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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1046. 

Врз основа на член 122 став 3 од Законот за водите 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98, 
19/00, 42/05, 46/06 и 6/09), Владата на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 11.05.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА 
ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОДОСТОПАНСТВОТО 

ЗА 2009 ГОДИНА 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 

за унапредување на водостопанството за 2009 година 
на Фондот за водите на Република Македонија бр. 02-
253/1 од 17.02.2009 година, донесена од Управниот од-
бор на овој фонд, на седницата одржана на 17.02.2009 
година. 

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

 
      Бр. 19-1145/1                Претседател на Владата 
11 мај 2009 година              на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1047. 

Врз основа на член 227, став 5 од Законот за хартии 
од вредност („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 95/05, 25/07 и 7/08), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 11.05.2009 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИКОТ 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА УТВР-
ДУВАЊЕ НА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОЦИ ШТО 
ГИ НАПЛАТУВА КОМИСИЈАТА ЗА ХАРТИИ ОД  

ВРЕДНОСТ 
 
1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифникот 

за дополнување на Тарифникот за утврдување на виси-
на на надоместоци што ги наплатува Комисијата за 
хартии од вредност бр. 03-972/5 од 11.05.2009 година, 
донесен од Комисијата за хартии од вредност, на сед-
ницата одржана на 11.05.2009 година. 

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

 
     Бр. 19-1522/1                Претседател на Владата 
11 мај 2009 година                 на Република Македонија, 
        Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1048. 

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 36/07, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 11.05.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЧОВЕ-

КОВИ НАСЕЛБИ – ХАБИТАТ 
 

Член 1 
Во Одлуката за формирање на Национален комитет 

за човекови населби – ХАБИТАТ („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 10/02, 75/03 и 46/07), чле-
нот 2 се менува и гласи: 

„Националниот комитет за човекови населби – ХА-
БИТАТ е во следниов состав: 

- Павловска Даница – координатор, Министерство 
за животна средина и просторно планирање; 

- Гаџовски Дејан – секретар, Министерство за жи-
вотна средина и просторно планирање; 

и членовите: 
- Димитров Игор, Влада на Република Македонија; 
- Поповска Марија, Министерство за труд и соци-

јална политика; 
- Шаќири Тахир, Министерство за финансии; 
- Камческа Сузана, Министерство за транспорт и 

врски; 
- Ценова Наташа, Државен завод за статистика; 
- д-р Тодоровски Илија, Универзитет Св. „Климент 

Охридски“ – Правен факултет – Кичево; 
- д-р Хаџи-Пецова Стефанка, Универзитет Св. „Ки-

рил и Методиј“ – Факултет за земјоделски науки и хра-
на; 

- м-р Пенчиќ Дивна, Асоцијација на архитекти на 
Македонија; 

- д-р Сиљановска Јасмина, Универзитет Св. „Кирил 
и Методиј“ – Архитектонски факултет – Скопје; 

- Костовска Билјана, ЈП за стопанисување со стан-
бен и деловен простор; 

- Вртеска Наташа, Заедница на единиците на локал-
ната самоуправа; 

- Осеку Бесник, Град Скопје; 
- м-р Трпчевска – Ангелковиќ Душица, Агенција за 

планирање на просторот; 
- Станојевска Бранка, АД „МЕПСО“; 
- Стојчевски Зоран, Министерство за надворешни 

работи; 
- Шехи Фатмир, Министерство за економија; 
- Стојковска Оливера, Министерство за здравство.“ 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 19-2021/1                Претседател на Владата 
11 мај 2009 година                 на Република Македонија, 
         Скопје                    м-р Никола Груевски, с.р. 

____________ 
1049. 

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Ре-
публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 
19/08 и 82/08), Владата на Република Македонија, на 
седницата одржана на 5.05.2009 година, донесе 

 
Д Е Л О В Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА 
НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Деловникот за работа на Владата на Република 
Македонија („Службен весник на Република Македо-
нија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 
5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 
157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 144/08 и 42/2009), во член 
126-а став (1) зборовите: „30.04.2009 година“ се заме-
нуваат со зборовите: „30.04.2010 година“. 
 

