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У Р Е Д Б А
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
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Член 2
Согласно Буџетот на Република Македонија за 2014 

година во Раздел 15001 – Министерство за труд и соци-
јална политика, Програма А, Потпрограма А2 – Прене-
сување на надлежности на ЕЛС, ќе се врши финансира-
ње за дејноста згрижување и воспитание на деца – оп-
штински јавни установи за деца – детски градинки.

Член 3
Распределбата на блок дотации се врши според 

следните критериуми:
- основна сума по дете за престој на дете во општин-

ска јавна установа за деца – детска градинка со вкалку-
лирани трошоци за греење за 2 (два) месеца повеќе од 
останатите општински јавни установи за деца – детски 
градинки каде што периодот на греење значително е по-
долг од периодот на греење во останатите општини;
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- број на деца во општинска јавна установа за деца 
– детска градинка според фактичкиот број на деца и ис-
користеноста на проектираниот капацитет на општин-
ската јавна установа за деца - детска градинка;

- број на вработени во општинска јавна установа за 
деца - детска градинка.

 
Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според 
следната формула:

БД заштита на децата = OС  х Коефициент
OС = Т  х  Бр

- БД заштита на деца – претставува блок дотација за 
дејноста згрижување и воспитание на деца во општин-
ските јавни установи за деца – детски градинки, по оп-
штина;

- OС  – претставува основна сума по дете годишно 
за дејноста згрижување и воспитание на деца во оп-
штинските јавни установи за деца – детски градинки, 
по општина;

- Т – претставува трошок по дете годишно за дејнос-
та згрижување и воспитание на деца во општинските 
јавни установи за деца - детски градинки;

- Бр – број на деца во општински јавни установи за 
деца - детски градинки според фактичкиот број на деца 
и искористеноста на проектираниот капацитет на оп-
штинските јавни установи за деца - детски градинки, 
по општина;

- Коефициент – претставува коефициент според бро-
јот на вработени и искористен капацитет на општински-
те јавни установи за деца-детски градинки, по оп-
штина.

Член 5
Средствата за блок дотации за општинските јавни 

установи за деца – детски градинки ќе се насочуваат во 
општините и општините во градот Скопје каде што е се-
диштето на установата од Буџетот на Република Маке-
донија преку Министерството за труд и социјална поли-
тика, месечно или во динамика договорена со Минис-
терството за финансии.

Член 6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија”, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Бр. 41-8512/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4069.

Врз основа на член 44 став (5) од Законот за земање 
и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе  

У Р Е Д Б А
ЗА СИСТЕМОТ НА СЛЕДЛИВОСТ НА ОРГАНИ 
И ТКИВА, СИСТЕМОТ ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ 
НА ДАРИТЕЛИТЕ, ВИДОТ, НАЧИНОТ И СОД-
РЖИНАТА НА ОЗНАКИТЕ НА ОРГАНИТЕ И

ТКИВАТА (1)

Член 1
Со оваа уредба се уредува системот на следливост 

на органи и ткива, системот за идентификување на да-
рителите, видот, начинот и содржината на ознаките на 
органите и ткивата.

Член 2
(1) Системот на следливост на органите и ткивата 

кои се земаат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат 
од дарителот до примателот и обратно, треба да обезбе-
ди следење на орган и/или ткиво од дарителот на орган 
и/или ткиво до примателот и обратно.

(2) Системот на следливост од ставот (1) на овој 
член се спроведува од страна на овластената здравстве-
на установа преку:

- обезбедување на податоци за идентификација на 
дарителот, 

- обезбедување на податоци за идентификација на 
производите и  материјалите што се користат, односно 
што доаѓаат во контакт со органите и ткивата во проце-
сот на дарување и примање на органи и ткива,

- водење на евиденција за органите и ткивата и 
- означување на органите и ткивата.

Член 3
(1) На секој дарител на органи, односно ткива треба 

да му се додели единствен идентификациски број со 
кој се обезбедува единственост, доверливост и следли-
вост на добиените податоци за тој дарител за да се олес-
ни следењето на органите и ткивата. 

(2) Единствениот идентификациски број од ставот 
(1) на овој член се определува преку: име и презиме, да-
тум и место на раѓање, единствен матичен број на граѓа-
нинот и адреса на живеење на дарителот на органи од-
носно ткива, внимавајќи да не се открие неговиот иден-
титет.

(3) По извршеното земање на орган, односно ткиво, 
на органот, односно ткивото му се доделува единствен 
идентификациски број. 

Член 4
(1) Пред почетокот на постапката за земање на орга-

ни и ткива треба да се потврди точноста на податоците 
за дарителот преку идентификација на дарителот од 
страна на еден член од тимот за земање на органи, од-
носно ткива. 

(2) Идентификацијата на дарителот се врши преку 
утврдување на единствен идентификациски број од 
член 3 став 3 од оваа уредба, возраст, пол, тежина, ви-
сина, крвна група и Rh фактор, болнички матичен број, 
податоци за трансфузија на крв и крвни компоненти и 
причина за смрт во случај кога дарителот е умрено 
лице.

(3) Податоците од ставот (2) на овој член се внесува-
ат во медицинската документација за земање на органи 
и ткива.

(4) Од страна на одговорното лице (координатор) 
во овластената здравствена установа во која се врши зе-
мањето на органот се известува овластената здравстве-

1 Со оваа уредба се врши усогласување со:
Директива 2006/17/EЗ на Комисијата од 8 февруари 2006 година 
за спроведување на Директивата 2004/23/ЕЗ на Европскиот 
Парламент и на Советот за одредени технички критериуми за 
донирање, набавка и тестирање на човечки ткива и клетки 
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на установа за пресадување на органи ако постапката 
за земање на органот се одолговлекува поради медицин-
ски индикации.

Член 5
(1) Означувањето на органите, односно ткивата се 

врши со наведување на информации за органите и тки-
вата на самиот сад. Означувањето треба да биде јасно, 
читливо и трајно, односно да не може да се избрише.

(2) На секој сад треба да бидат наведени следните 
податоци:

- единствен идентификациски број на дарителот; 
- единствен идентификациски број на органот, од-

носно ткивото; 
- датум и час на земање на органот, односно тки-

вото; 
- назив и седиште на здравствена установа во која 

се врши земање на органот, односно ткивото;
- назив и седиште на банката на ткива; 
- резултати од микробиолошки и вирусолошки тес-

тови;
- датум на истекот на рокот на употреба (за зав-

ршно обработените ткива кои имаат одреден рок на 
употреба); 

- посебни упатства за условите на складирање и ра-
кување; 

- назив и седиште на здравствената установа во која 
е даруван органот, односно ткивото и одговорно лице 
(координатор);

- идентификација на хирушкиот тим (име и презиме 
на докторите од тимот кои го спроведуваат земањето 
на органот, односно ткивото и контакт телефон); 

- назив и седиште на здравствената установа во која 
се испорачува органот, односно ткивото и одговорно 
лице (координатор).

- крајна дестинација на даруваниот орган, односно 
ткиво.

- текст „види прилог“ треба да биде наведен на озна-
ката, а ако тоа не е можно треба да се наведе на прило-
гот.

(3) На садот, ако е можно, можат да бидат наведени 
следните дополнителни податоци: 

- постапка на дезинфекција и стерилизација која е 
употребена, доколку е применливо;

- вид на концентрација на употребен конзерванс, 
или ако не е употребен конзерванс, а неупотребата на 
конзервансот е важна за сигурноста, се наведува тек-
стот „без конзерванс“ ;

- количество на материјалот во садот;
- можни остатоци од агенси/раствори додадени во 

обработката;
- резултати од направени тестови од скрининг и пре-

дупредување, кое гласи: „со овој производ  може да се 
пренесат инфективни агенси“;

- ако се земаат ткива, односно клетки за автологна 
употреба, истите треба да бидат впечатливо означени 
со напомена: „само за автологна употреба“ и единствен 
идентификациски број на дарителот;

- секоја единица на клетки наменети за алогена 
употреба треба да биде впечатливо означена со напоме-
на „само за употреба кај точно одреден примател“ и 
единствен идентификациски број на примателот од На-
ционалната листа на чекање;

(4) Со ткивата и клетките наменети за пресадување 
се приложува документацијата од која е видливо дека 
се спроведени сите потребни тестови и скрининг, дека 
резултатите од направените тестови се негативни и де-
ка одговорното лице во овластената здравствената уста-
нова ги прегледало резултатите.

(5) Прилогот со упатството за правилно склади-
рање, потопување во раствор за конзервирање на ор-
ган, ткиво и клетки, ракување и/или обновување на рас-

творот за конзервирање, според потребите, треба да би-
де приложен кон секој орган, ткива и клетки. Посебни 
упатства треба да бидат приложени за матерјалите кои 
бараат посебно ракување.

Член  6
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 41-8895/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4070.

Врз основа на член 40 од Законот за земање и 
пресадување на делови од човечкото тело заради 
лекување („Службен весник на Република Македонија“  
бр.47/11, 136/11 и 91/13), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 
година донесе

 
У Р Е Д Б А

ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И МЕРКИТЕ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ОРГАНИТЕ 

И ТКИВАТА ПРИ ДИСТРИБУЦИЈА

Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на пренесување 

и мерките за обезбедување на квалитетот на органите и 
ткивата при дистрибуција.

Член 2
(1) Органите и ткивата наменети за пресадување 

заради лекување се дистрибуираат во термички 
изолирани садови за пренесување изработени од цврст 
материјал кој спречува оштетување и истекување на 
содржината во садот (во натамошниот текст: садови за 
пренесување). Садовите за пренесување треба да имаат 
рачка и при транспортот треба да бидат прицврстени 
во превозното средство.

(2) Садовите за пренесување на органи и ткива 
треба да одржуваат оптимална температура пропишана 
со стандардните оперативни постапки за транспорт на 
биолошки материјал за да се обезбеди квалитетот при 
дистрибуцијата и истите не треба да се изложуваат на 
директна сончева светлина.

Член 3
(1) Органите и ткивата наменети за пресадување 

заради лекување се дистрибуираат со најсоодветно и 
најбрзо превозно средство кое се определува од страна 
на одговорното лице за чување и дистрибуција во 
овластената здравствена установа, во зависност од  
растојанието и достапноста на превозните средства. 

(2) Ако дистрибуцијата на органи и ткива се врши 
со авион или хеликоптер, садот за пренесување се 
дистрибуира заедно со багажот на посадата, односно 
во патничкиот дел, а ако се дистрибуира со друго 
превозно средство потребно е да бидат исполнети 
условите од член 2 од оваа уредба.

Член 4
(1) Органот по земањето, односно отстранувањето 

заради пресадување, се потопува во раствор за 
конзервирање на органот и се завиткува во два или три 
слоја на стерилен материјал за пакување и стерилно се 
пакува и чуваат во садот за пренесување заедно со 
примероците од крв и ткиво од дарителот, согласно 
стандардните оперативни постапки за транспорт на 
биолошки материјал.
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(2) На садот за пренесување на органи се поставува 
ознака со натпис „HUMAN ORGAN - ЧОВЕЧКИ ОР-
ГАН“, која ги содржи следните податоци:

1) видот на органот кој се пренесува,
2) назив и адреса на овластената здравствена устано-

ва која го испраќа органот, име и презиме и телефон-
ски број на одговорното лице,

3) податоци за летот ако дистрибуцијата се врши со 
авион, односно број на регистарски таблички на превоз-
ното средство, ако се употребува друго превозно сред-
ство,

4) назив и адреса на центарот за трансплантација, 
име и презиме и телефонскиот број на одговорното 
лице,

5) телефонски број на Националниот координатор 
за трансплантација,

6) упатство за условите на дистрибуција,
7) упатство за безбедносните мерки за вработените.
(3) Со садот за пренесување се приложува докумен-

тација со наведување на единствениот идентификацис-
ки број на дарителот, извршените микробиолошки тес-
тови, единствениот идентификациски број на органот и 
означување на денот, часот и местото на земање на ор-
ганот.

Член 5
(1) Ткивата и клетките по земањето односно отстра-

нувањето заради пресадување стерилнo се пакуваат и 
се чуваат во сад за пренесување  согласно постапката 
утврдена со стандардните оперативни постапки за тран-
спорт на биолошки материјал.

(2) На садот за пренесување се поставува ознака со 
натпис „HUMAN TISSUE - ЧОВЕЧКО ТКИВО“ која ги 
содржи следните податоци:

1) видот на ткивото или клетките,
2) назив и адреса на овластената здравствена устано-

ва за дарување или банката за ткиво, име и презиме и 
телефонскиот број на одговорното лице,

3) податоци за летот ако дистрибуцијата се врши со 
авион, односно број на регистарски таблички на превоз-
ното средство, ако се употребува друго превозно сред-
ство,

4) телефонски број на Координаторот за крвотвор-
ни матични клетки,

5) назив и адреса на центарот за трансплантација на 
клетки, име и презиме и телефонскиот број на одговор-
ното лице,

6) ознака „ДА НЕ СЕ ОЗРАЧУВА“ ако се работи за 
крвотворни матични клетки,

7) упатство за условите за дистрибуција,
8) упатство за безбедносните мерки за вработените.
(3) Со садот за пренесување се приложува докумен-

тација со наведување на единствениот идентификацис-
ки број на дарителот, а ако се врши директно дарување 
се наведува и единствениот идентификациски број на 
примателот од Националната листа на чекање.

(4) Откако садот за пренесување ќе се затвори, исти-
от не треба да се отвора, ниту ткивото да се вади од са-
дот, се до моментот на употреба или понатамошна обра-
ботка и се означува и со ознака „ДА НЕ СЕ ОТВАРА 
ДО МОМЕНТОТ НА УПОТРЕБА ИЛИ ОБРАБОТКА“.

(5) Ткивата и клетките може да се пренесуваат 
замрзнати. Садот за пренесување треба да ја одржува 
соодветната температура подоло од 48 часа од очекува-
ното време на пристигнување во центарот за трансплан-
тација на ткива, со мониторинг картичка за проверка 
на температурата за време на дистрибуцијата.

(6) Ако се врши дистрибуција на крвотворни матич-
ни клетки садот за пренесување не треба да помине низ 
опрема за откривање на метал (детектор за метал) кој 
работи на принципот на Х-зраци.

Член 6

(1) Дистрибуцијата на органи наменети за пресаду-
вање заради лекување се обезбедува од страна на Ми-
нистерството за здравство преку Националниот коорди-
натор за трансплантација, односно Координаторот за 
крвотворни матични клетки за дистрибуција на ткива, 
во соработка со координаторот во овластената здрав-
ствена установа за земање на органи и ткива заради пре-
садување, доколку дистрибуцијата се организира без 
придружба на тимот за земање на органи и ткива.

(2) При дистрибуција на органи преку државната 
граница, подготвувањето на документацијата за дистри-
буција се врши од страна на Министерството за здрав-
ство преку Националниот координатор за транспланта-
ција кој во писмена форма ја известува надлежната ца-
ринска служба. 

(3) Ако дистрибуцијата на органи се врши по сувозе-
мен пат преку државната граница, од страна на Минис-
терството за здравство преку Националниот координа-
тор за трансплантација  за дистрибуцијата во писмена 
форма се известува Министерството за внатрешни ра-
боти, кое ја известува надлежната полициска служба на 
предвидениот граничен премин.

(4) Ако дистрибуцијата на органи преку државната 
граница се врши со авионски превоз, од страна на Ми-
нистерството за здравство преку Националниот коорди-
натор за трансплантација за дистрибуцијата во писмена 
форма се известува Министерството за внатрешни ра-
боти, дежурната царинска служба и полиција на аерод-
ромот, како и аеродромската служба за обезбедување.

(5) Известувањето се врши телефонски и по те-
лефакс со испраќање на потврда со следните подато-
ците;.Република Македонија Министерство за здрав-
ство; Царинска управа на Република Македонија - Ца-
ринарница, Министерство за внатрешни работи - СВР; 
Служба за обезбедување на аеродромот во ; ПОТВРДА 
ЗА ПРЕНОС НА ОРГАНИ / ТКИВА  ОД/ВО РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА ИСКЛУЧВИО ЗАРАДИ ПРЕ-
САДУВАЊЕ; 1. Преминување на тимот за транспланта-
ција со медиицнска опрема и пренос на човечки ор-
гани; 2. Пренос на човечки орган/ткиво заради пресаду-
вање, Без придружба, Со придружба; 3. Во државата; 4. 
Од државата; 5. Вид на превозно средство (ознака); 6. 
Време на пристигнување датум и час; 7. Време на зами-
нување датум и час; 8. Број на членови на тимот за 
трансплантација; 9. Број и вид на човечки орган/ ткиво; 
10. Идентификација на возилата овластени од Минис-
терството за здравство кои учествуваат во превозот; 11. 
Име и презиме на овластеното лице кое учествува во 
превозот; 12.Човечкиот орган /ткиво ќе биде употребен 
исклучиво заради пресадување и нема да биде предмет 
на остваруање на материјална или друга корист; 
Скопје, датум; Национален координатор за трансплан-
тација, Име и презиме, Потпис, Телефон и место за пе-
чат (М.П.).

Член 7
(1) Ако пресадувањето на органи и ткива треба да 

се изведе во Република Македонија, садот за пренесува-
ње со органот за пресадување се предава на одговорно-
то лице во овластаната здравствена установа за пресаду-
вање (во натамошниот текст: центар за транспланта-
ција) во согласност со инструкциите на Националниот 
координатор за трансплантација, односно на Координа-
торот за крвотворни матични клетки.

(2) Органот, односно ткивото кое се пренесува од 
странство се презема од страна на Националниот ко-
ординатор за трансплантација или член на тимот за 
трансплантација, односно од Координаторот за крвот-
ворни матични клетки и се предава на одговорното 
лице во ценатрот за трансплантација, односно во 
ценатрот за трансплантација на ткива.

Член 8
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(1) Подготовката на потребната докуменација за 
дистрибуција на ткива или клетки и организирањето на 
дистрибуцијата се врши од страна на одговорното лице 
во овластената здравствена установа од која се зема 
даруваното ткиво или одговорното лице во банката на 
ткива, во соработка со Координаторот за крвотворни 
матични клетки при Министерството за здравство.

