 

Член 10 

Овој Договор влегува во сила со денот на потпишу-

вање од страна на двете договрни страни. 

 

Бр. 09-360/1 Бр. 03-5445/1 

9 септември 2016 година 31 август 2016 година 

Скопје Скопје 
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