Член 2 
Овој деловник влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
   Бр. 19-2114/1                       Заменик на претседателот 
5 мај 2009 година                    на Владата на Република 

  Скопје                                 Македонија, 
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р.  
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, 
ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 

1050. 
Врз основа на  член 8 став 10,11 и 12, член 9, член 

14 став 2, член 16 став 3, член 17 став 3, член 18 став 5, 
член 20 став 3 и член 33 став 7 од Законот за семенски 
и саден материјал за земјоделски растенија („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 39/06 и 89/08), 
Министерот за земјоделство, шумарство и водосто-
панство донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ КОМПИР 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Содржина 

 
Со овој правилник се пропишуваат условите за тр-

гување со семенски компир за оделни категории семе, 
начинот на пакувањето и препакувањето, условите во 
поглед на трговијата на сортата,  земањето примероци 
за анализа, декларирањето, етикетирањето на партиите 
семенски компир, формата и содржината на етикетата, 
максималната големина на партијата семе, методите за 
испитување на квалитетот на семенскиот компир, усло-
вите во поглед на трговија на сортата, малите количини 
на семенски компир кои не ги исполнуваат условите за 
трговија, а кои се наменети  за научни цели,селекција, 
официјално испитување или за инспекцијски надзор; 
формата, содржината  и начинот за водење на евиден-
цијата од страна на снабдувачот за состојбата на семен-
ските посеви и поблиските услови за  вршење на под-
готовката за трговија;  начинот, постапката и методите 
за вршење на стручна контрола на семенските посеви, 
односно на објектите за производство, складирање , 
подготовка  на семенскиот компир и земање на мостри 
за испитување, како и условите за производство што 
треба да ги исполнуваат посевите и условите кои треба 
да ги испонуваат снабдувачите и начинот на нивната 
работа;  начинот и постапката за производство на офи-
цијален сертефициран семенски компир, како и роко-
вите, формата и содржината на пријавата и начинот и 
постапката за сертефикација, формата и содржината на 
сертификатот,  содржината на барањето; формата и со-
држината на етикетите; начинот на земање на мостри и 
постапката за вршење пост контрола, како и и го од-
редува процентот на мострите кој се вклучува во пост-
контролата. 

 
Член 2 

Значење на поимите 
 
Поимите употребени во овој правилник, го имаат 

следното значење: 
1. „Клубен”  е здебелен дел од подземно стебло кој 

служи за вегетативно размножување   
2. „Семенски компир” или “Семе од компир”- се 

клубени од компир; 
3. „Основно семе”- се клубени од компир кои биле 

произведени од предосновно семе, во согласност со во-
обичаените методи за одржување на сортата и здрав-
ствената сосотојба; 

4. „Сертифицирано семе”- се клубени од компир 
кои биле произведени од предосновно или основно се-
ме за кои со официјален преглед било утврдено дека ги 
исполнува условите за предосновно или основно семе;  

5. „Снабдувач на семенски компир”- е физичко 
или правно лице кое се занимава со барем една од след-
ните дејности: производство, подготовка за пазар, увоз 
или извоз и внатрешна трговија со семенски компир; 

6. „Место на производство”- е организационо и 
деловно заокружена стопанска целина, вклучувајки го 
земјиштето, објектите, машините и опремата, каде се 
врши производство, подготовка за пазар и трговија со 
семенски компир. Местото на производство може да се 
состои од повеќе единици на производство; 

7. „Единица на производство”-е секој насад  на 
семенски компир (семенски насад) или друг објект или 
земјиште каде се произведува семенски компир; 

8. „КМГ-МИД”-е  идентификациски број на место-
то на производство, кој му се доделува на местото на 
производство во согласност со прописите кои го регу-
лираат водењето на регистарот за земјоделски стопанс-
тва и водење на регистарот за снабдувачи; 

9. „Објекти за подготовка за пазар и трговија”- 
се складишта, ладилници, објекти за сортирање, дезин-
фекција односно пакување  

10. „Партија семе”-е количество на семенски ком-
пир од иста сорта, категорија и потекло, добиена од-
носно произведена иста година и на исто место на про-
изводство; 

11. „Ознака на партија семе”- е нумеричка ознака 
која овозможува разликување на партиите и нивно сле-
дење; 

12. „Орган за сертифицирање”- е орган кој во сог-
ласност со прописите, кои го регулираат семенскиот 
материјал од земјоделски растенија, е овластен за воде-
ње на постапката за официјално сертифицирање на се-
менски компир во согласност со овој правилник.  