(2) Известувањето за дистрибуцијата на ткивата и 
клетките наменети за пресадување заради лекување 
преку државната граница, се доставува согласно  член 
6  ставови (2), (3), (4) и (5) од оваа уредба.

Член 9
Во текот на дистрибуцијата на органи и ткива, од 

страна на одговорното лице во овластената здравствена 
установа од која се зема даруваниот орган, односно 
ткиво се обезбедуваат податоци за:

1) идентификација на лицата одговорни за испорака 
и прием (име и презиме, адреса, единствен матичен 
број на граѓанин, телефонски број), 

2) идентификација на лица кои одат како 
придружба (име и презиме, адреса, единствен матичен 
број на граѓанин, телефонски број),

3) датум и време на испорака на органи, ткива 
и/или клетки,

4) причините за доцнење и можни штетни настани 
за време на дистрибуцијата,

5) датум и време на прием на органите, ткивата 
и/или клетките во центарот за трансплантација, 
односно банката за ткива. 

Член 10
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“.

Бр. 41-8896/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4071.

Врз основа на член 26 ставови 3 и 5 од Законот за зе-
мање и пресадување на делови од човечкото тело зара-
ди лекување (“Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 47/11, 136/11 и 91/13), Владата на Република 
Македонија на седницата одржана на 27.11.2013 годи-
на донесе

У Р Е Д Б А
ЗА КЛИНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИТЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУВАЊА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА СМРТ, КАКО И НАЧИНОТ НА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА СМРТТА НА ЛИЦЕ ЧИИ ДЕЛОВИ ОД 
ТЕЛО МОЖЕ ДА СЕ ЗЕМАТ ЗАРАДИ ПРЕСАДУ-
ВАЊЕ И ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ПО 
ОДНОС НА СПЕЦИЈАЛНОСТА КОИ МОРА ДА 
ГИ ИСПОЛНУВААТ ЧЛЕНОВИТЕ ОД КОМИСИ-
ЈАТА КОЈА СО СИГУРНОСТ ЌЕ ГО УТВРДИ 
ПРЕСТАНОКОТ НА РАБОТАТА НА МОЗОКОТ

Член 1
Со оваа уредба се утврдуваат клиничките прегледи 

и другите дополнителни испитувања за утврдување на 
смрт, како и начинот на утврдување на смртта на лице 
чии делови од тело може да се земат заради пресадува-
ње и за поблиските критериуми по однос на специјал-
носта кои мора да ги исполнуваат членовите од комиси-
јата која со сигурност ќе го утврди престанокот на рабо-
тата на мозокот.

 Член 2

(1) Смрт кај едно лице настапува по комплетен и ко-
нечен престанок на церебралната циркулација, односно 
неповратен престанок на функцијата на големиот и ма-
лиот мозок и мозочното стебло (во понатамошниот 
текст: мозочна смрт).

(2) Мозочната смрт се утврдува врз основа на теме-
лен клинички преглед, а се потврдува со еден од парак-
линичките потврдни тестови.

 
Член 3

Утврдување на мозочна смрт може да се спроведе 
само ако :

- етиологијата на иреверзибилни оштетувања на мо-
зокот е позната и документирана со компјутерска то-
мографија (КТ) наоди: (трауматска повреда на мозокот, 
спонтани интрацеребрални крварења, исхемичен мозо-
чен удар, декомпензиран примарен тумор на мозокот, 
исхемично-аноксично оштетување на мозокот и воспа-
ление на централниот нервен систем);

- се исклучени реверзибилни причини кои можат да 
имитираат мозочна смрт: хипотермија под 35 °C, хипо-
тензија со систолен притисок под 80 mmHg, метаболни 
и ендокрини пореметувања (хепатална енцефалопатија, 
хиперосмоларна кома, претерминална уремиа), инток-
сикација со лекови од групата неуродепресори, антие-
пилептици, антихолинергици и мускулни релаксанти, 
алкохолна интоксикација и 

- лицето има клиничка слика на апнеична кома (без 
спонтано дишење).

 
Член 4

(1) Мозочна смрт се утврдува со преземање на два 
последователни клинички прегледи. 

(2) Меѓу првиот и вториот клинички преглед, со кој 
се утврдува потполн престанок на функцијата на мозо-
кот, треба да помине најкраток временски интервал од 
три часа за возрасни и деца над 12 години, односно  12 
часа кај деца на возраст меѓу две и 12 години и 24 часа 
кај деца на возраст меѓу два месеца и две години.

Член 5
(1) Клинички преглед за утврдување на клинички 

знаци на мозочна смрт се врши преку утврдување на:
1) отсуство на реакција на зеницата на светлина;
2) отсуство на корнеален рефлекс:
3) отсуство на одговор на болни стимулации во под-

рачје на инервација на n. Trigeminus;
4) отсуство на окулоцефални  рефлекси; 
5) отсуство на вестибуларни  рефлекси; 
6) отсуство на фарингиален рефлекс; 
7) отсуство на трахеален рефлекс, 
8) мускулна атонија; 
9) атропински тест и 
10) отсуство на спонтано дишење во текот на апнеа 

тестот. 
(2) Апнеа тест се спроведува на следниот начин: По 

преоксигенација (100% О2 во тек на  15 минути), паци-
ентот се одвојува од респиратор, во ендотрахеалниот 
тубус се става катетер со проток на кислород  од 6 
л/мин. и се чека зголемување на pCO2 во артериската 
крв до 60 мм живин столб. Oчекуваниот среден пораст 
на pCO2 во крвта е 3 mmHg во минута. Препорачаната 
почетна вредност на pCO2 40-45 mmHg.  

(3) Ако во текот на извршувањето на апнеа тестот 
од ставот (2) на овој член се потврди обидот на спонта-
но дишење, тогаш се констатира дека не се исполнети 
критериумите за дијагноза на мозочна смрт. Ако, пак, 
дојде до намалување на периферната кислородна сату-
рација под 85%, до пад на систолниот притисок под 60 
mmHg и појава на малигна аритмија, тестот треба да се 
прекине. Кај aпнеа тестот можна е појавата на спинал-
ни рефлекси. Апнеа тестот не се изведува во текот на 
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вториот клинички преглед, ако при првиот преглед се 
исполнети сите критериуми за дијагноза на мозочна 
смрт.

(4) Постоењето на спиналните рефлекси не ја исклу-
чува дефиницијата на мозочна смрт.

Член 6
(1) За потврдување на мозочна смрт, по извршениот 

клинички преглед се изведуват најмалку два од следни-
те три параклинички тестови:

1) ЕЕГ,
2) КТ multi slice контрастна панангиографија и
3) транскранијална доплер сонографија
(2) Параклиничките тестови од став (1) на овој член 

се спроведуваат согласно стручните упатства за ме-
дицина заснована на докази кои се однесуваат на ут-
врдување на мозочна смрт.

(3) Параклиничките тестови со кои се утврдува це-
лосен прекин на церебралната циркулација се прават 
еднаш.

(4) Електроенцефалограм (ЕЕГ), од став (1) точка 1) 
на овој член се спроведува според техничките стандар-
ди за извршување, дадени во Прилог број 1, кој е соста-
вен дел на оваа уредба. За утврдување на мозочна смрт 
потребни се две ЕЕГ снимки без мозочна електрична 
активност во траење од 20 минути направени во еднак-
ви временски интервали од најмалку 60 минути. 

(5) Транскранијална доплер сонографија од став (1) 
точка 3) на овој член се спроведува според техничките 
стандарди за извршување, дадени во Прилог број 2, кој 
е составен дел на оваа уредба. 

Член 7
(1) Клиничкиот преглед за утврдување на мозочна 

смрт на лице чии делови од тело може да се земат зара-
ди пресадување го спроведуваат лекари со следните 
специјалности:

- за лица до 12 години возраст, еден лекар - специја-
лист по анестезиологија со интензивно лекување и ле-
кар - специјалист по педијатрија кои работат во оддел 
за интензивна нега и имаат искуство во лекување на па-
циенти со тешки повреди на мозокот,

- за лица над 12 години возраст, еден лекар - специ-
јалист по анестезиологија со интензивно лекување и ле-
кар - специјалист по неврологија или неврохирургија.

(2) Во комисијата за утврдување на смртта на лице-
то од кое можат да се земаат делови од телото заради 
пресадување членуваат здравствени работници меѓусеб-
но независни, и тоа: 

- лекар - специјалист по анестезиологија со интен-
зивно лекување кој работи во областа на интезивната 
медицина, со искуство во лекувањето на пациенти со 
тешки мозочни оштетувања, 

- лекар - специјалист по интерна медицина или ле-
кар на медицина -специјалист по педијатрија кој рабо-
ти во областа на интезивната медицина, со искуство во 
лекувањето на пациенти со тешки мозочни оштету-
вања, и

- лекар - специјалист по неврологија или лекар - спе-
цијалист по неврохирургија кој работи во областа на 
интезивната медицина, со искуство во лекувањето на 
пациенти со тешки мозочни оштетувања.

Член 8
(1) Како време на смртта кај лицето се зема времето 

на утврдување на мозочната смрт, односно потпишува-
ње на „Записник за констатирана мозочна смрт“ кој ги 
содржи следните податоци: Назив на дравствена уста-
нова; Записник за констатирана мозочна смрт; Име и 
презиме; Датум на раѓање (ден, месец, година); Број на 
медицинското досие; Услови за почеток на постапката: 
Датум (ден, месец, година); Дијагноза; Оштетување на 
мозокот: 1. Причина, 2. Време на појава (ако може да 

се утврди), 3. Оштетување: примарно супратенториско, 
примарно инфратенториско, секундарно, непознато; 
присутни знаци (да/не), (да /не): 1. Труење, 2. Дејство 
на лекови (седативи, хипнотици, неуролептици), 3. Деј-
ство на миорелаксанти, 4. Ендогена депресија, 5. Ендок-
рина или метаболна кома, 6. Циркулациски шок; Име и 
презиме и факсимил на лекарот; ПРВ ПРЕГЛЕД; Да-
тум (ден, месец, година) и време (час,мин); I. ПОТ-
ВРДЕНИ КЛИНИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ; (да /не), (да 
/не): 1. Отсуство на реакција на зеницата на светлина, 
2. Отсуство корнеален рефлекс, 3. Отсутна реакција на 
болни дразби во подрачјето на инервација на n. 
Trigeminus, 4. Отсуство на окулоцефален рефлекс, 5. 
Отсуство на околувестибуларниот рефлекс, 6. Отсус-
тво на фарингеалниот рефлекс,  7. Отсуство на трахеал-
ниот рефлекс, 8. Атонија на мускулатурата, 9. Атропин-
ски тест; Клинички потврдена мозочна смрт (да/не); 
Име и презиме и факсимил на лекарот; ВТОР ПРЕГ-
ЛЕД: Датум (ден, месец,година) и време (час, мин.);  I. 
ПОТВРДЕНИ КЛИНИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ (да/не), 
(да/не); 1. Отсуство на реакција на зеницата на свет-
лина, 2. Отсуство корнеален рефлекс, 3. Отсутна реак-
ција на болни дразби во подрачјето на инервација на n. 
Trigeminus, 4. Отсуство на окулоцефален рефлекс, 5. 
Отсуство на околувестибуларниот рефлекс, 6.Отсуство 
на фарингеалниот рефлекс, 7. Отсуство на трахеалниот 
рефлекс, 8. Атонија на мускулатурата, 9. Атропински 
тест, 10. Отсуство на спонтано дишење при апнеа тест; 
Име и презиме и факсимил на лекарот; Параклинички 
тест (вид на тестот) потврдена е мозочна смрт; Датум 
(ден, месец, година) и време (час, мин.); Име и презиме 
на лекарот; Потпис и факсимил. 

(2) Записникот од став (1) на овој член треба да би-
де потпишан од страна на лекарите специјалисти кои 
го спроведуваат клиничкиот преглед и лекар специја-
лист кој ги извршил параклиничките потврдни тестови 
со кои е утврдена мозочната смрт.

Член 9
По утврдување на мозочна смрт кај лицето од кое 

можат да се земаат делови од телото за пресадување, ле-
карот треба да продолжи со понатамошни терапевтски 
процедури се до моментот на земањето на деловите од 
телото заради пресадување.

Член 10
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 41-8897/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

Прилог бр. 1   

Техничките стандарди за изведување на  ЕЕГ  
за дијагноза на мозочна смрт

Состојба на електрична тишина на мозокот треба да 
се утврди со  следнава методологија:

- употреба на најмалку 14 електроди распоредени 
симетрично на скалпот во согласност со интернацио-
налниот систем 10-20, така што се експлорираат сите 
мозочни региони (Fp2, F4, C4, T4, P4, О2, Fp1, F3, C3, 
Т3, P3, О1);

- деривациите може да бидат биполарни со растоја-
ние меѓу електродите не помалку од 5 cm и / или моно-
поларни (со референтни биаурикуларни електроди);

- импедансата на електродите мора да биде меѓу 0,1 
и 10 Kohm 
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- засилување мора да биде 2microVolta/mm и калиб-
рација со позитивна или негативна дефлексија од 5 мм 
за сигнал од 10 microVolta;

- за време на регистрација треба да се користат нај-
малку две временски константи (од 0,1 и 0,3 сек.)

- за време на снимањето треба постојано да се ут-
врдува реактивност на различни форми на сензорна сти-
мулација на електроенцефалограмските снимки (акус-
тична и ноцицептивна);

- времетраењето на секоја регистрација на електро-
енцефалографијата мора да биде најмалку 20 минути; и

- регистрацијата мора да се направи на хартија при 
одредувањето на неповратен престанок на сите мозоч-
ни функции.

Прилог бр. 2 

Технички стандарди за изведување на Транскранијална 
доплер сонографија за дијагноза на мозочна смрт

Транскранијална доплер сонографија  (TCD) е дијаг-
ностичка постапка со која се проценува проодноста на 
артериите во подножјето на мозокот со користење на 
ултразвук.

Постапката во врска со изведување на Транскрани-
јална доплер сонографија (TCD) со цел дијагностицира-
ње на мозочна смрт подразбира:

1) два прегледа во распон од 30 минути; 
2) доплер на интракранијалните артетии се врши со 

ниска фреквенција 2-3 MHz преку три прозорци ;
3) пациентот е во лежечка положба која овозможу-

ва пристап до трите прозорци;
4) лекарот кој го изведува доплерот седи во близина 

на главата на пациентот и ги има фиксирано неговите 
рамена, за да може да елиминира евентуални мали 
спонтани движења кој може да предизвикаат да се изгу-
би или промени сигналот;

5) комплетниот TCD преглед ги вклучува следните 
ултразвучни пристапи (прозорци), транстемпорален, 
трансорбитален, субокципитален и субмандибуларен;

6) доказ за церебрален арест (мозочна смрт) е поја-
ва на отсуство на end-diastolen проток во ACC, АCI и 
двете 'рбетни артерии кој се регистрира со шилец и гу-
бење на спектарот во ултразвучната слика.

___________
4072.

Врз основа на член 51 став (5) од Законот за земање 
и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија" 
бр.47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе  

У Р Е Д Б А
ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТА НА КООРДИНАТОРОТ ЗА 
ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧ-
КОТО ТЕЛО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА 

РАБОТИТЕ ШТО ГИ ВРШИ

Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на работа на ко-

ординаторот за земање и пресадување на делови од чо-
вечкото тело и висината на надоместокот за работите 
што ги врши.

Член 2
За препознавање, подготовка и известување за сите 

можните дарители на органи и ткива од страна на ко-
ординаторот за земање и пресадување на делови од чо-
вечкото тело (во натамошниот текст: координаторот) 

се обезбедува 24 часовна готовност во здравствената ус-
танова.  

За препознавање и подготовка на можните дарите-
ли на органи и ткива, на предлог на координаторот, во 
организацискиот план на овластената здравствена уста-
нова се предвидува вклучување на службите потребни 
за следните активности :

препознавање на можните дарители,
спроведување на постапките за утврдување на смрт,
подготовка и одржување на можните дарители,
проценка за прифатливост на органи и ткива за пре-

садување,
усогласување на активностите при земање на орга-

ни и ткива во овластената здравствената установа и пов-
рзување со другите овластени здравствени установи.

Организацискиот план за препознавање и подготов-
ка на можните  дарители на органи и ткива од страна 
на координаторот се доставува до Националниот ко-
ординатор за трансплантација и Координаторот за 
крвотворни матични клетки, најдоцна седум дена од де-
нот на донесувањето.

Член 3
Координаторот го проверува статусот на можните 

дарители од евиденцијата на можни дарители што ја во-
ди Министерството за здравство, заради запознавање 
на членовите на семејството за постапките што треба 
да се преземат.

Координаторот ги подготвува и доставува сите пот-
ребни податоци и документација за можниот дарител 
заради обезбедување на квалитет и сигурност на орга-
ните и ткивата и во соработка со Националниот коорди-
натор за трансплантација и Координаторот за крвотвор-
ни матични клетки, ги утврдува можните контраиндика-
ции во однос на прифатливоста на органите и ткивата 
за пресадување и за потребата од дополнителни истра-
жувања потребни за целокупната проценка на прифат-
ливост на дарителот на органот и ткивото. Во соработ-
ка со Националниот координатор за трансплантација 
координаторот го договара времето на почнување на зе-
мање на органот и/или ткивото.

Грижата за телото на умреното лице од кое е земен 
орган и/или ткиво се организира од страна на  коорди-
наторот.

 
Член 4

 Во постапките што се водат во овластената здрав-
ствена установа за земање и пресадување на делови од 
човечкото тело, координаторот соработува со одговор-
ните лица во овластените здравствени установи за зе-
мање, обработка и чување на органите и ткивата, кои 
ги вршат работите поврзани со:

- организацијата на подготовката на можните прима-
тели,

- организацијата на следење на состојбата на прима-
телот по извршеното пресадување,

- организација и поддршка на тимовите за земање и 
пресадување и

-одржување на  контакти со координаторот за време 
на постапките за земање, селектирање на примателите 
и пресадување.

Член 5
Висината на надоместокот за работите што ги врши 

координаторот согласно со овластувањето на здравстве-
ната установа изнесува 10.000 денари.