13. „Карантински штетни организми”-се орга-
низми  чие внесување и ширење е забрането а се одре-
дени со прописите кои ги регулираат постапките за 
спречување на внесување, ширење и уништување на 
штетните организми на растенијата, растителните про-
изводи и предмети под надзор; 

14. „Овластена лабораторија”- е лабораторија ов-
ластена за вршење на дијагностички испитувања и дру-
ги тестови на семенски компир, во согласност со про-
писите кои го регулираат семенскиот материјал од зем-
јоделски растенија или лабораторија овластена за ди-
јагностицирање на штетни организми, во согласност со 
прописите кои ја регулираат здравствената заштита на 
растенијата. 

 
Член 3 

Категории на семенски компир 
 
Категории на семенски компир се: 
1. „Предосновно семе” чии  клубени на компир: 
- се директно произведени од родителски парови во 

согласност со стандардните методи за селекција на 
компир, наведени во точка 2, подточка 2.4 и точка 3 од  
Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник; 

- се наменети за производство на категоријата ос-
новно семе; 

- за кои со официјални прегледи било утврдено де-
ка ги исполнува минималните услови за сертифицира-
ње на семето за одредена категорија. 

2. „Основно семе” чии клубени на компир: 
- биле произведени во согласност со вообичаените 

методи за одржување на сортата и здравствената со-
стојба; 

- се наменети за производство на сертифицирано 
семе; 

- ги исполнуваат минималните услови , наведени во 
точка 1 од Прилог 1 и условите за квалитет од  дел А и 
дел Б од Прилог 2, кои се составен дел на овој правил-
ник; 

- биле официјално прегледани и е утврдено дека ги 
исполнуваат минималните услови наведени во оваа 
точка. 
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3. „Сертифицирано семе” чии клубени на компир: 
- биле произведени непосредно од основно семе 

или предосновно семе за кои со официјален преглед 
било утврдено дека ги исполнува условите за основно 
семе; 

- се наменети за производство на компир за консу-
мација; 

- ги исполнуваат минималните услови, наведени во 
точка 2 од Прилог 1 и условите за квалитет од дел А и 
дел Б од Прилог 2, кои се составен дел на овој правил-
ник; 

- биле официјално прегледани и е утврдено дека ги 
исполнуваат минималните услови во оваа точка. 

 
II. ТРГОВИЈА СО СЕМЕНСКИ КОМПИР 

 
Член 4 

Снабдувач 
 
Семенски компир може да произведува, подготвува 

за пазар, увезува и да тргува со него само снабдувач кој 
во Управата за семе и саден материјал (во понатамош-
ниот текст: Управа) е запишан во регистарот за снабду-
вачи на семенски материјал од земјоделски растенија 
(во понатамошниот текст: регистар на снабдувачи), во 
согласност со прописите кои го регулираат водењето 
на регистарот на снабдувачи на семенски материјал од 
земјоделски растенија и прописите кои  ја регулираат 
здравствената заштита на растенијата. 

 
Член 5 

Трговија со семенски компир 
 
(1) Со семенски компир може да се тргува доколку 

бил официјално сертифициран како основно семе или 
серетифицирано семе и ги исполнива условите од При-
лог 1,  Прилог 2  и  член 8 став 2 и 3 на овој правилник. 
Семенскиот компир за трговија треба да ги исполнува 
и условите одредени со прописите кои ја регулираат 
здравствената заштита на растенијата. 

(2) Доколку семенскиот компир од став 1 од овој 
правилник, на пазарот не ги исполнува сите услови од 
Прилог 2 на овој правилник, може повторно да се сор-
тира. Пред тргување со семенски компир, кој после 
сортирањето е во согласност со сите услови од Прилог 
2 и од член 8 став 2 и 3 од овој правилник, треба по-
вторно официјално да се прегледа и сертифицира. 

(3) По исклучок на одредбите од став 1 на овој 
член, во согласност со овој правилник, може официјал-
но да се сертифицира и тргува со семенски компир и со 
семенски компир од категоријата предосновно семе, 
кој бил произведен во согласност со една од методите 
за селекција и одржување, дадени во Прилог 4 на овој 
правилник и официјално сертифициран во согласност 
со одредбите од дел III од овој правилник. 

   (4) Со семенски компир можe да се тргува докол-
ку пред тоа не бил третиран со инхибитори за  'ртење. 

 
Член 6 

Степени на категории 
 
(1) Категориите на семенски компир, кој бил офи-

цијално сертифициран во согласност со одредбите од 
дел III од овој правилник, се состои од следните сте-
пени: 

1. Категоријата предосновно семе се дели на: 
- Степен IS или изворно семе- кој ги опфаќа расте-

нијата, микроклубените и миниклубените, добиени од-
носно размножени во согласност со IN VITRO-метода 
од селекција за одржување, пропишана во точка 2 од 
Прилог 4 од овој правилник; 

- Степен S1- кој ги опфаќа клубените, произведени 
од изворно семе од алинеа 1 на оваа точка или во сог-
ласност со методите на клонска селекција, од точка 3 
од Прилог 4 од овој правилник; 

- Степен S2-  кој ги опфаќа клубените произведени 
од семето од степен S1. 

2. Категоријата основно семе се дели на: 
- Степен SЕ1- кој ги опфаќа клубените на компир, 

произведени од предосновното семе; 
- Степен SЕ2- кој ги опфаќа клубените на компир, 

произведени непосредно од основното семе од степен 
SЕ1; 

- Степен SE3- кој ги опфаќа клубените по правило 
произведени од основно семе од степен SЕ2,  а може и 
од основно семе од степен SЕ1 или од предосновно се-
ме, доколку не ги исполнуваат условите за сертифици-
рање во степен SЕ1 или во степен SЕ2. 

3. Категоријата сертифицирано семе се дели на: 
- Степен А- кој ги опфаќа клубените, по правило 

произведени од основно семе од степен SЕ1, а може од 
било кој предходен степен, доколку не ги исполнува 
условите за сертифицирање во повискок степен од сте-
пенот А; 

- Степен В- кој ги опфаќа клубените, произведени 
по правило од основно семе од степен SЕ2, а може од 
било кој предходен степен, доколку не ги исполнува 
условите за сертифицирање во повисок степен В. 

- Степен С- кој ги опфаќа клубените произведени 
по правило од основно семе од степен SЕ3, а може од 
било кој предходен степен, доколку не ги исполнува 
условите за сертифицирање во повисок степен од сте-
пен С. 

(2) Со семенски компир, кој за официјално серти-
фицирање во одделна категорија и степен од став (1) на 
овој член, ги исполнува пропишаните услови за офици-
јално сертифицирање од дел III од овој правилник, мо-
же да се тргува со ознака на соодветна категорија и 
степен, кои се означуваат на официјалните етикети, 
кои се пропишани со овој правилник за катергорија 
предосновно семе, основно семе или сертифицирано 
семе. 

 
Член 7 

Национална сортна листа 
 
Може да се тргува само со официјално сертифици-

ран семенски компир од сорти, кои се запишани во На-
ционална сортна листа во согласност со прописите кои 
ја регулираат постапката за запишување на сортата во 
Националната сортна листа. 

 
Член 8 

Големина на клубени 
 
(1) Семенскиот компир пред ставање во трговија 

треба да се калибрира и  пакува. 
(2) Со клубените на семенски компир, кои при ка-

либрирањето поминуваат низ квадратна мрежа со ди-
мензии 25 mm х 25 mm, како и со поголемите клубени 
кои не поминуваат низ квадратна мрежа со димензии 
35 mm х 35 mm, не треба да се тргува. 