Член 6
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Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41-8898/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4073.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за земање 
и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ 
бр.47/11, 136/11 и 91/13), Владата на Република Маке-
донија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, до-
несе

У Р Е Д Б А
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ И ПОБЛИСКИТЕ КРИ-
ТЕРИУМИ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА НАЦИОНАЛ-
НАТА ЛИСТА НА ЧЕКАЊЕ, УСЛОВИТЕ ЗА ИЗБОР 
НА НАЈСООДВЕТЕН ПРИМАТЕЛ И ПОСТА-
ПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЕНИТЕ ДЕЛО-
ВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 

Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на водење и поб-

лиските критериуми за подготвување на Националната 
листа на чекање, условите за избор на најсоодветен при-
мател и постапката за доделување на земените делови 
од човечкото тело заради лекување.

Член 2
Националната листа на чекање за пресадување на 

делови од човечкото тело заради лекување (во натамош-
ниот текст: Националната листа на чекање) се води од 
страна на Министерството за здравство во писмена и 
електронска форма според возраста на пациентите мож-
ни приматели на делови од човечкото тело заради леку-
вање (во натамошниот текст: пациентите можни прима-
тели) и за секој орган и ткиво одделно.

Според возраста на пациентите можни приматели, 
Националната листа на чекање се води одделно за деца 
до 14 години и за возрасни. 

Упис на пациентите можни приматели во Национал-
ната листа на чекање се врши од страна на Национални-
от координатор за трансплантација, односно Координа-
торот за крвотворни матични клетки откако ќе биде 
доставена потребната медицинска документација од 
страна на координаторите во овластените здравствени 
установи за земање и пресадување на делови од човеч-
кото тело.

При уписот во Националната листа на чекање на па-
циентот можен примател му се доделува единствен 
идентификациски број на примател.

Член 3
Во Националната листа на чекање се врши упис на 

сите пациенти можни приматели кои се државјани на 
Република Македонија со постојано живеалиште во Ре-
публика Македонија, како и државјани на Република 
Македонија кои се упатени на работа во странство во 
рамките на меѓународно-техничка или просветно-кул-
турна и научна соработка, за кои пресадувањето на де-
лови од човечкото тело е медицински оправдано и е нај-
поволен начин за лекување, а при тоа не се загрозува 
животот на дарителот или не му се нанесува трајно ош-
тетување на здравјето.

Секоја овластена здравствена установа за земање и 
пресадување на делови од човечкото тело (во натамош-
ниот текст: центар за трансплантација) треба да има јас-
ни медицински индикации кои се детално опишани во 

стручните упатства за медицината заснована на докази 
во дејноста на земање, пресадување и разменување на 
делови од човечкото тело.

Стручните упатства од став 2 на овој член содржат 
медицински индикации и контраиндикации за пресаду-
вање на делови од човечкото тело, критериуми за упис 
на пациентите.

Член 4
Уписот на пациентите можни приматели во Нацио-

налната листа на чекање се врши откако е констатира-
но оштетување на органот или ткивото, кои повеќе не е 
можно да се лекуваат со други методи на лекување и 
кај кои заради оштетување на органот и/или ткивата им 
е намален квалитетот на живот, без оглед на спроведе-
ното лекување согласно медицината заснована на дока-
зи и пресадувањето е најповолен начин за лекување .

Уписот на пациентите можни приматели во Нацио-
нална листа на чекање за пациенти кои се деловно нес-
пособни или се малолетни се врши по дадена претход-
на писмена согласност за примање на даруван орган 
и/или ткиво од законскиот застапник, односно старател 
и откако се исполнети другите услови од став 1 на овој 
член.

Член 5
Поблиски критериуми за подготвување и водење на 

Националната листа на чекање во која се врши упис на 
пациентите можни приматели се: 

- медицинските индикации за здравствената состој-
ба на пациентите која се утврдува согласно стручните 
упатства за медицината заснована на докази,

- HLA типизација,
- возраста на пациентот можен примател,
- посебни околности (на пр: дете, примател на пове-

ќе органи),
- вид на заболување, 
- степен на развој на болеста,
- реакцијата од претходно примена терапија, 
- присутност на други хронични заболувања, 
- степенот на итност, 
- имуногенетските критериуми и 
- времето на чекање на Националната листа на че-

кање.
Во Националната листа на чекање не се врши упис 

на пациенти можни приматели кај кои се утврдени ед-
на од следните медицински состојби:

- Актуелно малигно заболување или малигно забо-
лување во последните пет години,

- ХИВ инфекција,
- Хепатит Б активен и хепатит Ц активен, 
- Предвидено преживување кај пациентот помалку 

од пет години,
- Пациентот да биде способен за примање на конти-

нуирана имуносупресивна терапија, 
- Пациенти со циркулирачки антитела кај заболува-

ње анти ГБМ.

Член 7
За време на чекањето за пресадување на органи или 

ткива, пациентот можен примател извршува редовни 
контролни прегледи.

За секоја промена на здравствената состојба која во 
моментот го оневозможува пресадувањето кај пациен-
тот можен примател од Националната листа на чекање, 
од страна на лекарот кој ја утврдил промената на здрав-
ствената состојба по писмен или електронски пат и пре-
ку телефон се известува координаторот во овластената 
здравствена установа. 
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За настаната промена на здравствената состојба на 
пациентот можен примател од страна на координато-
рот се известува Националниот координатор за тран-
сплантација, односно Координаторот за крвотворни ма-
тични клетки, за пациентот можен примател  привреме-
но  да биде привремено избришан од Националната лис-
та на чекање.

Промените во здравствената состојбата кај пациен-
тот можен примател се забележуваат во Националната 
листа на чекање најдоцна 24 часа од приемот на инфор-
мацијата за настанувањето на промената.

Пациентот можен примател трајно се брише од На-
ционалната листа на чекање, врз основа на критериуми-
те утврдени согласно стручните упатства за медицина 
заснована на докази.

Пациентот можен примател кој привремено бил из-
бришан од Националната листа на чекање, може пов-
торно да се впише, по подобрувањето на здравствената 
состојба и по доставувањето на медицинска документа-
ција до Националниот координатор за  трансплантација 
и Координаторот за крвотворни матични клетки.

Повторното впишување во Националната листа на 
чекање се врши на ист начин  како и при првото впишу-
вање.

Член 8
Бришењето од Националната листа на чекање може 

да се изврши и по поднесено писмено барање од страна 
на пациентот можен примател .

За пациенти кои се деловно неспособни или се мало-
летни барањето од став 1 на овој член се поднесува од 
законскиот застапник, односно старател .

Пациентот можен примател се брише од Национал-
ната листа на чекање и во случај на смрт и по изврше-
ното пресадување.

Член 9
Изборот на најсоодветен пациент можен примател 

и утврдување на приоритет за пресадување на делови 
од човечкото тело се врши со помош на софтверска ап-
ликација подготвена врз основа на поблиските критери-
умите од член 5 став 1 од оваа уредба.

При изборот на најсоодветен пациент можен прима-
тел треба да се почитуваат меѓународните стандарди 
согласно правилата на Еуротрансплант.

Член 10
Делови од човечкото тело за пресадување се доделу-

ваат на примателот кој е избран како најсоодветен сог-
ласно член 9 од оваа уредба.

Во постапката на доделување на делови од човечко-
то тело за пресадување, од страна на Националниот ко-
ординатор за трансплантација, односно Координаторот 
за крвотворни матични клетки се известува координато-
рот во центарот за трансплантација заради известување 
на примателот и преземање на потребните медицински 
постапки согласно стручните упатства за медицината 
заснована на докази и меѓународни стандарди.

Член 11
 Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето  во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“.

Бр. 41-8899/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4074.
Врз основа на член 25 став 2 од Законот за земање и 

пресадување на делови од човечкото тело заради леку-
вање (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ 
бр.47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА НАЧИНОТ НА ЗЕМАЊЕ, ЧУВАЊЕ  И УПОТРЕБА

НА КРВОТВОРНИ МАТИЧНИ КЛЕТКИ

Член 1
Со оваа уредба се  уредува начинот на земање, чува-

ње и употреба на крвотворни матични клетки. 

Член 2
Земање на крвотворни матични клетки се врши од 

страна на здравствени установи овластени за вршење 
на дејност земање на ткива, на  следниот начин:

- со пункција на коскената срцевина од плочестите  
коски,

- од периферна венска крв со  постапка цитофереза 
и

- со пункција на крвта од папочната врвца.

Член 3
(1) Пред земањето на крвотворни матични клетки 

се информираат  дарителот и примателот за процесот 
на земањето, обработката, чувањето и пресадувањето  
на крвотворните матични клетки, при што е потребна 
писмена согласност за земање на крвотворни матични 
клетки.

(2) За земање на крвотворни матични клетки од крв-
та од папочната  врвца, освен информирањето од ста-
вот (1) на овој член потребна е претходна  согласност 
од страна на бремената жена (мајката).

(3) Информирањето од ставот (1) на овој член се 
врши од страна на лекарот  кој ја врши постапката на 
земање на крвотворни матични клетки.

(4) Информирањето од ставот (2)  на овој член се 
врши од страна на лекарот кој  врши собирање на крвта 
од папочната врвца или лекарот од овластената здрав-
ствена установа за чување на крвотворни матични 
клетки. 

Член 4
(1) Земањето на крвотворни матични клетки од стра-

на на лекарот, кој  ја води постапката за земање, се 
врши согласно стандардните оперативни постапки кои 
ги има секоја здравствена установа овластена за врше-
ње на оваа дејност.

(2) Земањето  на крвотворни матични клетки од крв-
та од папочната  врвца се врши од страна на лекар спе-
цијалист по гинекологија и акушерство и медицинска 
сестра - акушерка во овластена здравствена установа за 
земање на крв од папочна врвца.

Член 5
По земањето на крвта за крвотворни матични 

клетки, за  да се обезбеди квалитет на подготовката на 
клетките, се утврдува:

- ABO крвната група и Rh фактор,
- HLA фенотип  (во случај на подготовка на крвот-

ворни матични клетки за алогена употреба)
- Анти-HIV I / II
- HBsAg,
- AntiHBc,
- AntiHCV,
- Анти-сифилис,
- AntiCMV (во случај на подготовка на крвотворни 

матични клетки за алогена употреба)
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- AntiHTLV I / II (ако е потребно),
- Микробиолошки култури,
- Вијабилност ,
- Број на леукоцити, мононуклеарни клетки и крвот-

ворни матични клетки.

Член 6
(1) На кесата со крвотворните матични клетки се 

става единствен нумеричен или алфанумеричен број 
или име.

(2) На кесата во која се чуваат крвотворните матич-
ни клетки треба да бидат напишани следниве информа-
ции:

- Името на продуктот,
- Назив и адреса на здравствената установа во која 

се земени крвотворните матични клетки (текст или 
код),

- Датум на земање,
- Волумен на продуктот,
- Вид и волумен на додадени антикоагуланси или 

други раствори,
- Температура на чување,
- Начин и датум на применети третмани за обра-

ботка,
- ABO и Rh група на дарител,
- Резултати од испитувањата на трансмисивните 

маркери,
- Во случај на автологна трансплантација треба да 

има напомена „само за автологна примена“ и содржана 
ознака „не зрачи“ и

- Во случај на наменска алогена трансплантација 
треба да содржи и идентификациски број на потенција-
лен примател.  

Член 7
Земените крвотворни матични клетки се употребу-

ваат за пресадување, веднаш по земањето  или се чува-
ат замрзнати по соодветна обработка.

Член 8
(1) Крвотворните матични клетки се чуваат во теч-

на состојба на одреден температурен опсег за да се од-
ржи нивната вијабилност и функција, и да се инхибира-
ат инфективните агенси, за период не подолг од време-
то за чување назначено во стандардните оперативни по-
стапки.

(2) Чувањето на замрзнатите крвотворни матични 
клетки се врши на одреден температурен опсег соодве-
тен за чуваниот продукт и употребениот криопротекти-
вен раствор, а во согласност со стандардните оператив-
ни постапки. 

Член 9
(1) Супстанции кои може негативно да влијаат на 

крвотворните матични клетки, не се чуваат во  истите 
фрижидери или замрзнувачи каде се чуваат овие кле-
точни терапевтски продукти. 

(2) За крвотворните матични клетки, кои се потопе-
ни  во течен азот треба  да се преземат максимални без-
бедносни мерки за спречување на микробиолошка 
вкрстена контаминација.

Член 10
(1) Крвотворните матични клетки се чуваат во фри-

жидери и замрзнувачи кои треба да имаат систем на 
континуирано следење на температурата и можност за 
снимање на температурата  најмалку на секои четири 
часа. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, за крвот-
ворните матични клетки, кои се целосно потопени во 
течен азот, не е потребен континуиран мониторинг на 
температурата, но треба да постои систем за одржува-
ње на нивото на течен азот.

Член 11
(1) Крвотворните матични клетки и реагенси за об-

работка на крвотворни матични клетки  се чуваат  во 
уреди  кои  имаат систем за алармирање (звучна и ауди-
овизуелна сигнализација) кој е во постојана функција. 

(2) Системот за алармирање од ставот (1) на овој 
член овозможува активирање при промена на темпера-
турата, односно при неповолна температура или ниво 
на течен азот со алармирање за откажување на уредот, 
со цел да се преземат навремени мерки за заштита на 
крвотворните матични клетки.

(3) Во непосредна близина на уредот за чување на 
крвотворните матични клетки се истакнуваат писмени 
упатства за постапување во случај на евентуално отка-
жување на уредот, како и упатство за известување на 
стручниот кадар во лабораторијата за откажување на 
уредот. Писмените упатства се поставуваат на неколку 
локации, како и во близина на уредот за чување. 

Член 12
Кога земените крвотворни матични клетки се упот-

ребуваат во истата здравствена установа, дистрибуција-
та се врши во посебно изолирани цврсти контејнери со 
кои се спречува оштетувањето и можните истекувања 
на содржината.

Член 13
(1) Кога земените крвотворни матични клетки се 

употребуваат во друга здравствена установа овластена 
за пресадување (во натамошниот текст: центар за тран-
сплантација на ткива) дистрибуцијата се врши во сад 
(контејнер) на кој треба да бидат наведени следните по-
датоци;

- датум на земање на крвотворните матични клетки,
- идентификациски број  на  дарителот,
- идентификациски број  на примателот,
- телефонски број или број на факс и име и презиме 

на лекарот од центарот за трансплантација на ткива,
- видливо предупредување дека содржината не тре-

ба да биде изложена на јонизирачко зрачење при евен-
туални царински и безбедносни проверки.

(2) Кон контејнерот од ставот (1) на овој член се 
приложува придружна  документација со следните по-
датоци:

- идентификациски број  на примателот,
- назив  и адреса на  центарот за трансплантација,
- име и презиме на  доставувачот,
- идентификациски број  на дарителот,
- назив и адреса на овластената здравствена устано-

ва за земање на крвотворни матични клетки и име и 
презиме на одговорниот лекар,

- датум на земање на крвотворни матични клетки,
- број на садови со крвотворни матични клетки,
- вкупен волумен на земениот материјал,
- користени антикоагуланти,
- број на клетки  во земениот материјал,
- бројот на примероци од крв / или крвотворни ма-

тични клетки,
- број на клетки / kg телесна тежина и
- информации за превозот:  датум и час на испорака-

та во центарот за  трансплантација на ткива, потпис на 
доставувачот за предавање  на крвотворни матични 
клетки и потпис на одговорниот лекар за прием на 
крвотворни матични клетки.

Член 14
При дистрибуција, крвотворните матични клетки за 

кои е потребна одредена температурно-контролирана 
средина, треба да се транспортираат во контејнер кој ја 
одржува потребната температура со обезбедување  мо-
ниторинг на истата.

Член 15
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Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“.

Бр. 41-8900/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4075.

Врз основа на член 15 став (5) од Законот за земање 
и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување (,,Службен весник на Република Македонија‘‘ 
бр.47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ НА 
ИЗБОР НА ЖИВ ДАРИТЕЛ НА ОРГАНИ  И ТКИВА, 
КАКО И ЛАБОРАТОРИСКИ ИСПИТУВАЊА 

ШТО ТРЕБА ДА СЕ СПРОВЕДАТ (1)

Член 1
Со оваа уредба се утврдуваат поблиските критериу-

ми и начинот на избор на жив дарител на органи и 
ткива, како и лабораториските испитувања што треба 
да се спроведат кај живиот дарител на органи и ткива.

Член 2
(1) Проценката за избор на жив дарител заради зема-

ње на органи или ткива и нивното пресадување во тело-
то на друго лице заради лекување се врши со  анализа 
на ризикот по животот или здравјето на дарителот пре-
ку проценка на:

- анамнеза и физикален преглед (клиничка про-
ценка),

- ревизија на медицинската историја и историја на 
однесување,

- лабораториски и дијагностички испитувања,
- хистолошка процена во случаите кога тоа е потреб-

но .
(2) Со анамнезата, клиничката проценка, лаборато-

риските испитувања и радиодијагностички испитувања 
се испитува функцијата на поедини органи и ткива и се 
документира патолошки наод доколку постои. 

(3) За сите испитувања се подготвува  документ во 
писмена форма кој се чува и архивира.

(4) Од телото на жив дарител може да бидат земени 
органи само за алогена трансплантација, а ткива за авто-
логна и алогена трансплантација. 

(5) Кај жив дарител за автологна трансплантација 
се применуваат истите минимални биолошки тестови, 
како и за жив дарител за алогена трансплантација. 

Член 3
(1) Изборот на жив дарител за автологна трансплан-

тација се врши врз основа на проценка на податоците 
за неговата здравствена состојба, медицинската истори-
ја и историјата на однесување на дарителот, добиени 
преку прашалник и интервју со дарителот, спроведено 
од страна на квалификуван и обучен здравствен кадар.

(2) Проценката од став (1) на овој член ги вклучува 
сите информации кои се од суштинско значење заради 
идентификација на потенцијалните дарители чие дару -
__________________
1 Со оваа уредба се врши усогласување со Директивата 
2006/17/ЕЗ на Комисијата од 8 февруари 2006 година за спроведу-
вање на Директивата 2004/23/ЕЗ на Европскиот парламент и на 
Советот за одредени технички критериуми за донирање, набавка 
и тестирање на човечки ткива и клетки

вање може да претставува ризик за здравјето на прима-
телите од можноста за пренос на болести или за негова-
та лична здравствена состојба. 