(3) Партијата  треба  да содржи најмалку од 3% од 
тежината на клубени, кои се помали од наведената дол-
на врденост и најмногу  3% од тежината на клубени 
кои се поголеми од наведената горна вредност 

(4) Oдредбите од став 2 на овој член, не се однесу-
ваат на предосновното семе од  член 5  став 3 од овој 
правилник, со кои се тргува како миниклубени, кои би-
ле произведени непосредно од растенија на компир, 
одгледани во IN VITRO услови. 
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Член 9 
Пакување 

 
Со официјално сертифициран семенски компир од 

категории на предосновно семе, основно семе и серти-
фицирано семе, може да се тргува само во хомогени 
партии и пакувани во вреќи, сандаци или контејнери, 
кои треба да се затворени и означени, согласно член 10 
од овој правилник. Вреќите треба да се неупотребува-
ни, а сандаците и контејнерите чисти. 

 
Член 10 

Затварање и означување 
 
(1) Пакувањата на официјално сертифицираниот се-

менски компир од член 9 на овој правилник, треба да 
се затворени и официјално означени, така што  пакува-
њата да не можат  да се отворат, без да се оштети си-
стемот за затварање, официјалната етикета или пакува-
њето. Системот за затварање треба да овозможи при 
пакувањето официјалната етикета да се закачи или 
прицврсти со официјална пломба, освен доколку се упо-
требува систем за затварање за еднократна употреба. 

(2) На секое пакување, на официјално сертифици-
ран семенски компир од член 9 на овој правилник, на 
надворешната страна, треба да се прицврсти официјал-
на етикета. Доколку се употребува официјална етикета 
со отвор за врвка,  прицврстувањето секогаш треба да е  
обезбедено со официјална пломба. Може да се употре-
буваат самолепливи етикети, доколку семенскиот ком-
пир е спакуван во амбалажа од која самолепливата ети-
кета неможе да се отстрани. Доколку се заменува само-
лепливата етикета, таа треба да се гледа на амблажата. 
За официјално затворање и означување, може да се 
употреби само официјална етикета, која пред тоа не би-
ла употребувана. 

(3) Секое пакување на официјално сертифициран 
семенски компир од член 9 на овој правилник, треба да 
содржи официјален документ од иста боја како што е 
официјалната етикета, и на него да се наведуваат пода-
тоците од член 11 од овој правилник. 

(4) Официјалниот документ од став 3 од овој член, 
не е потребен доколку податоците кои се отпечатени 
на пакувањето неможат да се избришат или доколку се 
употреби самолеплива етикета од став 2 од овој член 
или етикета од материјал кој не се кине. 

(5) Официјално затворени и означени пакувања, мо-
жат повторно да се затворат и означат со официјална 
етикета доколку се наведе датумот на последното по-
вторно затворање и означување, како и органот одгово-
рен за тоа. 

 
Член 11 

Официјални етикети 
 
(1) Официјалната етикета треба да е во: 
- бела боја со виолетова  дијагонала за предосновно 

семе; 
- бела боја за основно семе; 
- сина боја за сертифицирано семе; 
- кафеава боја за семенски компир од сортата која 

не е  запишана во Националната сортна листа.  
(2) Формата и содржината на официјалната етикета 

врз амбалажата дадена е на Образец бр. 8 во Прилог 14 
кој е составен дел на овој правилник.  

(3) Димензиитена официјалната етикета се: 110 mm 
х 67 mm. 

(4) По исклучок на став 2 од овој член, официјална-
та етикета со која се означува предосновното семе ком-
пир треба да ги содржи најмалку податоците од Обра-
зец бр. 8  точка 2, 3, 4, 5 и 7, како и ботаничкото име на 
видот кој треба да е на латиница. 

Член 12 
Дополнителни услови за означување 

 
(1) На сите етикети, потврди или други документи,  

кои се прицврстени односно кои ги следат партиите на 
семенскиот компир на сортите кои биле генетски мо-
дифицирани, јасно треба да се наведе дека сортата е ге-
нетски модифицирана. 

(2) Доколку клубените на семенски компир биле 
третирани со фитофармацевтски или други хемиски 
средства, тоа средство треба да се наведе на официјал-
ната етикета на пакувањето, односно на секој документ 
на снабдувачот,  кој се наоѓа на пакувањето или во па-
кувањето на семенскиот компир. 