(3) При секое дарување на орган или ткиво, проце-
сот на земање материјал не треба да влијае ниту да го 
загрозува здравјето на дарителот. 

(4) При дарување на  папочната крв  процесот на зе-
мање на материјал не треба да влијае или да го загрозу-
ва здравјето или грижата на мајката и бебето.

Член 4
(1) Податоците за избор на алоген жив дарител се  

документираат од овластената здравствената установа 
за земање на органи и ткива и од лекарот одговорен за 
пресадувањето во случај на директна употреба на тки-
вото до примателот заедно со податоците за физичката 
состојба на дарителот и медицинската историја и исто-
ријата на однесување, како и резултатите од клинички-
те испитувања и лабораториските тестови со кои се ут-
врдува здравствената состојба на дарителот.

(2) Органи или ткива не се земаат:
- од бремени жени (освен ако се земаат крвотворни 

матични клетки од папочна крв и амнионска мембрана 
и ако дарителот и примателот на крвотворни матични 
клетки,се браќа и сестри)

- од жени доилки,
- во случај на земање на крвотворни матични клет-

ки кога постои потенцијална опасност од пренесување 
на наследни болести.

Член 5
(1) Од страна на овластената здравствена установа 

за испитување на органи и ткива се спроведуваат био-
лошки тестови на дарителите на органи и ткива соглас-
но член 6 од оваа уредба.

(2) На сите дарители на органи и ткива се спроведу-
ваат следните биолошки тестови:

- HIV 1 и 2 - Анти HIV 1 и 2, 
- Хепатит Б - HBsAg Анти HBc,
- Хепатит Ц - Анти HCV – Ab и
- Сифилис.
(3) Испитувањето на антитела на хуман Т лимфотро-

пен вирус (HTLV – I) треба да се врши кај дарителите 
кои живеат или потекнуваат од области со високо ниво 
на заболеност, како и ако сексуалните партнери или ро-
дителите на дарителот потекнуваат од такви области.

(4) Кога тестот за анти HBc е позитивен, а за 
HBcAg е негативен, потребни се дополнителни испиту-
вања со проценка на ризикот за да се утврди соодвет-
носта на дарителот за клиничка употреба.

(5) За да се исклучи заразеност со Treponema 
pallidum, неопходно е дарителот да се тестира согласно 
соодветно утврден алгоритам. Користењето на специ-
фичен и неспецифичен нереактивен тест може да дозво-
ли користење на ткива. Кога се врши неспецифичен 
тест, реактивниот резултат не го спречува обезбедува-
њето или користењето, доколку специфичниот тест за 
потврдување на Treponema е нереактивен. Кај дарител 
чии тестови на примероци се реактивни на специфични-
от тест за Treponema треба да биде направена темелна 
проценка на ризиците за да се утврди соодветноста на 
дарителот за клиничка употреба.

(6) При одредени медиицнски индикации, може да 
биде потребно дополнително тестирање, во зависност 
од историјата на дарителот и карактеристиките на дару-
ваното ткиво (на пример: RhD, HLA, маларија, CMV, 
токсоплазма, EBV, Trypanosoma cruzi).

(7) За живи дарители за автологна трансплантација 
доколку отстранетите ткива и клетки треба да се скла-
дираат или да се култивираат, се применува истата гру-
па на минимални биолошки тестови како за алоген жив 
дарител. Позитивните резултати од тестовите не спре-
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чуваат ткивата или клетките или било кој производ до-
биен од нив да се складираат, преработуваат или пов-
торно да се имплантираат, доколку се достапни соод-
ветни изолирани места за складирање за да се отстрани 
ризикот од вкрстено загадување со други транспланта-
циони материјали и/или ризикот од загадување со по-
мошни агенси и/или смеси. 

Член 6
(1) Тестовите од член 5 став (2) од оваа уредба тре-

ба да се спроведуваат од овластена лабораторија. Ти-
пот на тестовите кои се користат треба да бидат пот-
врдени за таа цел во согласност со постојните научни 
сознанија.

(2) Биолошките тестови се вршат на серумот или на 
плазмата на дарителот. Тие не треба да се вршат на дру-
ги течности или секрети, како што се очната водичка 
или стаклестото тело, освен доколку тоа не е оправда-
но од клиничка гледна точка, преку користење на пот-
врден тест за таква течност.

(3) Кога потенцијалните дарители изгубиле крв и не-
одамна добиле крв, крвни компоненти, колоиди или 
кристалоиди, тестирањето на крвта може да не биде ва-
лидно заради разредување на примерокот. Во тој слу-
чај, треба да се примени  алгоритам за да се процени 
степенот на разредување доколку крвта, крвните компо-
ненти и/или колоидите се администрирани 48 часа 
пред земање на примерокот на крв или доколку криста-
лоидите се дадени во часот пред земањето на примерок 
на крв. 

(4) Овластената здравствена установа за земање и 
чување на ткива може да прифати ткива од дарители со 
разредување на плазмата поголемо од 50% само докол-
ку постапките за тестирање кои се користат се потврде-
ни за таква плазма или доколку е достапен примерок зе-
мен пред трансфузијата. 

(5) Кај живи дарители, освен дарители за алогена 
трансплантација на матични клетки на коскена срцеви-
на и дарители на периферни крвни матични клетки, 
примероците на крв треба да се обезбедат во времето 
на донација и/или доколку не е возможно најдоцна до 
седум дена по донацијата (во натамошниот текст: дона-
циски примерок).

(6) Кога ткивата на живи дарители наменети за ало-
гена трансплантација може да се складираат за подолг 
период, потребно е повторно земање на примерок и тес-
тирање по истекување на 180 дена од складирањето. Во 
вакви случаи на повторно тестирање донацискиот при-
мерок може да се земе до 30 дена пред и седум дена по 
дарувањето.

(7) Кога ткивата на живи дарители за алогена тран-
сплантација не може да се складираат за подолг пе-
риод, па поради тоа не е можно повторно земање на 
примерок, испитувањето се врши согласно став (5) на 
овој член.

(8) Ако кај жив дарител, освен дарител на матични 
клетки на коскена срж и дарител на периферни крвни 
матични клетки, донацискиот примерок дополнително 
се испитува преку техниката на амплифицирање на нук-
леинска киселина (НАТ) за HIV, HBV и HCV, не е пот-
ребно примерокот на крв да се испитува повторно. До-
колку при претходната обработка вирусите се деактиви-
рани нема потреба од повторно тестирање. 

(9) При собирање на матични клетки на коскена 
срж и на периферни крвни матични клетки, примероци-
те на крв треба да се испитаат најдоцна 30 дена пред да-
рувањето.

(10) Кај новородени дарители за да се избегнат 
непотребните медицински интервенции врз детето, био-
лошките тестови може да се извршат на мајката на да-
рителот. 

Член 7

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

Бр. 41-8901/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4076.

Врз основа на член 42 став 4 и 5 од Законот за зема-
ње и пресадување на делови од човечкото тело заради 
лекување (,,Службен весник на Република Македо-
нија‘‘ бр.47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Ре-
публика Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ, НАЧИНОТ НА   С-
ЛЕДЕЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СЕРИОЗНИ ШТЕТ-
НИ НАСТАНИ И СЕРИОЗНИ ШТЕТНИ РЕАКЦИИ, 
КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАР-
ОТ ЗА СЕРИОЗНИ ШТЕТНИ НАСТАНИ И СЕРИОЗНИ

ШТЕТНИ РЕАКЦИИ (*)

Член 1
Со оваа уредба се уредуваат поблиските критери-

уми, начинот на следење и известување за сериозни 
штетни настани и сериозни штетни реакции, како и 
формата и содржината на регистарот за сериозни штет-
ни настани и сериозни штетни реакции.

Член 2
Од страна на здравствена установа овластена за зе-

мање и пресадување на органи и/или ткива се воспоста-
вува ефикасен систем за итно следење и известување за 
сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции 
во врска со земањето, пресадувањето, обработката, чу-
вањето и дистрибуцијата на органите, односно ткивата.

Член 3
Здравствените работници кои учествуваат при земање и 

пресадување на органи и/или ткива треба веднаш по теле-
фон да го пријават секој сериозен штетен настан или реак-
ција или сомневањата за сериозен штетен настан или реак-
ција до одговорното лице во овластената здравствена уста-
нова за земање и пресадување на органи и/или ткива (во на-
тамошниот текст: координатор).

Од страна на координаторот веднаш по приемот на 
пријавата за сериозни штетни настани или реакции, 
или сомневањата за сериозни штетни настани или реак-
ции, без одлагање, усно или писмено се доставува из-
вестување до Националниот координатор за трансплан-
тација и Координаторот за крвотворни матични клетки 
во Министерството за здравство, врз основа на кое се 
врши проценка на штетните настани и реакции и се ут-
врдуваат предлози за итно постапување.

Член 4
(1) Овластената здравствена установа за чување на 

ткива (во натамошниот текст: банка на ткива) на брз, 
точен и доверлив начин го повлекува на ткивото, кое 
би можело да доведе до сериозни штетни настани и ре-
акции. 

(2) Банките на ткива го известуваат Координаторот 

 Со оваа Уредба се врши усогласување со ДИРЕКТИВА 
2006/86/ЕЗ НА КОМИСИЈАТА од 24 октомври 2006 година за 
применување на Директивата 2004/23/ЕЗ на Европскиот парла-
мент и на Советот за барањата за следење, известување за сериоз-
ни несакани реакции и настани и одредени технички барања за ко-
дирање, обработка, конзервирање, складирање и дистрибуирање 
на човечки ткива и клетки
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за крвотворни матични клетки во Министерството за здрав-
ство за текот на повлекувањето на органите и ткивата.

Член 5
(1) Овластената здравствена установа за земање на 

органи и/или ткива треба да го следи земањето на орга-
нот и/или ткивата за време или по извршеното дарува-
ње од живите дарители и веднаш без одлагање, усно 
или писмено доставува известување до овластената 
здравствената установа за пресадување на органи и/или 
ткива за секоја сериозна штетна реакција која настана-
ла кај живиот дарител, а која може да влијае на квалите-
тот и безбедноста на органот и/или ткивата за пресаду-
вање.

(2) Известувањето за сериозните штетни реакции 
кај живите дарители ги содржи податоците од член 6 
став (2) од оваа уредба. 

Член 6
(1) Овластената здравствената установа за пресаду-

вање го следи примателот на органот и/или ткивото во 
текот или по пресадувањето и веднаш ја пријавува до 
овластената здравствената установа за земање на орга-
ни и/или ткива секоја сериозна штетна реакција или би-
ло кое сомневање кое може да биде во врска со квалите-
тот и безбедноста на пресадениот орган и/или ткиво. 

(2) Известувањето за сериозните штетни реакции ги 
содржи следните податоци:

- Називот на здравствената установа
- Називот на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријава (ден, месец, го-

дина)
- Име и презиме на примателот или дарителот
- Датум (ден, месец, година) и место на набавката 

или на пресадувањето
- Единствен идентификационен број на дарителот
- Датум на настанување на сериозна штетна реакци-

ја (ден, месец, година)
- Вид на органот, ткивото или клетките за кои по-

стои сомневање за сериозна несакана реакција
- Вид на евентуалната сериозна штетна реакција
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената  здравствена установа) и пот-
пис и

- Датум на составување на известувањето (ден, ме-
сец, година).

(3) Известувањето се доставува на образец кој е да-
ден во Прилог бр.1, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 7
Од страна на банките на ткива, за сите сериозни 

штетни реакции или сомневања од член 5 став (1) и 
член 6 став (1) од оваа уредба, како и за штетните реак-
ции откриени во банките на ткива се известува Коорди-
наторот за крвотворни матични клетки во Министер-
ството за здравство и се доставуваат сите расположли-
ви информации, заради проценка на поврзаноста поме-
ѓу земањето, односно пресадувањето на ткивата и сери-
озните штетни реакции, за што се составува соодветен 
заклучок.

 (2) Известувањето за заклучокот од став (1) на овој 
член ги содржи следните податоци:

- Називот на здравствената установа
- Називот на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријава (ден, месец, го-

дина)
- Датум  на сериозна штетна реакција (ден, месец, 

година)
- Единствен идентификационен број на дарителот
- Потврда за серизна штетна реакција (да/не)
- Промена на видот на сериозната штетна реакција 

(да/не), при што ако одговорот е да, се наведува проме-
ната

- Клинички резултат (ако е познат): целосно излеку-
вање, помали последици, сериозни последици и смрт

- Конечни заклучоци
- Опис на преземени мерки и препораки
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа) и пот-
пис и

- Датум на составување на известувањето (ден, ме-
сец, година).

 (3) Известувањето за заклучокот се доставува на об-
разец кој е даден во Прилог бр.2 кој е составен дел на 
оваа уредба.

Член 8
(1) Од страна на овластените здравствени установи 

за земање и пресадување на  ткива, веднаш се  пријаву-
ва на банката на ткива секој сериозен штетен настан 
или сомневање, кое може да влијае на квалитетот и при-
фатливоста на ткивата. 

(2) Известувањето за  сериозни штетни настани ги 
содржи следните податоци:

- Називот на здравствената установа
- Називот на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријавата (ден, месец, го-

дина)
- Датум на сериозниот штетен настан (ден, месец, 

година) 
- Сериозен штетен настан кој може да влијае на ква-

литетот и безбедноста на ткивата и клетките поради от-
стапувања од: недостаток на ткиво и клетки, расипана 
опрема ,човечка грешка, друго

- Земање
- Тестирање
- Чување (податоци за обработка, чување, склади-

рање)
- Дистрибуција (превоз/достава)
- Материјали
- Друго, со наведување на што се однесува
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа) и пот-
пис и

- Датум  на составување на известувањето (ден, ме-
сец, година).

 (3) Известувањето за сериозни штетни настани се 
доставува на образец даден во Прилог бр.3 кој е соста-
вен дел на оваа уредба.

Член 9
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(1) Од страна на банките на ткива, за сите сериозни 
штетни настани или сомневања од член 8 од оваа 
уредба, како и за штетни настани утврдени во банката 
на ткива, се известува Координаторот за крвотворни ма-
тични клетки во Министерството за здравство и се дос-
тавуваат сите расположливи информации за штетниот 
настан, за што се составува заклучок.

 (2) Известувањето за заклучокот од став (1) на овој 
член ги содржи следните податоци:

- Називот на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријава (ден, месец, го-

дина)
- Датум  на сериозниот штетен настан(ден, месец, 

година)
- Анализа на првиот примерок (детали)
- Потврда за сериозниот штетен настан (да/не)
- Опис на преземени корективни мерки
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа) и пот-
пис и

- Датум на составување на известувањето (ден, ме-
сец, година).

 (3) Известувањето од ставот (2) на овој член,  се 
доставува на образец кој е даден во Прилог бр 4, и е 
составен дел на оваа уредба.

Член 10
(1) Од страна на овластената здравствена установа 

се води Регистар за сериозни штетни реакции и нас-
тани, во електронска форма.

(2) Во регистарот се внесуваат следните податоци;
1) за сериозни штетни настани
а)  Податоци од известувањето за  сериозни штетни 

настани:
- Назив на здравствената установа
- Назив на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријава (ден, месец, го-

дина)
- Датум  на сериозниот штетен настан (ден, месец, 

година)
- Сериозен штетен настан кој може да влијае на ква-

литеот и безбедноста на ткивата и клетките поради от-
стапувања од: недостаток на ткиво и клетки, расипана 
опрема ,човечка грешка, друго

- Земање
- Тестирање
- Чување (податоци за обработка, чување, склади-

рање)
- Дистрибуција (превоз/достава) 
- Материјали
- Друго, со наведување на што се однесува
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа) 
б) Податоци од известувањето за заклучокот:  
- Назив на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријава (ден, месец, го-

дина)

- Датум  на сериозниот штетен настан(ден, месец, 
година) 

- Анализа на првиот примерок (детали)
- Потврда за сериозниот штетен настан (да/не)
- Опис на преземени корективни мерки
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа).
2) За сериозни штетни реакции:
а) Податоци од известувањето:
- Назив на здравствената установа што известува за 

сериозните штетни реакции
- Назив на банката на ткива
- Број на пријава и датум на поднесување на прија-

ва (ден, месец, година)
- Име и презиме на примателот или дарителот
- Датум (ден, месец, година) и место на набавката 

или на пресадувањето
- Единствен идентификационен број на дарителот
- Датум на настанување на сериозна штетна реакци-

ја (ден, месец, година)
- Вид на ткивото или клетките за кои постои сомне-

вање за сериозна несакана реакција
- Вид на евентуалната сериозна штетна реакција
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа).
б)  Податоци од известувањето за заклучокот:  
- Називот на здравствената установа
- Називот на банката на ткива
- Број на пријавата
- Датум на поднесување на пријава (ден, месец, го-

дина)
- Датум  на сериозна штетна реакција (ден, месец, 

година)
- Единствен идентификационен број на дарителот
- Потврда за серизна штетна реакција (да/не)
- Промена на видот на сериозната штетна реакција 

(да/не), при што ако одговорот е да, се наведува проме-
ната

- Клинички резултат (ако е познат): целосно излеку-
вање, помали последици, сериозни последици и смрт 

- Резултати од истрагата и конечни заклучоци
- Опис на преземени мерки и препораки
- Име и презиме на лицето кое пријавува (одговор-

ното лице во овластената здравствена установа). 

Член 11
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 41-8902/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4077.
Врз основа на член 30 став (4) од Законот за земање 

и пресадување на делови од човечкото тело заради ле-
кување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата на Република 
Македонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 го-
дина, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА НАЧИНОТ НА СОРАБОТКАТА МЕЃУ ЦЕНТА-
РОТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА СО ДРУГИ ОВЛАС-
ТЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ ВО РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА И СО СРОДНИ СТРАНСКИ И 
МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ СО ЦЕЛ РАЗМЕНА 

НА ОРГАНИ ЗАРАДИ ПРЕСАДУВАЊЕ 
Член 1

Со оваа уредба се утврдува начинот на соработката 
на здравствените установи овластени за вршење на деј-
носта за земање и пресадување на органи односно тки-
ва (во натамошниот текст: центар за трансплантација) 
со други овластени здравствени установи во Република 
Македонија и со сродни странски и меѓународни орга-
низации со цел размена на органи заради пресадување.