 
Член 13 

Исклучоци за трговија 
 
(1) Со семенски компир, кој во поглед на  категори-

јата или сортата не ги исполнува сите услови за тргува-
ње пропишани со овој правилник, може привремено да 
се тргува врз основа на дозвола од Управата согласно 
член 8 став 8 од Законот за семенски и саден материјал 
за земјоделски растенија. Таквиот семенски компир 
треба да е означен со официјална етикета, на која треба 
да е наведено: “Категоријата на семенски компир ис-
полнува помалку строги услови од пропишаните”. 

(2) Официјалната етикета за семенски компир од 
став 1 од овој член треба  да е: 

- иста како што е пропишаната за одделна категори-
ја со овој правилник,  

- со кафеава боја за семенски компир од сортата ко-
ја не е  запишана во Националната сортна листа.  

 
III. ПОСТАПКА ЗА ОФИЦИЈАЛНО СЕРТИФИЦИРА-

ЊЕ НА СЕМЕН-СКИ КОМПИР 
 

Член 14 
Постапка за официјално сертифицирање 

 
(1) Семенскиот компир официјално се сертифицира 

во следните категории: предосновно семе, основно се-
ме и сертифицирано семе. 

(2) Постапката за официјално сертифицирање на се-
менски компир ја води органот за сертифицирање врз 
основа на пријава за преглед на семенски посеви од 
снабдувачот од член 16 и 17од овој правилник. 

(3) Органот за сертифицирање води постапка за 
официјално сертифицирање, во согласност со Законот 
за семенски и саден материјал за земјоделски растенија 
и Законот за здравје на растенијата. 

(4) Семенскиот компир нема официјално да се сер-
тифицира, доколку врз основа на поднесената пријава,  
се утврди дека: 

- снабдувачот не е запишан во регистарот на снаб-
дувачи; 

- пријавата се однесува за сорта која не е наведена 
во Националната сортна листа, освен доколку Управа-
та со решение дозволила официјално сертифицирање 
на семенски материјал на сортата, која е пријавена во 
постапка за упис во националната сортна листа или до-
колку  семенскиот компир на таа сорта се произведува 
за извоз;  

- од пријавата односно прилозите кон пријавата се 
гледа дека за садење на семенски насад бил употребен 
семенски компир од категорија „сертфицирано семе”  
или 
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- пријавата не е поднесена во рок, кој на органот за 
сертифицирање ќе му овозможи да ги изврши сите 
прегледи и испитувања на мострите, пропишани со 
овој правилник, во роковите кои се одредени во При-
лог 6, кој е составен дел  на овој правилник. 

(5) Снабдувачот може, нецелосната пријава да ја 
дополни во рок кој го определил органот за сертифици-
рање, но најдоцна до првиот официјален преглед на се-
менски посеви односно насади. 

(6) Семенскиот компир, нема да се сертифицира 
кога: 

- при првиот официјален преглед на семенски наса-
ди, се утврди дека семенскиот насад се протега преку 
површина на земјиштето, кое во согласност со член 16   
од овој правилник, било прегледано и имало присуство 
на компирови цистотворни нематоди; 

- ќе утврди дека можните насади на компир до 100 
метри изолациони појас, во поглед на здравствената со-
стојба не ги исполнува условите за сертифицирање на 
семенски компир во категоријата на сертифицирано се-
ме од степен А; 

- при вториот официјален преглед се утврди дека 
поради заразеност со компирова мувла (Phytophthora 
infenstans de Bary), односно со црна лисна пегавост 
(Alternaria solani), зафатено е повеќе од 30% од семен-
скиот насад, односно дека е унуштено повеќе од 5% од 
растенијата; 

- поради напад од штетни организми, кои се наведе-
ни во условите за сертифицирање во Прилог 5 од овој 
правилник, поради оштетување кои се последица на 
неправилна употреба на фитофармацевтски средства, 
како и поради временски и други фактори, била појако 
уништена лисната површина, така да вршењето на по-
стапките за сертифицирање неможеле да се изведат; 

- семенскиот насад  е силно обраснат со плевел; 
- компировото стебло не било уништено во рок, кој  

му бил одреден на снабдувачот од страна на органот за 
сертифицирање при последниот преглед. 

(7) Во решението за одбивање на официјалното сер-
тифицирање треба да се наведат и причините за одби-
вањето на официјалното сертифицирање.. 

 
Член 15 
Плодоред 

 
Почвата е соодветна за производство на семенски 

компир, доколку на неа најмалку две предходни вегета-
циони периоди не бил посаден компир и истата не е за-
разена со цистотворни нематоди. 

 
Член 16 

Пријава за официјално сертифицирање  
на предосновно семе 

 
(1) По исклучок на одредбите од член 4 од овој пра-

вилник, пријава за официјално сертифицирање на пре-
досновното семе кај органот за сертифицирање, може 
да поднесе само снабдувач кој е: 

- запишан како одржувач на сортата запишана во 
националната сортна листа, која се води во согласност 
со прописите кои ја регулираат постапката за упис на 
сортата во националната сортна листа и водење на на-
ционална сортна листа; и 

- изворниот материјал за производство на предос-
новно семе го добил од одржувачот на сортата од али-
неа 1 на овој став. 

(2) Пријавата за официјално сертифицирање на се-
менски компир за предосновно семе снабдувачот ја 
поднесува до органот за сертифицирање најдоцна до 1 
април од тековната година. Формата и содржината на 
пријавата дадена е на Прилог 7 Образец бр. 1 кој е со-
ставен дел на овој правилник. 

(3) Снабдувачот, кон пријавата од став 2  од овој 
член треба да приложи и: 

- копија од катастарскиот план со точно вцртано 
земјиште на кои се  поставени семенските насади кои 
се пријавени за сертификација; и 

- попис на сите други насади на компир, кои припа-
ѓаат на местото на производство. 

 
Член 17 

Пријава за официјално сертифицирање на основно 
и сертифицирано семе 

 
(1) Снабдувачот од член 4 од овој правилник, до ор-

ганот за сертифицирање, треба да поднесе пријава за 
официјално сертифицирање на основен и сертифици-
ран семенски компир, најдоцна до 1 април тековната 
година. Формата и содржината на пријавата се дадени 
на Образец бр. 2 во Прилог 8 кој е составен дел на овој 
правилник.  

(2) Кон пријавата од став 1 од овој член треба да се 
приложи и: 

- попис на сите други насади на компир, кои припа-
ѓаат на местото на производство; 

- копии од официјалните документи за потеклото на 
употребениот семенски компир, доколку семето не би-
ло сертифицирано во Република Македонија; 

- копии од решението со кое Управата дозволува 
официјално сертифицирање на семенскиот материјал 
од сортата, која е пријавена во постапката за упис во 
Националната сортна листа или чие што семе се произ-
ведува за извоз, доколку пријавата се однесува на сорта 
која не е запишана во националната сортна листа или 
во заедничката сортна листа на земјоделски растенија 
од член 7 од овој правилник. 

 
Член 18 

Постапување на снабдувачот 
 
(1) Мерките кои ги одредил органот за сертифици-

рање при официјалните прегледи, снабдувачот треба да 
ги спроведе најдоцна до следниот официјален преглед. 

(2) Снабдувачот треба да води евиденција за произ-
водство на семенски компир така што секој семенски 
насад во евиденцијата да се води под ознака која му ја 
доделил органот за сертифицирање. Во евиденцијата 
по датуми се запишуваат агротехничките и други мер-
ки извршени на насадот, датата на настапување на поз-
начајни фази од развојот на растенијата, датата на поја-
вата на штетни организми и други забелешки и забеле-
жувања. Исто така се запишува датата на прибирање, 
количеството на приносот како и локацијата за склади-
штето за компирот од одделен семенски насад.  

(3) Семенскиот компир по ископување се складира 
во соодветно складиште за таква намена, кое пред тоа 
треба да е исчистено и дезинфицирано. Складиштето во 
кој се складира семенскиот компир треба да е одделен 
од складиштето во кој се наоѓа друг (меркантилен-за 
исхрана) компир.  За целиот период на складирање, тре-
ба да се одржува соодветна хигиена во складиштето. 