Член 2
Соработката за размена на органи заради пресадува-

ње се врши врз основа на претходно склучен договор 
меѓу центарот за трансплантација со други овластени 
здравствени установи во Република Македонија или со 
сродна странска или меѓународна организација која 
врши размена на органи заради лекување, а ја обезбеду-
ва и координира Министерството за здравство, преку 
Националниот координатор за трансплантација, однос-
но Координаторот за крвотворни матични клетки.

Член 3
Во договорот од член 2 на оваа уредба се уредуваат 

меѓусебните односи на центарот за трансплантација и 
овластената здравствена установа за земање на органи, 
односно ткива, особено: начинот на известување на На-
ционалниот координатор за транплантација, односно 
Координаторот за крвотворни матични клетки за посто-
оење на потенцијален дарител од страна на координато-
рот во овластената здравствена установа за земање на 
органи, односно ткива; начинот за итно повикување на 
хируршкиот тим заради земање на органи, односно 
ткива; информирање и подготовка на пациентот можен 
примател кој е на Националната листа на чекање и дис-
трибуција на органите, односно ткивата до центарот за 
трансплантација заради пресадување. 

Член 4
Соработката на центарот за трансплантација со 

странска или меѓународна организација за размена на 
органи може да се врши само ако на Националната лис-
та на чекање нема соодветен примател за пресадување 
согласно правилата на Еуротрансплант.

Член 5
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

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

Бр. 41-8903/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4078.
Врз основа на член 47 став 4,  и член 48 став 3 од За-

конот за земање и пресадување на делови од човечкото 
тело поради лекување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 47/2011, 136/2011 и 91/2013), Владата 
на Република Македонија на седницата одржана на 
27.11.2013 година, донесе

У Р Е Д Б А
ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА МЕДИЦИНСКАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Член 1
Со оваа уредба се уредува начинот на водење на ме-

дицинската документација на извршеното земање и пре-
садување, начинот на чувањето на податоците и доку-
ментите за секоја донација, за дарителите и за органите 
и ткивата, како и за податоците кои овластените здрав-
ствени установи ги водат во посебна евиденција, начи-
нот на водење на евиденцијата, како и начинот и време-
то за доставување на податоците и известувањата за ор-
ганите и ткивата кои се земаат, обработуваат, испитува-
ат за совпаѓање на органите и ткивата, чуваат, замену-
ваат и пресадуваат, како и за потеклото и крајната дес-
тинација на органите и ткивата наменети за пресадува-
ње заради лекување.

Член 2
Податоците и документите за дарителите на органи 

и ткива содржани во медицинското досие се водат во 
пишана и електронска форма од страна на здравствена-
та установа овластена за земање и пресадување на орга-
ни и ткива, заштитени од секаков вид на неовластен 
пристап согласно прописите за класифицирани инфор-
мации и заштита на личните податоци.

Податоците и документите од став 1 на овој член се 
водат во пишана форма, се чуваат во посебна просто-
рија, во посебен орман обезбеден со клуч, а податоците 
и документите кои се водат во електронска форма се чу-
ваат во посебна датотека на податоци и документи. 

Член 3
Здравствената установа од член 2 став 1 од оваа 

уредба, води: 
1)  Посебна евиденција со податоци за земање на:
- органи и/или ткива од жив дарител; 
- органи од умрено лице и
- ткиво од умрено лице;
2)  Посебна евиденција со податоци за пресадување 

на органи, односно ткива  од жив или мртов дарител.

Член 4
Посебната евиденција за земање на органи, односно 

ткива од жив дарител што се води од страна на здрав-
ствената установа од член 2 став 1 на оваа уредба сод-
ржи:

1) лични и медицински податоци за дарителот,
2) писмена согласност на дарителот за дарување на 

орган, односно ткива; 
3) мислење на лекарот кој не учествувал при зема-

ње или пресадување на органи односно ткива, односно 
кој не е избран лекар на примателот за ризикот по 
здравјето на дарителот и известување за извршената 
проценка на дарителот,

4)  резултати од сите лабораториски и други тесто-
ви за проценка на дарителот,

5) одлука на Етичката комисија за земање на ор-
гани, односно ткива,

6) документација за земањето, која ги содржи пода-
тоците за здравствената установа која го извршила зе-
мањето на органи, односно ткива од жив дарител, пода-
тоци и потпис на лицето кое го извршило земањето, да-
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тумот и времето на започнувањето и завршувањето на 
извршеното земање и податоци за земениот орган, од-
носно ткива,

7) лични и медицински податоци за пациентот - при-
мател на кој ќе му биде пресаден органот, односно тки-
вото.

8) податоци за здравствената состојба на дарителот 
после земањето на органот, односно ткивото.

Ако земениот орган, односно ткиво од било какви 
причини не е пресаден, од страна на Центарот за тран-
сплантација се евидентира постапката за уништување 
на органот, се идентификуваат лицата кои се одговор-
ни за уништување на органот и се доставува копија од 
известувањето за уништувањето на органот до Нацио-
налниот координатор за трансплантација, односно Ко-
ординторот за крвотворни матични клетки најдоцна до 
два дена од денот на земањето на органот, односно тки-
вото.

Податоците за здравствената состојба на живиот да-
рител се доставуваат од страна на Центарот за тран-
сплантација до Министерството за здравство. 

Член 5
Посебната евиденција за земање на органи од умре-

но лице што се води од страна на здравствената устано-
ва од член 2 став 1 на оваа уредба содржи:

1) записник за утврдување (констатирање) на 
смртта;

2) записник за постапките за одржување на дарите-
лот;

3) известување за пребарување на регистарот на да-
рители;

4) наод од анализата за одредување на крвната гру-
па на умреното лице и податоци за HLA типизација;

5) прашалник за проценка за прифатливост на дари-
телот на органи;

6) наод од лабораториски и други тестови;
7) листа со податоци за дарителот (донор инфо);
8) документација за земање на органот со податоци 

за здравствената установа која го извршила земањето 
на органот, попис на членовите на тимот за земање на 
органи и потпис на одговорното лице, датум и време на 
започнувањето и завршувањето на извршеното земање 
и податоци за земениот орган; 

9) потврда за превземање на органот;
10) известување за извршената обдукција;
11) документација за реконструкција на телото;
12) известување за уништување на органот со наве-

дена причина за уништувањето ако земениот орган не е 
пресаден, во кое се наведува започнувањето и завршу-
вањето на уништувањето на органот и се идентификува-
ат лицата кои го извршиле уништувањето. 

Копија од известувањето за уништување на органот 
се доставува од страна на одговорното лице во здрав-
ствената установа (во натамошниот текст: координа-
тор) до Националниот координатор за трансплантација 
најмногу за два дена од денот на земањето на органот.

Податоците за дарителот (донор инфо) од став 1 на 
овој член од страна на координаторот се доставуваат 
до Министерството за здравство. По еден примерок од 
листата со податоци за дарителот (донор инфо) се при-
ложува заедно со органот, а еден примерок се чува во 
документацијата за дарителот.

Член 6
Посебната евиденција за земање на ткива од умрено 

лице што се води од страна на здравствената установа 
од член 2 став 1 на оваа уредба содржи:

1) податоци за називот и седиштето на здравствена-
та установа која го извршила земањето на ткивото;

2) образец со податоци за дарителот (донор инфо): 
име и презиме, возраст и пол на дарителот, лични и ме-
дицински податоци за дарителот;

3) причина за смртта;
4) датум и време на смртта;
5) известување за пребарување на регистарот на да-

рители (за починатиот дарител);
6) идентификациски број или лични податоци за 

примателот кај директно пресадување од жив дарител;
7) резултат од клиничката процена и надворешниот 

физикален преглед, наод од лабораториски и други тес-
тови;

8) документација за извршеното земање на ткива со 
податоци за здравствената установа која го извршила 
земањето на ткива, податоци и потпис на лицето кое го 
извршило земањето, датум и време на започнувањето и 
завршувањето на извршеното земање и податоци за зе-
меното ткиво;

9) известување за преземање на ткивото;
10) известување за чување на ткивото (во случај на 

чување) кое содржи податоци за банката на ткива или 
за примателот;

11) документација за реконструкција на телото (за 
умрено лице -дарител на ткива);

12) известување за извршена обдукција ;
13) известување за евентуалното уништување на 

ткивото кое не е соодветно за пресадување со наведена 
причина за уништувањето, во кое се наведува време и 
место на започнување и завршување на уништувањето 
и се идентификуваат лицата кои го извршиле уништува-
њето. Копија од известувањето се доставува до Минис-
терството за здравство најмногу за два дена од денот 
на уништувањето.

Член 7
Медицинската документација  за секој земен орган 

се доставува на образец „Известување за земениот ор-
ган кој е даден во Прилог бр.1. и е составен дел на оваа 
уредба.

Член 8
Медицинската документација  за секое земено тки-

во се доставува на образец „Известување за земеното 
ткиво - булбус“ кој е деден во Прилог бр.2, и е соста-
вен дел на оваа уредба.

Известувањето за останатите земени ткива, ги сод-
ржи најмалку следните податоци:

1) идентификација на дарителот, вклучувајќи го и 
начинот на кој дарителот бил идентификуван, како и 
име и презиме на лицето кое ја извршило идентифика-
цијата;

2) ако е познато:датум и време на смртта;
3) назив и адреса на установата која извршила зема-

ње на ткивото;
4) идентификација и потпис на лицето кое изврши-

ло земање или на лицето одговорно за земање;
5) опис и на ID процедурата (вклучувајќи ги и при-

чините за тестирање);
6) датум и време на почетокот и крајот на земање, 

местото на земање, како и извршената постапка;
7) опис на несаканите појави (ако ги имало);
8) микроклиматски услови;
9) вид, волумен, идентификација (сериски број) на 

произведувачот на сите адитиви, реагенси и раствори 
употребени во текот на земањето;

10) кај директното пресадување од нов дарител, 
идентификациски број на примателот.

Член 9
Известувањето за земениот орган и/или ткиво се по-

полнува во два примероци од страна на лицето кое го 
извршило земањето или лицето одговорно за земањето 
на органот и/или ткивото. Еден примерок од известува-
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њето се приложува кон земениот орган и/или ткиво, а 
вториот примерок останува во документацијата на да-
рителот што се води во здравствената установа која го 
извршила земањето.

Податоците од известувањето се доставуваат до Ми-
нистерството за здравство веднаш по извршеното зе-
мање.

Член 10
Посебната евиденција за пресадување на органи, од-

носно ткива  од жив или мртов дарител, што се води од 
страна на здравствената установа од член 2 став 2 на 
оваа уредба, содржи:

1) важечка листа на чекање;
2) податоци за ХЛА типизацијата и вкрстената реак-

ција;
3) известување за избор на примателот;
4) документација за пресадување на органи, однос-

но ткива со податоци за примателот, податоци за уста-
новата која го извршила земањето на органот, список 
на членовите на тимот за трансплантација и потпис на 
одговорното лице, датум и време на почетокот и крајот 
на пресадувањето, како и податоци за делот од човечко-
то тело кој е пресаден;

5) документ - известување за пресадувањето на орга-
нот, односно ткивото;

6) известување за посттрансплантацискиот тек на 
примателот, кој содржи податоци за функцијата на пре-
садениот орган, односно ткиво, дијагноза;

7) причина за откажување на функцијата на пресаде-
ниот орган, односно ткиво, имунизација и причини за 
имунизација на примателот, како и други податоци важ-
ни за следење на посттрансплантацискиот тек, вклучу-
вајќи и смрт на примателот;

8) податоци за следење на живи дарители;
9) известување за (не) прифаќање на органи и/или 

ткива за пресадување (во случај кога понудениот или 
преземениот орган и/или ткиво не е прифатен за преса-
дување);

10) известување на евентуалното уништување на ор-
ганите и/или ткивата со наведена причина за уништува-
њето, ако пресадувањето не е извршено, во кое се наве-
дува времето и местото на започнување и завршување  
на уништувањето и се идентификуваат лицата кои го 
извршиле уништувањето. Копија од известувањето за 
уништување на органот и/или ткивото, се доставува до 
Министерството за здравство  намјногу за два дена од 
денот на уништувањето.

Член 11
Медицинската документација  за секој пресаден ор-

ган се се води на образец „Известување за пресадување 
на органи“ кој е даден  во Прилог бр.3, и е составен дел 
на оваа уредба.

Член 12
Медицинската документација  за секое пресадено 

ткиво се води на образец „Известување за пресадување 
на ткива“, кој е даден во Прилог бр.4, и е составен дел 
на оваа уредба.

Член 13
Обрасците од членовите 11 и 12 од оваа уредба, се 

пополнува од страна на лицето кое го извршило преса-
дувањето. 

Пополнетите образци се доставуваат до Министер-
ството за здравство, веднаш по извршената трансплан-
тација, а најдоцна до 48 часа од пресадувањето.

Член 14
Податоците за следењето на здравствената состојба 

на дарителот и примателот на органи и/или ткива, од 
страна на овластените здравствени установи за земање, 
односно пресадување на органи и/или ткива се доставу-
ваат до Министерството за здравство.

Член 15
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија".

Бр. 41-8904/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4079.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ВИНИЦА

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на движните ствари Количина
Монитор HAIER HK 530 TB 11
Куќиште HAIER TW 945G 3
Глувче HAIER DM-9001 11
Тастатура HAIER DK-2088 11
Тенок клиент – терминал HD2 (XTEND) 8
Конференциски стол – изработен од ме-
тална конструкција со седиште/грбонас-
лон изработен од полиуретан во црна боја 15
Светлечка реклама – со димензии 1,5 х 
0,5, изработена од алуминиумска рамка, 
предна страна од плексиглас со вградено 
неонско светло 1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Виница.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Виница со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-7603/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.
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4080.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-

ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДЕМИР ХИСАР

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на движните ствари Количина
Монитор HAIER HK 530 TB 11
Куќиште HAIER TW 945G 3
Глувче HAIER DM-9001 11
Тастатура HAIER DK-2088 11
Тенок клиент – терминал 
HD2 (XTEND) 8
Конференциски стол – изработен од ме-
тална конструкција со седиште/грбонас-
лон изработен од полиуретан во црна 
боја 15
Мрежен кабел (LAN) – 10 m 2

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на oпштина Демир 
Хисар.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Демир Хисар со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-7603/2 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4081.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

БЕРОВО
Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-
ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на движните ствари Количина
Монитор HAIER HK 530 TB 11
Куќиште HAIER TW 945G 3

Глувче HAIER DM-9001 11
Тастатура HAIER DK-2088 11
Тенок клиент – терминал 
HD2 (XTEND) 8
Конференциски стол – изработен од 
метална конструкција со седиште/грбо-
наслон изработен од полиуретан во цр-
на боја 15
Мрежем кабел (LAN) – 10 m 2
Светлечка реклама – со димензии 1,5 
х 0,5, изработена од алуминиумска 
рамка, предна страна од плексиглас со 
вградено неонско светло 1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Берово.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Берово со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-7603/3 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4082.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПЕХЧЕВО

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација му 
престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на движните ствари Количина
Монитор HAIER HL 1510W 15
Куќиште HAIER PC Hv-2008 (2PCI) 3
Глувче HAIER DM-9001 15
Тастатура HAIER DK-2088 15
Тенок клиент – терминал HD2 
(XTEND) 13
Конференциски стол – изработен од 
метална конструкција со седиште/грбо-
наслон изработен од полиуретан во цр-
на боја 15
Мрежен кабел (LAN) – 10 m 13
Светлечка реклама – со димензии 1,5 
х 0,5, изработена од алуминиумска 
рамка, предна страна од плексиглас со 
вградено неонско светло 1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Пехчево.
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Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Пехчево со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-7603/4 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4083.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ДОЈРАН

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на движните ствари Количина
Монитор HAIER HK 530 TB 2
Монитор HAIER HL 1510W 10
Куќиште HAIER PC Hv-2008 (2PCI) 2
Глувче HAIER DM-9001 10
Глувче HAIER SWOP-3B 2
Тастатура HAIER DK-2088 10
Тастатура HAIER DK-2299 2
Тенок клиент – терминал HD2 
(XTEND) 10
Конференциски стол – изработен од 
метална конструкција со седиште/гр-
бонаслон изработен од полиуретан 
во црна боја 15
Мрежен кабел (LAN) – 10 m 8
Продолжни кабли – 5 m со три прик-
лучни места 6

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Дојран.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Дојран со кој се уредуваат правата и обврските 
за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-7603/5 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

__________
4084.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за користе-
ње и располагање со стварите на државните органи 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012 и 137/2013), Влада-
та на Република Македонија, на седницата, одржана на 
27.11.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КО-
РИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА 

ПРОБИШТИП

Член 1
Со оваа одлука на досегашниот корисник Министер-

ството за информатичко општество и администрација 
му престанува користењето на движните ствари и тоа:

Опис на движните ствари Количина
Монитор HAIER HK 530 TB 11
Куќиште HAIER TW 945G 3
Глувче HAIER DM-9001 11
Тастатура HAIER DK-2088 11
Тенок клиент – терминал 
HD2 (XTEND) 8
Конференциски стол – изработен од 
метална конструкција со седиште/грбо-
наслон изработен од полиуретан во цр-
на боја 15
Продолжни кабли – 5 m со три 
приклучни места 3
Светлечка реклама – со димензии 1,5 
х 0,5, изработена од алуминиумска 
рамка, предна страна од плексиглас со 
вградено неонско светло 1

Член 2
Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат 

на трајно користење без надомест на општина Пробиш-
тип.

Член 3
Министерот за информатичко општество и админис-

трација склучува договор со градоначалникот на оп-
штина Пробиштип со кој се уредуваат правата и об-
врските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

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

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

Бр. 41-7603/6 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4085.
Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјодел-

ското земјиште („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 
79/2013, 87/2013 и 106/2013), Владата на Република Ма-
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кедонија, на седницата, одржана на 27.11.2013 година, 
донесе 

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕ-
НАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО 
ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧ-
КИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАД-
БА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ДЕВЕ БАИР ВО КО 

УЗЕМ ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА

Член 1
Со оваа oдлука се дава согласност за трајна прена-

мена на земјоделско во градежно земјиште за изработ-
ка на Урбанистички план вон населено место за изград-
ба на граничен премин Деве Баир во КО Узем, општи-
на Крива Паланка. 

Член 2
Земјоделското земјиште за кое се дава согласност 

за трајна пренамена, со вкупна површина од 42796м2, 
ги има следните катастарски индикации:

 

Член 3
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-8601/1 Заменик на претседателот
27 ноември 2013 година на Владата на Република

Скопје Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4086.
Врз основа на член 17 став 3 од Законот за конце-

сии и јавно приватно партнерство („Службен весник на 
Република Македонија“, бр. 6/2012), Владата на Репуб-

лика Македонија, на седницата, одржана на 30.11.2013 
година, донесе

О  Д  Л  У  К  А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО 
ПАРТНЕРСТВО ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ И УПРА-
ВУВАЊЕ СО КОМПЛЕКСОТ МАКЕДОНСКО СЕЛО

Член 1
Заради развој и унапредување на туризмот во Репуб-

лика Македонија,  зачувување на традиционалната ма-
кедонска архитектура, некогашниот начин на стопани-
сување, традиционалната храна и етнологијата, а сог-
ласно со стратешките определби за развој и унапредува-
ње на туризмот, се изгради Комплексот Македонско се-
ло. 

Целта на изградбата на Комплексот Македонско се-
ло е да се постигне зачувување и презентација на автох-
тоноста на начинот на живеење и изворноста на култур-
ното наследство на Република Македонија. Преку 
автентичноста на архитектурата претставена во овој 
комплекс,  се создаваат можности за сликовито претста-
вување на дванаесет различни региони од Република 
Македонија, кои покрај туристички, имаат и едукати-
вен карактер.

Заради поефикасно и поквалитетно управување и 
стопанисување со комплексот кој во себе интегрира не-
колку комплексни дејности, меѓу кои и угостителска, 
сместувачка, занаетчиска и услужни дејности, се пред-
лага Комплексот Македонско село да биде доделен на 
приватен партнер кој ќе управува и стопанисува со 
истиот. 

Член 2
Целта на Јавното приватно партнерство е доделува-

ње на управување и стопанисување на Комплексот Ма-
кедонско село од страна на приватен партнер, со што 
ќе се обезбеди попродуктивно, поекономично и порен-
табилно работење на целиот комплекс, поефикасно 
обезбедување на услугите и целите за кои е предвидена 
намената на комплексот и ќе се отворат нови работни 
места, ќе се оствари континуитет на активности во тек 
на целата година како и богати туристички и едукатив-
ни содржини за посетителите од разни целни групи.

Член 3
Предмет на договор за Јавно приватно партнерство 

за стопанисување и управување со комплексот Маке-
донско село е:

- Куќа од Беровско – Малешевскиот регион со зана-
ет ткаење, продажен дел, магацин и сместувачки капа-
цитет од 2 соби

- Куќа од Делчевскиот регион со занает дограмџи-
ска работилница и сместувачки капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Кратовско, со 
винарија за продажба и дегустација на македонско ви-
но со простории за магацин и санитарии и сместувачки 
капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Кумановско, 
со простор за традиционални локални занаети (традици-
онална кујна), со сместувачки капацитет од еден апарт-
ман и 2 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Скопска Црна 
Гора, со ткајачка работилница, со сместувачки капаци-
тет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Гостиварско – 
Река, со бакалница и сместувачки капацитет од 7 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Гостиварско 
– Галичник, со простор за изработка на традиционални 
млечни производи, со простор за продавница, магацин 
и со сместувачки капацитет од 7 соби
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- Куќа со стилски карактеристики на Тетовско – По-
лог, со кујунџиска работилница, со сместувачки капаци-
тет од 4 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Велешко, со 
ќурчиски занает и со сместувачки капацитет од 3 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Прилепско, со 
простор за обработка на тутун и сместувачки капаци-
тет од 4 соби

- Куќа со стилски карактеристики на Битолско, рабо-
тилница за грнчарство и сместувачки капацитет од 4 со-
би

- Продавница за сувенири
- Ан - национален ресторан со сместувачки капаци-

тет од 4 соби и 24 маси со 4 угостителски стола
- Меана – ресторан со 25 маси со 4 угостителски 

стола
- Стопански дел, во чиј состав има рибник, штала, 

воденица и валалница. 

Член 4
Основни услови кои приватниот партнер треба да 

ги исполни за доделување на договор за Јавно приват-
но партнерство се:

- Зачувување на традицијата и автохтоноста на 
Комплексот Македонско село

- Развој и промоција на туризмот
- Обезбедување на угостителски, сместувачки, зана-

етчиски и услужни дејности, кои ќе бидат во фукнција 
на промоција на туризмот во Република Македонија

- Да ги сноси трошоците кои произлегуваат од  реа-
лизацијата на договорот за Јавно приватно партнерство

- Времетраење на договорот на Јавно приватно парт-
нерство треба да изнесува 20 години од денот на потпи-
шувањето на договорот за Јавно приватно партнерство

- Заинтересирано лице може да биде домашно прав-
но лице или странско правно лице или конзорциум

- Заинтересираното лице е потребно да има докажа-
но искуство во вршењето на туристичко - угостителска 
дејност

- Странско правно лице или конзорциум избрани за 
приватен партнер во оваа постапка се должни да осно-
ваат правно лице со седиште во Република Македонија, 
кое понатаму ќе го склучи договорот за Јавно приватно 
партнерство со Јавниот партнер, при што со тендерска-
та документација ќе се определи формата на правното 
лице - приватен партнер, висината на капиталот, обвр-
ските на најповолниот понудувач во врска со неговото 
основање, како и другите односи помеѓу најповолниот 
понудувач, правното лице - приватен партнер и Јавни-
от партнер.

Член 5
Постапката за доделување на договор за Јавно при-

ватно партнерство за стопанисување и управување со 
комплексот Македонско село ќе се спроведе како по-
стапка со отворен повик, согласно Законот за јавните 
набавки.

Постапката ќе се спроведе најдоцна во рок од 180 
дена од денот на објавување на оваа одлука.

Постапката за доделување на договор за Јавно при-
ватно партнерство за стопанисување и управување со 
комплексот Македонско село ќе ја спроведе Комисија 
формирана од Владата на Република Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договор за Јавно приватно партнерство за 
стопанисување и управување со комплексот Македон-
ско село ќе треба да подготви тендерска документаци-
ја, вклучувајќи го и нацрт договорот и јавен повик за 
доставување на понуди.

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договор за Јавно приватно партнерство за 

стопанисување и управување со комплексот Македон-
ско село ќе треба да ја подготви тендерска документа-
ција во рок од 30 дена од денот на формирање на Коми-
сијата и да ја достави на одобрување до Владата на Ре-
публика Македонија.

Комисијата за спроведување на постапката за доде-
лување на договор за Јавно приватно партнерство за 
стопанисување и управување со комплексот Македон-
ско село го објавува јавниот повик за доставување на 
понуди за доделување на Јавно приватно партнерство 
во „Службен весник на Република Македонија“ и нај-
малку едно домашно јавно гласило во рок од 10 дена 
од денот на одобрувањето на тендерската документаци-
ја.

Член 6
Минимален износ на надоместокот кој приватниот 

партнер треба да го плаќа на годишно ниво изнесува 
1.500.000 денари, за период од 20 години од денот на 
потпишување на договорот за Јавно приватно партнерс-
тво.

Член 7
За издавање на тендерска документација не се нап-

лаќа надоместок.

Член 8
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

Бр. 41-9205/1 Претседател на Владата
30 ноември 2013 година на Република Македонија,

Скопје м-р Никола Груевски, с.р.
__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

4087.
Врз основа на член 69 став (14) од Законот за шуми-

те („Службен весник на Република Македонија” 
бр.64/09, 24/11, 53/11, 25/13, 79/13 и 147/13), министе-
рот за земјоделство, шумарство и водостопанство доне-
се

П Р А В И Л Н И К
ЗА ВИДОТ И НАЧИНОТ НА ЖИГОСУВАЊЕ, НА-
ЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА, 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИСЕЧЕНО ДРВО, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 
НА ИЗДАДЕНИ И ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА РЕГИСТАРОТ 
НА ЗАВЕРЕНИ ИСПРАТНИЦИ ОД ДРЖАВНИОТ 
ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИСПРАТНИЦИТЕ, 
ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗ-
ДАВАЊЕ НА ИСПРАТНИЦА И ВИСИНАТА НА НА-
ДОМЕСТОКОТ НА ИЗДАДЕНИ ИСПРАТНИЦИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува видот и начинот 

на жигосување, начинот на издавање на испратница, пу-
штање во промет на исечено дрво, формата и содржина-
та на регистарот на издадени и заверени испратници, 
формата и содржината на регистарот на заверени ис-
пратници од Државниот инспекторат за шумарство и 
ловство, формата и содржината на испратниците, фор-
мата и содржината на барањето за издавање на испрат-
ница и висината на надоместокот на издадени испрат-
ници.
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Член 2
Одделни поими употребени во овој правилник го 

имаат следното значење:
1) Жигосување е втиснување на јасно видлив шум-

ски жиг на посечени дрвни сортименти, кое се врши со 
цел да се утврди потеклото на дрвната маса чија наме-
на е пуштање во слободен промет, односно користење 
за сопствени потреби.

2) Техничко обло дрво, се делови од стебло намене-
ти за техничка употреба кои го задржале природниот 
облик во кој спаѓаат: трупци, обла граѓа и ситно технич-
ко дрво, со должина над 1 м., од кое најмалку 30% мо-
же да се употреби за пиланско производство или други 
технички цели, чија намена е употреба во градежниш-
твотото и производство на финални производи од дрво.

3) Огревно дрво е дрво наменето за огрев и хемиско 
користење (облица, техничка облица, цепаница, технич-
ка цепаница, целулозно, танинско и останато дрво по-
мало од 1,05 метри), односно дрво кое технички е неу-
потребливо и се користи за топлинска енергија и хеми-
ска преработка.

Член 3
(1) Жигосувањето на шумските сортименти во шу-

ми во државна сопственост се врши со шумски жиг во 
тркалезен облик со пречник од 32 мм., кој е нумериран 
со арапски броеви и во кој е испишан називот и седи-
штето на субјектот кој стопанисува со шумите во др-
жавна сопственост.

(2) Жигосување на шумски сортименти во шума во 
приватна сопственост, се врши со шумски жиг во фор-
ма на рамностран триаголник чија страна изнесува 35 
мм., кој е нумериран со арапски броеви и во кој е испи-
шано: Македонија (МК), Приватна шума (ПШ), име и 
презиме и седиште на стручното лице кое поседува ли-
ценца за вршење на стручни работи во шуми во приват-
на сопственост.

Член 4
Жигосувањето на шумските сортименти се врши на 

следниот начин:
1) кај техничко дрво во обла, цепена или делкана со-

стојба, се втиснува шумски жиг на секое парче, на две-
те челни страни;

2) кај облица, техничка облица, цепаница, техничка 
цепаница, целулозно, танинско, огревно дрво и шумски 
отпад/отпад после сеча, се втиснува шумски жиг на нај-
малку 80% од вкупното количество на посечено дрво, 
на една челна страна и

3) кај шумските сортименти кои поради малите ди-
мензии не може поединечно да се втисне шумски жиг, 
тој се втиснува на најпогодно место на снопот или това-
рот.

Член 5
При втиснување на шумскиот жиг се употребува во-

доотпорна боја и тоа:
1) за дрво произведено во шума во државна сопстве-

ност наизменично:
- една година сина боја - непарна година и
- една година зелена боја - парна година.
2) за дрво произведено во шуми во приватна сопс-

твеност наизменично:
- една година црвена боја - непарна година и
- една година црна боја - парна година.

Член 6
(1) Кај трупци (техничкото обло дрво) од шуми во 

државна сопственост, на една челна страна се втиснува 
пластична плочка со класа на сортиментот која се одре-
дува според бојата и тоа:

- квалитетна класа: F и L со сина боја;
- квалитетна класа: I со жолта боја;
- квалитетна класа: II со зелена боја и
- квалитетна класа: III со црвена боја.
(2) За трупци од шуми во приватна сопственост, на 

една челна страна се втиснува плочка со црна боја, без 
оглед на квалитетната класа.

(3) Плочките од став (1) и (2) на овој член се во пра-
воаголна форма, со димензии 42х26мм и се нумерира-
ни со единствен сериски број.

Член 7
Жигосувањето на шумските сортименти се врши по 

приемот на произведените дрвни сортименти, односно 
непосредно пред утоварот во сечиштето.

Член 8
(1) Испратница се издава за секое преносно, однос-

но превозно средство на местото на утовар и важи само 
за еден пренос односно превоз за денот и времето (час 
и минута) потребно да се изврши преносот односно пре-
возот од местото на утовар до местото на истовар на 
следните дрвни сортименти:

1) трупци (сите класи); 
2) обла граѓа;
3) ситно техничко дрво;
4) огревно дрво;
5) облица; 
6) техничка облица; 
7) цепаница;
8) техничка цепаница;
9) целулозно;
10) танинско;
11) шумски отпад/отпад после сеча; 
12) рачки;
13) колци;
14) снопови од прачки;
15) конфекционирано дрво за огрев;
16) дрвна биомаса (односно дробено дрво) и
17) дрвен јаглен.
(2) Испратница се издава само доколку е целосно 

пополнета, без корекции и допишувања, внесените по-
датоци се совпаѓаат со товарот и средството со кое се 
врши преносот, односно превозот и доколку дрвото и 
дрвните сортименти се жигосани. 

(3) Во случај кога при пополнување на испратница-
та се направени грешки, сите четири сета со истиот се-
риски број од испратницата се поништуваат, не се ки-
нат и остануваат во кочанот. 

Член 9
(1) Доколку испратницата од оправдани причини 

(дефект на превозното средство, несреќен случај, соо-
браќајна незгода, временски непогоди и слично), не е 
искористена за денот и часот, односно времето утврде-
но со испратницата, ќе се замени со нова, само во слу-
чај кога причините се пријавени во шумската полиција 
и Државен испекторат за шумарство и  ловство.

(2) Во новата испратница се внесува единствениот 
сериски број од неискористената испратница, а на коча-
нот остануваат сите четири сета со истиот сериски број 
од неискористената испратница.

Член 10
Исеченото дрво и дрвни сортименти се пуштаат во 

промет со испратница согласно одредбите на член 69 
од Законот за шумите и тоа:
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-од регистриран склад до крајниот потрошувач;  
?- од шума во приватна сопственост до сопствени-

кот на шумата односно до краен корисник; 
- од државна нискостеблена шума (заради обезбеду-

вање на сопствени потреби од страна на физички лица 
кои се со постојано место на живеење во руралните по-
драчја) до местото на живеење и 

- од шумскиот отпад/отпад после сеча до крајниот 
потрошувач. 

Член 11
(1) Регистарот на издадени и заверени испратници е 

во форма на книга со тврди корици во А4 формат кој е 
составен од евиденциски листови кои се меѓусебно по-
врзани и нумерирани и се води во електронска и пиша-
на форма.

(2) Предната страна на регистарот од став (1) од 
овој член ги содржи следните елементи: Грбот на Ре-
публика Македонија и текст: Република Македонија, 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, Регистар на издадени и заверени испратници 
и датум и година.

(3) Евиденциските листови од став (1) на овој член 
ги содржат следните податоци:

1) реден број;
2) сериски број на испратницата (од-до);
3) име и презиме (барател-субјект);
4) примил (потпис и датум);
5) предал (потпис и датум);
6) забелешка;
7) број, датум и година и
8) овластено лице (цело име и презиме и потпис).
(4) Формата и содржината на регистарот од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 12
(1) Регистарот на заверени испратници од Државни-

от инспекторат за шумарство и ловство е во форма на 
книга со тврди корици во А4 формат кој е составен од 
евиденциски листови кои се меѓусебно поврзани и ну-
мерирани и се води во електронска и пишана форма.

(2) Предната страна на регистарот содржи: Грбот на 
Република Македонија и текст: Република Македонија, 
Министерство за земјоделство, шумарство и водосто-
панство, Државен инспекторат за шумарство и ловство, 
Регистар на заверени испратници од Државниот инспе-
кторат за шумарство и ловство и датум и година.

(3) Евиденциските листови од став (1) на овој член 
ги содржат следните податоци:

1) реден број;
2) сериски број на испратницата (од-до);
3) правно лице-субјект;
4) примил (потпис и датум);
5) забелешка;
6) број, датум и година и
7) овластен инспектор (цело име и презиме и пот-

пис).
(4) Формата и содржината на регистарот од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 13
(1) За пренос, односно превоз на исечено дрво и дрв-

ни сортименти во шума во државна сопственост, од ме-
сто на утовар до склад на Јавното претпријатие за сто-

панисување со државните шуми „Македонски шуми“ и 
другите субјекти задолжени да управуваат со заштите-
ните подрачја како и за пренос, односно превоз на исе-
чено дрво и дрвни сортименти во шума во приватна 
сопственост од место на утовар до место на живеење 
односно краен корисник, се издава испратница. 

(2) Испратницата од став (1) на овој член е на бела 
подлога во енцер (NCR) со специфичен елемент на за-
штита и се состои од четири еднообразни примероци и 
тоа:

1) првиот примерок е со букви испишани со црна 
боја - за купувачот;

2) вториот примерок е со букви испишани со зелена 
боја - за сметководството;

3) третиот примерок е со букви испишани со жолта 
боја - за превозникот за фактурирање и

4) четвртиот примерок е со букви испишани со црве-
на боја - останува во кочанот.

(3) Испратницата од  став (1) на овој член се дава са-
мо за еден пренос, односно превоз и ги содржи следни-
те податоци:

1) во горниот лев агол: приемен штембил на субје-
ктот кој ја дава испратницата (со архивски број, датум, 
месец и година);

2) во горниот средишен дел назив на органот кој ја 
издава испратницата: Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство;

3) во горниот десен агол: скратен назив на Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво (МЗШВ); место за воден печат и потпис на овласте-
ното лице;

4) испратница бр. ОООООО (со шест цифри);
5) име и презиме и точна адреса на лицето што го 

врши преносот односно превозот;
6) за сметка на правно или физичко лице со: дого-

вор, одобрение, фактура, фискална с-ка со број и да-
тум; 

7) име и презиме на купувачот и точна адреса;
8) пренесува-превезува од место: ШСЕ (шумскосто-

панска единица), оддел/пододдел, к.п. (катастарска пар-
цела) од кое и до кое место се врши преносот, односно 
превозот;

9) реден број;
10) вид на дрво;
11) вид на сортиментот на исеченото дрво;
12) единечна мера;
13) количина;
14) жигосувањето е извршено со жиг број;
15) забелешка;
16) количина (со зборови);
17) пренос/превоз на дрво се врши со (вид на средс-

тво, регистарска ознака и сл.);
18) ден и време утврдено за извршување на прено-

сот/ превозот со арапски двоцифрени броеви и со зборо-
ви;

19) издадена на ден, месец и година;
20) примил возач (цело име и презиме и потпис);
21) примил купувач (цело име и презиме и потпис);
22) одговорно лице (цело име и презиме и потпис);
23) место за воден печат на субјектот што ја дава ис-

пратницата и
24) место за сув жиг на субјектот што ја издава ис-

пратницата (МЗШВ).
(3) При превозот на техничка дрвна маса, составен 

дел на испратницата од став (1) на овој член е специфи-
кација на испорачана техничка дрвна маса.
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(4) Формата и содржината на испратницата од став 
(1) на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 14
(1) За пуштање во промет на дрво и дрвни сортимен-

ти од склад во сопственост на Јавното претпријатие за 
стопанисување со државните шуми „Македонски шу-
ми“ и другите субјекти задолжени да управуваат со за-
штитените подрачја до крајните потрошувачи и складо-
вите на правни лица кои вршат промет на дрво и дрвни 
сортименти за пуштање во промет на дрво и дрвни сор-
тименти од склад на правни лица кои вршат промет на 
дрво и дрвни сортименти до крајните потрошувачи, за 
пуштање во промет на дрво и дрвни сортименти исече-
но во државна нискостеблена шума од страна на физич-
ки лица кои се со постојано место на живеење во рурал-
ните подрачја заради обезбедување на сопствени потре-
би, од местото на сеча до местото на живеење, како и 
за пуштање во промет на шумски отпад/отпад после се-
ча до крајните потрошувачи се издава испратница.

(2) Испратницата од став (1) на овој член е на бела 
подлога во енцер (NCR) со специфичен елемент на за-
штита и се состои од четири еднообразни примероци и 
тоа:

1) првиот примерок е со букви испишани со црна 
боја - за купувачот;

2) вториот примерок е со букви испишани со зелена 
боја - за сметководството;

3) третиот примерок е со букви испишани со жолта 
боја - за превозникот за фактурирање и

4) четвртиот примерок е со букви испишани со црве-
на боја - останува во кочанот.

(4) Испратницата од став (1) на овој член се дава са-
мо за еден пренос, односно превоз и ги содржи следни-
те податоци:

1) во горниот лев агол: Лого на правниот субјект;
2) во горниот средишен дел назив на правниот суб-

јект кој ја издава испратницата;
3) во горниот десен агол: ДИШЛ, место за печат 

(М.П.) и Факсимил на овластениот инспектор;
4) испратница бр. ОООООО (со шест цифри);
5) име и презиме и точна адреса на лицето што го 

врши преносот односно превозот;
6) за сметка на (правно или физичко лице) со: дого-

вор, одобрение, фактура, фискална с-ка со број и да-
тум;

7) име и презиме на купувачот и точна адреса;
8) пренесува-превезува од склад/шума (со точна 

адреса од Регистар на правни лица кои вршат промет 
на дрво и дрвни сортименти/ШСЕ, оддел/поддодел, ме-
сто викано) до место: точна адреса каде ќе се врши пре-
носот, односно превозот;

9) реден број;
10) вид на дрво;
11) вид на сортиментот на исеченото дрво;
12) единечна мера;
13) количина;
14) жигосувањето е извршено со жиг број;
15) забелешка;
16) количина (со зборови);
17) пренос/превоз на дрво се врши со (вид на средс-

тво, регистарска ознака и сл.);
18) ден и време утврдено за извршување на прено-

сот/ превозот со арапски двоцифрени броеви и со зборо-
ви;

19) издадена на ден, месец и година;
20) примил возач (цело име и презиме и потпис);
21) примил купувач (цело име и презиме и потпис);
22) одговорно лице (цело име и презиме и потпис);
23) место за воден печат на субјектот што ја дава ис-

пратницата и
24) место за сув жиг на субјектот што ја дава ис-

пратницата.
(5) При превозот на техничка дрвна маса, составен 

дел на испратницата од став (1) на овој член е специфи-
кација на испорачана техничка дрвна маса.

(6) Формата и содржината на испратницата од став 
(1) на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен 
дел на овој правилник.

Член 15
(1) За издавање на испратница од член 13 на овој 

правилник се поднесува барање за издавање на испрат-
ница во А4 формат на бела хартија. 

(2) Барањето од став (1) на овој член ги содржи 
следните податоци:

1) органот до кој се поднесува барањето;
2) во средишниот дел називот на барањето;
3) подносител;
4) адреса (улица, број, град, општина);
5) име и презиме на управител/раководител (само за 

правните лица);
6) шифра на дејност;
7) контакт телефон и е-маил адреса;
8) број на побарани кочани- испратници 
9) потребните прилози кон барањето и
10) датум и потпис на барателот.
(3) Формата и содржината на барањето од став (1) 

на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел 
на овој правилник.

Член 16
За издадена испратница од член 13 на овој правил-

ник се плаќа надоместок во износ од 12,00 денари.

Член 17
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за видот и начинот на 
жигосување, начинот на издавање на испратница, пу-
штање во промет на исечено дрво, формата и содржина-
та на регистарот на издадени и заверени испратници, 
формата и содржината на испратниците, формата и со-
држината на барањето за издавање на испратница и ви-
сината на надоместокот за издадени испратници 
(„Службен весник на Република Македонија” бр. 45/11 
и 102/13).

Член 18
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија”.

Бр. 09-20618/2 Министер за земјоделство,
29 ноември 2013 година шумарство и водостопанство,

Скопје Љупчо Димовски, с.р.
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
4088.

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организа-
ција и работа на органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 
82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА КЛИНИЧКИТЕ ПРЕГЛЕДИ И ДРУ-
ГИТЕ СООДВЕТНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИСПИТУ-
ВАЊА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СМРТТА КАЈ ЛИЦЕ-
ТО ОД КОЕ МОЖАТ ДА СЕ ЗЕМААТ ДЕЛОВИ ОД 
ТЕЛОТО ЗА  ПРЕСАДУВАЊЕ ЗАРАДИ ЛЕКУВА-
ЊЕ И ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ КОИ МОРААТ 
ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМИ-
СИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СМРТТА

Член 1
Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за клиничките прегледи и другите соодветни допол-
нителни испитувања за утврдување на смртта кај лице-
то од кое можат да се земаат делови од телото за  преса-
дување заради лекување и за поблиските услови кои мо-
раат да ги исполнуваат членовите на комисијата за ут-
врдување на смртта („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 81/06).

Член 2
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

Бр. 07-10526/1
29 ноември 2013 година Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
__________

4089.
Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организа-

ција и работа на органите на државната управа („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 
82/08, 167/10 и 51/11), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРА-

ВИЛНИКОТ ЗА УСЛОВИТЕ ПО ОДНОС НА 

ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ШТО 

ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИ-

ТЕ УСТАНОВИ ШТО ЗЕМААТ, ОБРАБОТУВААТ, 

ИСПИТУВААТ СОВПАЃАЊЕ НА ТКИВА, ЧУ-

ВААТ, РАЗМЕНУВААТ И ПРЕСАДУВААТ ДЕЛО-

ВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВА-

ЊЕ И ЗА ПОСЕБНАТА ЕВИДЕНЦИЈА ШТО ТИЕ

ТРЕБА ДА ЈА ВОДАТ

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилни-

кот за условите по однос на просторот, опремата и када-

рот што треба да ги исполнуваат здравствените устано-

ви што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на 

ткива, чуваат, разменуваат и пресадуваат делови од чо-

вековото тело заради лекување и за посебната еви-

денција што тие треба да ја водат  („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 81/06 и 25/10).

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-

ка Македонија“ .

Бр. 07-10525/1

29 ноември 2013 година Министер,

Скопје Никола Тодоров, с.р.

__________

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И 

НАУКА
4090.

Врз основа на член 56 ставови 2 и  9 од Закон за сту-

дентскиот стандард („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 15/13 и 120/13), министерот за образо-

вание и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
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ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на поканата за едукација, начинот на спроведува-
ње на едукацијата, како и начинот на водење на евиден-
ција за спроведената едукација.

Член 2
Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 

на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи:

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата;

- број и датум на поканата;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е рас-
пореден во студентскиот дом);

- податоци за студентскиот дом (назив и седиште);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата;
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта;

- име и презиме на државниот просветен инспектор 
кој ја вршел едукацијата;

- место и датум на издавање на поканата;
- место за печат, и
- забелешка
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државен 

просветен инспектор.
Едукацијата се врши во просториите на Државниот 

просветен инспекторат.
Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 

повеќе пати во текот на работното време.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-

ни исти или истородни неправилности за еден или пове-
ќе субјекти.

Член 4

За спроведената едукација се составува записник 
кој содржи:

- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција;
- адреса на живеење/седиште на студентскиот дом;
- работно место на кое лицето е распоредено во сту-

дентскиот дом;
- име и презиме на државниот просветен инспектор 

што ја спроведува едукацијата;
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и
- укажување, доколку државниот просветен инспе-

ктор при контролниот инспекциски надзор утврди дека 
недостатокот за кој е спроведена едукација не е отстра-
нет во пропишаниот рок, веднаш ќе се преземат соод-
ветни мерки пропишани со закон.

Член 5
Евиденцијата за спроведената едукација се води рач-

но или во електронска форма на образец кој е даден во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики:

- реден број;
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција;
- број и датум на поканата за едукација;
- предмет на постапката за едукација;
- место, датум и време на едукација;
- број и датум на записникот од спроведената едука-

ција;
- име и презиме на државниот просветен инспектор 

кој ја спроведува едукацијата и
- забелешка .

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 19-14193/1
29 ноември 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
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4091.
Врз основа на член 26-б ставови 2 и  9 од Закон за 

учебници за основно и средно образование („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.98/08, 99/09, 
83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13 и 120/13), министерот 
за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА 
ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВА-
ЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА, КАКО И НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА 

ЕДУКАЦИЈА

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржи-

ната на поканата за едукација, начинот на спроведува-
ње на едукацијата, како и начинот на водење на евиден-
ција за спроведената едукација.

Член 2
Поканата од член 1 на овој правилник се изготвува 

на образец во формат А-4 во три примероци на индиго 
хартија во бела боја и ги содржи следните елементи:

- грб на Република Македонија и назив на органот 
кој ја спроведува едукацијата;

- број и датум на поканата;
- назив на поканата;
- податоци за лицето кои се повикува на едукација 

(име и презиме, единствен матичен број на граѓанинот 
ЕМБГ, адреса на живеење и работно место на кое е рас-
пореден во установата);

- податоци за установата (назив и седиште);
- време, датум и место каде ќе се спроведе едукаци-

јата;
- кратко назначување на предметот на поканата со 

назначување на одредбата во која е утврдена неправил-
носта;

- име и презиме на државниот просветен инспектор 
кој ја вршел едукацијата;

- место и датум на издавање на поканата; 
- место за печат, и
- забелешка
Образецот на поканата за едукација е даден во При-

лог 1 кој е составен дел на овој правилник. 

Член 3
Едукацијата ја организира и спроведува државен 

просветен инспектор.
Едукацијата се врши во просториите на Државниот 

просветен инспекторат.
Едукацијата се врши еднаш неделно, а по потреба и 

повеќе пати во текот на работното време.

Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврде-
ни исти или истородни неправилности за еден или пове-
ќе субјекти.

Член 4
За спроведената едукација се составува записник 

кој содржи:
- назив на органот кој ја спроведува едукацијата;
- име и презиме на лицето кое се повикува на едука-

ција;
- адреса на живеење/седиште на установата;
- работно место на кое лицето е распоредено во 

установата;
- име и презиме на државниот просветен инспектор 

што ја спроведува едукацијата;
- наведување на одредбата во која е утврдена непра-

вилноста заради која се спроведува едукацијата и
- укажување, доколку државниот просветен инспе-

ктор при контролниот инспекциски надзор утврди дека 
недостатокот за кој е спроведена едукација не е отстра-
нет во пропишаниот рок, веднаш ќе се преземат соод-
ветни мерки пропишани со закон.

Член 5
Евиденцијата за спроведената едукација се води рач-

но или во електронска форма на образец кој е даден во 
Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Евиденцијата за спроведената едукација ги содржи 
следните рубрики:

- реден број;
- име и презиме на лицето на кое е извршена едука-

ција;
- број и датум на поканата за едукација;
- предмет на постапката за едукација;
- место, датум и време на едукација;
- број и датум на записникот од спроведената едука-

ција;
- име и презиме на државниот просветен инспектор 

кој ја спроведува едукацијата и
- забелешка .

Член 6
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“.

Бр. 19-14194/1
29 ноември 2013 година Министер,

Скопје Спиро Ристовски, с.р.
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УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА

4092.
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на член 110 од Уставот на Република Македонија и 
член 71 од Деловникот на Уставниот суд на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.70/1992) на седницата одржана на 25 септем-
ври 2013 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување на ус-
тавноста на членот 193 став 1 од Законот за Кривична-
та постапка („Службен весник на Република Македо-
нија„ бр.150/2010, 51/2011 и 100/2012).

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

3. Павле Трајанов од Скопје, во својство на претсе-
дател на Демократскиот сојуз, до Уставниот суд на Ре-
публика Македонија поднесе иницијатива за поведува-
ње на постапка за оценување на уставноста на членот 
193 од Законот означен во точката 1 од ова решение.

Подносителот на иницијативата го цитира оспорени-
от член 193 од Законот и наведува дека одредбата не 
била во согласност со членот 26 од Уставот, во кој експ-
лицитно се гарантирало правото на неповредливост на 
домот и се предвидувало кога тоа право можело да би-
де ограничено.

4. Судот на седницата утврди дека Оспорениот 
член 193 од Законот е со наслов: „Влегување во дом 
врз основа на согласност или наредба за приведување“

Според оспорениот член 193 став 1 од Законот, без 
наредба за претрес може да се влезе во дом: 

- ако држателот на домот се согласува со тоа,
- ако таму се наоѓа лице кое по наредба на суд треба 

да се притвори или присилно да се доведе,
- поради лишување од слобода на сторител кој е за-

течен при извршување на кривично дело кое се гони по 
службена должност или

- на место каде што е извршено кривично дело зара-
ди вршење увид.

Според ставот 2 од членот 193 од Законот, во случа-
ите од ставот 1 на овој член нема да се состави запис-
ник, туку на држателот на домот веднаш ќе му се изда-
де потврда, во која ќе се назначи причината за влегува-
њето во домот и сите забелешки на држателот. Ако во 
домот е извршен и претрес тогаш ќе се состави запис-
ник во согласност со членот 192 од овој закон кој мора 
да ги содржи причините за претрес без наредба.

Според ставот 3 од членот 193 од Законот, кога е из-
вршен претрес без наредба за претрес, извршителот на 
претресот мора веднаш да го извести јавниот обвини-
тел.

5. Според член 26 од Уставот се гарантира непов-
редливоста на домот. Правото на неповредливост на до-
мот може да биде ограничено единствено со судска од-
лука кога е во прашање откривање или спречување на 
кривично дело или заштита на здравјето на луѓето.

Поаѓајќи од значењето на домот како услов за жи-
вот и работа на човекот, неповредливоста на домот 
Уставот ја гарантира на начин што може да биде огра-
ничена само со одлука на суд и тоа во случај кога е во 
прашање откривање и спречување на кривично дело 
или заштита на здравјето.

Од анализата на наводите изнесени во иницијатива-
та Судот утврди дека предмет на оспорување не е цели-
ната на членот 193 од Законот за кривичната постапка, 
туку само ставот 1 од оваа одредба, кој дел беше пред-
мет на оцена од страна на Уставниот суд.

Членот 193 од Законот, во кој е содржан оспорени-
от став 1, е со наслов: „Влегување во дом врз основа на 
согласност или наредба за приведување“. Според сод-
ржината на оспорената одредба без наредба за претрес 
може да се влезе во дом во четири различни ситуации и 
тоа: 

- ако држателот на домот се согласува со тоа,
- ако таму се наоѓа лице кое по наредба на суд треба 

да се притвори или присилно да се доведе,
- поради лишување од слобода на сторител кој е за-

течен при извршување на кривично дело кое се гони по 
службена должност или

- на место каде што е извршено кривично дело зара-
ди вршење увид.

Од анализата на останатите одредби од Законот за 
кривичната постапка произлегува дека претресот вооби-
чаено се извршува врз основа на писмено барање за 
претрес (член 186 од ЗКП) или усно барање за претрес 
(кога постои опасност од одлагање-член 187 од ЗКП), 
но во двата случаи постои писмена трага од прифатено-
то и одобрено процесно дејствие од страна на судијата 
на претходната постапка. Имено, за првиот случај суди-
јата на претходната постапка издава наредба во писме-
на форма, а во вториот случај по добиеното известува-
ње по телефон, радиоврска или друго средство за елек-
тронска комуникација судијата го забележува разгово-
рот во записник, го потпишува, сочинува заверен пре-
пис на записникот и ги предава двата примерока (ориги-
нален записник и препис) на судот во рок од 24 часа од 
издавањето на наредбата. Според тоа, во двата случаи 
(по повод писмено и по повод усно барање за претрес) 
постои наредба на судот и тоа во писмена форма за 
преземање на процесното дејствие претрес на дом, сека-
ко заради откривање или спречување на кривично 
дело.

За разлика од наведеното кај оспорениот став 1 од 
членот 193 од Законот отсуствува писмената наредба 
или одлука од суд врз основа на која може да биде огра-
ничена неповредливоста на домот согласно членот 26 
од Уставот, од каде пред судот се постави прашањето 
дали во предвидените четири ситуации доаѓа до повре-
да на уставно гарантираната неповредливост на домот 
или не.

Според член 22 точка 17 од Законот под поимот 
претрес се подразбира детално истражување на лице, 
средство за превоз или дом под услови определени со 
закон.

По однос на првата ситуација (член 193 став 1 али-
неја 1) во која е предвидено вршење на претрес на дом 
кога држателот на домот се согласува со тоа Судот оце-
ни дека не се повредува членот 26 од Уставот. Ова од 
причина што влегувањето во домот, односно нарушува-
њето на приватноста на граѓанинот настанува по него-
ва согласност. Притоа, за вака извршениот претрес се 
составува записник во согласност со членот 192 од За-
конот, кој, меѓу другото, мора да ги содржи причините 
за претрес без наредба и потпис на лицето кај кое е 
вршен претресот. 

Во втората ситуација (член 193 став 1 алинеја 2) вле-
гувањето во домот се врши заради приведување на ли-
це кое, по наредба на суд, треба да се притвори или при-
силно да се доведе, односно правосудната полиција во 
овој случај постапува по наредба на судот за приведу-
вање, која пак наредба ги содржи истите податоци како 
и наредбата за претрес на дом. Акцентот е ставен на 
приведувањето на лицето, а не на претресот на домот. 
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Воедно, наредбата за приведување ја содржи во себе и 
наредба за претрес, во случај приведувањето да треба 
да се спроведе во домот на лицето на кое се однесува. 
Оттаму и во оваа правна ситуација Судот оцени дека 
членот 26 од Уставот не се повредува.

Во членот 193 став 1 алинеја 3 од Законот е предви-
дено влегување во домот без наредба на суд за вршење 
на претрес кога тоа е потребно заради лишување од сло-
бода на сторител кој е затечен при извршување на кри-
вично дело кое се гони по службена должност. Според 
оцена на Судот вака предвидената можност за навлегу-
вање во приватноста на домот не доведува до повреда 
на членот 26 од Уставот од причина што се работи за 
инцидентна ситуација кога правосудната полиција за-
текнува вршител на кривично дело кое се гони по служ-
бена должност во својот или туѓ дом inflagranti и кога 
заради преземањето на дејствието и опасноста сторите-
лот да побегне на органите на прогонот не е возможно 
истовремено да се бара наредба од суд за преземање на 
дејствие-претрес на дом.

Со определбата на законодавецот од членот 193 
став 4 од Законот без наредба за претрес да може да се 
влезе во дом заради вршење увид на место каде што е 
извршено кривично дело, исто така не се повредува ус-
тавната одредба на која се повикува подносителот на 
иницијативата.

Врз основа на наведеното Судот оцени дека член 
193 став 1 од Законот за кривичната постапка е во сог-
ласност со членот 26 од Уставот. 

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе со мнозинство гла-
сови во состав од претседателот на Судот Бранко Нау-
моски и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исма-
ил Дарлишта, Елена Гошева, Никола Ивановски, Јован 
Јосифовски, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Влади-
мир Стојаноски.

Претседател
У.бр.168/2012 на Уставниот суд на Република 

25 септември 2013 година Македонија,
Скопје Бранко Наумоски, с.р.

__________

4093.
Врз основа на член 25 став 6 од Деловникот на 

Уставниот суд на Република Македонија („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.70/1992) по моето 
гласање против неповедувањето постапка од Решение-
то У.бр.168/2012 од 6 ноември 2013 година за делот кој 
се однесува на член 193 став 1 алинеја 4 од Законот за 
Кривичната постапка („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.150/2010, 51/2011 и 100/2012) го издво-
јуваме и писмено го образложуваме следното 

ИЗДВОЕНО МИСЛЕЊЕ

Со наведеното Решение, Уставниот суд со мно-
зинство гласови не поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на членот 193 став 1 од Законот за Кривична-
та постапка („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр.150/2010, 51/2011 и 100/2012). 

Оспорениот член 193 е насловен „Влегување во дом 
врз основа на согласност или наредба за приведување“ 
и содржи четири алинеји во кои се наведени ситуации-
те во кои може да се влезе во дом без наредба за прет-

рес: ако држателот на домот се согласува со тоа (алине-
ја 1); ако таму се наоѓа лице кое по наредба на суд тре-
ба да се притвори или присилно да се доведе (алинеја 
2); поради лишување од слобода на сторител кој е зате-
чен при извршување на кривично дело кое се гони по 
службена должност (алинеја 3) или на место каде што е 
извршено кривично дело заради вршење увид (алинеја 
4). Евидентно е дека и самиот наслов на овој член наве-
дува дека случаите кои се опфатени со него треба да се 
однесуваат на влегување во дом врз основа на соглас-
ност или при постоење на веќе издадена наредба за при-
ведување, кои ситуации се наведуваат во првата, втора-
та и третата алинеја, а всушност воопшто не го вклучу-
ваат ниту директно го субсумираат и вршењето на увид 
на место кадешто е извршено кривично дело. 

Иницијално, би морало да се нагласи дека членот 
26 од Уставот е мошне конкретен и дециден: “Се гаран-
тира неповредливоста на домот. Правото на неповред-
ливост на домот може да биде ограничено единствено 
со судска одлука кога е во прашање откривање или 
спречување на кривични дела или заштита на здравјето 
на луѓето.“

Досегашната уставно-судска практика на Уставни-
от суд на Република Македонија во врска со ова правно 
прашање познава примери на оспорени одредби (член 
199 став 3 и член 202 став 1 од У.бр.25/2000) од стари-
от Закон за кривичната постапка („Службен весник на 
Република Македонија" бр.15/97) за кој не е поведена 
постапка за оценување на уставноста, но Судот во об-
разложението е крајно внимателен и прецизен во толку-
вањето на овие членови, се со цел да не бидат во кон-
традикторност со членост 26 од Уставот. Имено, во Ре-
шението У.бр/25/2000 се наведува дека: “....правото на 
неповредливост на домот може да биде ограничено 
единствено со судска одлука кога е во прашање откри-
вање или спречување на кривични дела или заштита на 
здравјето на луѓето, од причина што независно од тоа 
што законодавецот предвидува можност за пристапува-
ње кон претресување без претходно предавање на на-
редба, неспорно е дека судот претходно наредбата ја до-
нел но, истата не ја предава кога се претпоставува воо-
ружен отпор или ако постои сомнение за тешко кривич-
но дело сторено од група или организација.

Што се однесува до членот 202 став 1 од Законот за 
кривичната постапка според кој овластените службени 
лица на Министерството за внатрешни работи можат и 
без наредба за претрес да влезат во дом и други просто-
рии ако таму се наоѓа лице што по наредба на судот 
треба да се притвори или присилно да се доведе, Судот 
оцени дека овој член всушност регулира состојба кога 
постои наредба на судот за притворување или присил-
но доведување на определно лице, но не е издадена на-
редба за претрес на неговиот дом и кога законодавецот 
дава можност овластените лица на Министерството за 
внатрешни работи и без наредба за претрес да влезат 
во неговиот дом и другите простории ако таму се наоѓа 
лицето што треба да се приведе. 

.......
Имајќи го предвид изнесеното, Судот оцени дека ос-

порената одредба од член 202 став 1 од Законот се раз-
ликува од горенаведените одредби во смисла што во 
неа акцентот е ставен на притворувањето или присилно-
то доведување на лицето, како примарно дејствие на ор-
ганите за внатрешни работи, при што едновременото 
претресување на неговиот дом и другите простории, ка-
ко секундарно дејствие на овие органи, е инклудирано 
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во наредбата на судот за притворувањето или присилно-
то доведување, поради што Судот оцени дека во такви-
те случаи постоењето на посебна судска наредба за 
претресување не само што не е облигаторно, туку вооп-
што не е потребно.

Во прилог на мислењето на Судот оди и фактот што 
во наредбата за притворување или присилно доведу-
вање, таквото лице е идентификувано во смисла што, 
покрај името и презимето, е означена и адресата на не-
говиот дом и другите простории каде што престојува, 
па непостоењето на посебна наредба за претрес, во та-
ков случај, не би можело да се оквалификува како неов-
ластено влегување во туѓ дом.“

Следејќи ја истата логика, Судот и во предметот 
У.бр.191/2004 од 4 мај 2005 година, меѓу другото, не 
повел постапка за оценување на уставноста на членот 
142-б став 1 точка 1 од стариот Закон за кривичната по-
стапка („Службен весник на Република Македонија" 
бр.15/1997, 44/2002 и 74/2004) според која јавниот обви-
нител има овластување во предистражната постапка со 
наредба да определи примена на посебни истражни 
мерки. 

Во образложението по овој предмет, Судот наведу-
ва дека “станува збор за исклучок во определувањето 
на посебни истражни мерки, при што јавниот обвини-
тел ја носи писмено образложената наредба врз основа 
на писмено образложен предлог од Министерството за 
внатрешни работи, само во случаите кога станува збор 
за непознат сторител. По моментот на утврдување на 
идентитетот на сторителот на кривичното дело, донесу-
вањето на наредбата за примена на посебните истраж-
ни мерки спаѓа во надлежност на истражниот судија. 
Исто така, Решението наведува дека треба да се има 
предвид дека наредбата, било да е донесена од истраж-
ниот судија, или пак од јавниот обвинител, не се доне-
сува за сите кривични дела предвидени во закон, туку 
само за кривични дела за кои е предвидена казна зат-
вор од најмалку четири години или кривични дела сто-
рени од организирана група, банда или друго злостор-
ничко здружение за кои е предвидена казна затвор до 
пет години. Притоа треба да се има предвид дека наред-
бата се донесува со цел да се овозможи прибирање на 
податоци и докази за водење на кривична постапка кои 
на друг начин не би можеле да се соберат или нивното 
собирање би било сврзано со поголеми потешкотии.“

...........
„Дека јавниот обвинител во кривичната постапка 

може да донесува наредби произлегува од содржината 
на член 108 од Законот за кривичната постапка. Имено, 
според оваа одредба во кривичната постапка одлуките 
се донесуваат во форма на пресуда, решение и наредба. 
Пресуда донесува само судот, а решенија и наредби до-
несуваат и други органи што учествуваат во кривична-
та постапка.“

„Во прилог на уставноста на оспорените одредби е 
фактот што станува збор за наредба со строго дефини-
рани елементи. Имено, согласно член 142-д став 2 од 
Законот, наредбата содржи: податоци за лицето против 
кое се применуваат посебните истражни мерки кога сто-
рителот е познат, основите за сомневање за стореното 
кривично дело, фактите од кои произлегува примената 
на посебните истражни мерки, како и начинот, обемот 
и времетраењето на тие мерки. Значи, произволност во 

издавањето на наредбата по однос на нејзините елемен-
ти не е дозволена, без оглед кој ја донесува.“......

....„Според тоа, станува збор за исклучок во приме-
ната на посебните истражни мерки и тоа во предистраж-
ната постапка, во која јавниот обвинител, како носител 
на функцијата на гонење на сторителите на кривични 
дела, може со писмено образложена наредба, која е со 
ограничена важност од максимум четири месеци, да оп-
редели примена на мерките определени во член 142-б 
став 1 точка 3 до 8 и тоа по однос на конкретен вид кри-
вични дела. Притоа до примена на наведените мерки 
доаѓа во случаите кога се работи за непознат сторител, 
односно кога не се располага со сознание за идентите-
тот на сторителот на кривичното дело и кога на друг на-
чин не можат да се соберат податоци и докази за успеш-
но водење на кривичната постапка или нивното приби-
рање би било сврзано со поголеми тешкотии и штом ќе 
се дознае кој е сторителот, донесувањето на наредбата 
за примена на мерките преоѓа во надлежност на истраж-
ниот судија. Во оспорените одредби постојат заштитни 
механизми против можната злоупотреба при презема-
њето на мерките и е воспоставена правична рамнотежа 
меѓу генералниот интерес на државата и интересите на 
поединецот, што е во согласност со ратификуваните ме-
ѓународни договори што се дел од внатрешниот правен 
поредок.“

Актуелниот Закон за кривичната постапка регулира 
дека претресот вообичаено се извршува врз основа на 
писмено (член 186 од ЗКП) или усно барање за претрес 
(кога постои опасност од одлагање-член 187 од ЗКП), 
но и во двата случаи постои писмена трага од прифате-
ното и одобрено процесно дејствие од страна на судија-
та на претходната постапка. Во првиот случај судијата 
на претходната постапка издава наредба во писмена 
форма, а во вториот случај по добиеното известување 
по телефон, радиоврска или друго средство за електрон-
ска комуникација судијата го забележува разговорот во 
записник, го потпишува, сочинува заверен препис на за-
писникот и ги предава двата примерока (оригинален за-
писник и препис) на судот во рок од 24 часа од издава-
њето на наредбата. Според тоа, и во двата случаи 
(писмено или усно барање за претрес) постои наредба 
на судот и тоа во писмена форма за преземање на про-
цесното дејствие претрес на дом, секако заради откри-
вање или спречување на кривично дело.

За разлика од наведеното кај оспорениот член 193 
став 1 алинеја 4 од Законот отсуствува врзаност со 
писмена наредба или одлука од суд врз основа на која 
може да биде ограничена неповредливоста на домот 
согласно членот 26 од Уставот бидејќи без наредба на 
суд може да се влезе во домот заради вршење на увид 
на местото каде е извршено кривично дело. Спорно е 
што за вака преземеното дејствие не постои наредба на 
суд за навлегување во приватноста на домот, било таа 
да е издадена во писмена или усна форма, пред или по 
преземањето на дејствието. Ова од причина што членот 
26 од Уставот има силно изразен став кон гарантирана-
та неповредливост на домот, која може да биде ограни-
чена само со одлука на суд и тоа само кога е во праша-
ње откривање или спречување на кривично дело или 
заштита на здравјето на луѓето, што во членот 193 став 
1 алинеја 4 од Законот не е случај.

Согласно членот 233 од Законот увидот го презема 
јавниот обинител, а по негово овластување и правосуд-
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ната полиција а судијата на претходната постапка, спо-
ред сегашниот концепт на Законот за кривичната поста-
пка не спроведува увид. Потребата од итно преземање 
на дејствието увид е неспорна, иако во овој случај од-
редбата не ја потенцира итноста или опасноста од одла-
гање како што е случај со членот 187 став 1 од Законот. 

Имајќи ја предвид концепцијата на членот 187 од 
Законот (усно барање на наредба за претрес) каде до-
полнително се изготвува записник за преземеното деј-
ствие останува нејасно од кои причини законодавецот 
и во овој случај (претрес на дом на место каде е изврше-
но кривично дело заради вршење на увид) не предви-
дел во толерантен временски рок ниту издавање на на-
редба (писмена или усна) за преземеното дејствие или 
да биде дополнително известен судијата на претходна-
та постапка заради носење на соодветна одлука и зара-
ди нотирање на преземеното дејствие на законски пред-
виден начин ниту пред ниту по дејствието.

Терминолошки гледано, според член 22 точка 17 од 
Законот под поимот претрес се подразбира детално ис-
тражување на лице, средство за превоз или дом под ус-
лови определени со закон. За разлика од тоа, увидот ка-
ко посебно процесно дејство не е конкретно дефиниран 
во Законот иако во член 233 наведува “потреба од 
непосредно забележување“. Правната теорија од своја 
страна го определува како дејствие кое го преземаат ов-
ластените органи со цел обезбедување на местото на из-
вршување на кривичното дело, прибирање на траги, до-
кази и предмети поврзани со кривичното дело, прибира-
ње на известувања и пронаоѓање на сторителот на де-
лото. Увидот на лице место може да се преземе по до-
биена дојава во блиско време по сторувањето на де-
лото, но во одредени ситуации увидот се презема по 
протек на поголема временска дистанца од сторување-
то на делото. При вршењето на увидот во дом, може но 
и не мора да се затекне сторителот на делото, или пак 
може да се презема во домот на сторителот, но и во туѓ 
дом. 

Заради погоре наведеното, оценувајќи го членот 
193 од новиот Закон за кривичната постапка кој веќе е 
во сила а ќе започне да се применува од 1 декември 
2013 година, сметаме дека Судот требаше и понатаму 

да го задржи досегашниот внимателен став по ова пра-
шање, односно да поведе постапка за оценување на ус-
тавноста на алинеја 4, со оглед на тоа дека таа е особе-
но проблематична и не е во согласност со членот 26 од 
Уставот и може да предизвика несакани последици при 
нејзината примена. Актуелната законска конструкција 
овозможува диспозиција во преземањето на процесно-
то дејство увид, крие во себе опасност од злоупотреби, 
односно под изговор на потреба од вршење на увид да 
се навлезе во приватноста на домот на сторителот или 
пак во туѓ дом. Исто така, со оваа одредба не се овозмо-
жува судијата на претходната постапка, во случај на 
повреда, да може да ја оствари законската обврска за 
одлучување за слободите и правата на обвинетиот во 
случај пропишан со Уставот, со закон и меѓународен 
договор ратификуван во согласност со Уставот.

Бранко Наумовски, с.р.
Судија на Уставниот суд
на Република Македонија

д-р Наташа Габер-Дамјановска, с.р
Судија на Уставниот суд
на Република Македонија
__________

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА
4094.

Врз основа на член 44 од Законот за данокот на до-
бивка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 
44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 
159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011 и 79/2013), Држав-
ниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ 
НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2013 ГОДИНА
Индексот на цените на мало во Република Македо-

нија во периодот јануари-ноември 2013 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2012 година, е пови-
сок за 1,3%.

                                            Заменик на директорот,
м-р Анита Стамнова, с.р.
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