(4) Партиите на семенскиот компир во складиште-
то, меѓусебно треба да се физички одделени. Семето на 
една партија може да се складира, зависно од вкупното 
количество на семе во партијата, во една или повеќе 
складишни единици (ќелија, палетен сандак, сандак, 
џамбо вреќа, вреќа). Секоја складишна единица треба 
да е означена и тоа така што од ознаката  да се гледа: 
сортата, категоријата и степенот, годината на произ-
водство, ознаката на партија, вкупното количество на 
семенски компир од тој семенски насад, количество на 
семе во складишната единица. Доколку семенскиот 
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компир пред складирањето бил третиран со фитофар-
мацевтски средства, средството треба да е наведено на 
ознаката. При складирањето на компирот  треба да се 
овозможи пристап до секоја одделна партија. 

(5) Снабдувачот води складишна евиденција по 
партии на семенски компир. Во складишната евиден-
ција се запишуваат и датите на сортирање и пакување, 
начинот на пакување, количеството на сортиран и па-
куван семенски компир подготвен за пазар како и ко-
личеството на отпад. Во евиденцијата се запишуваат 
сите мерки спроведени за време на складирањето. 

(6) Евиденцијата од став 4 и 5 на овој член, на бара-
ње на органот за сертифицирање се дава на увид.  

(7) Снабдувачот ги чува доказите за потекло на се-
менскиот компир употребен за садење на семенските 
насади, заедно со официјалните етикети, кои биле 
прицврстени на амбалажата од употребеното семе, за 
пријавените семенски и сите други насади на компир и 
тоа најмалку до 1-ви април, следната година од година-
та на пријавата. Снабдувачот треба да ги чува  сите до-
кази, врз основа на кои ја  води  евиденцијата од став 4 
и 5 од овој член , кој ги дава на увид на органот за сер-
тифицирање.  

 
 

Член  19 
Прегледи на објекти за производство на предоснов-

но семе на компир 
 
(1) Врз основа на пријавата за официјално сертифи-

цирање на предосновно, основно и сертифицирано се-
ме од член 16 и 17 од овој правилник, органот за серти-
фицирање врши најмалку два прегледи за време на ве-
гетацијата на: 

- објекти и опрема како и на супстрат за одгледува-
ње во единицата на производство, каде се произведува 
предосновното семе; 

- евиденцијата за вршење на селекција на одржува-
ње во согласност со една од методите на селекција за 
одржување од Прилог 4 на овој правилник;  

- евиденцијата за превземени мерки за спречување 
на појавување и ширење на штетни организми и можни 
други мерки во објекти и на земјишта каде се врши 
пропишаната селекција за одржување; 

- белешките за можни дополнителни земања на мо-
стри како и анализи и тестирање на растенија, клубени 
или субстрат за одгледување; 

- извештаите за резултатие од анализите односно 
тестирањата од алинеа 4 од овој став. 

(2) При прегледите, се земаат мостри за тестирање 
на растенија, клубени и на субстрат за одгледување за 
одредување на присуството на штени организми, спо-
ред метод на селекцијата за одржување, од Прилог 4 на 
овој правилник. 

(3) Доколку предосновното семе се произведува во 
мрежна конструкција или под покривна ткаенина, орга-
нот за сертифицирање освен прегледите од став 1 и 2 
од овој член, врши и преглед на 100-метарскиот изола-
циски појас, во согласност од член 20 став 2 од овој 
правилник. 

 
Член 20 

Прегледи на семенски насади за производство  
на основно и сертифицирано семе компир 

 
(1) Врз основа на пријавата од член 17  став 1 од 

овој правилник  органот за сертифицирање овластен од 
Управата врши најмалку четири прегледи на семенски-
те  насади за основно или сертифицирано семе на ком-
пир. Прегледите се состојат од прегледување на доку-

ментацијата и евиденцијата кај снабдувачот, преглед 
на насадот на семенски компир и површините на ода-
леченост од 100 метри (во понатамошниот текст: 100-
метарски изолациски појас).  Прегледите  се  вршат во 
согласност со постапките и методите наведени во При-
лог 6 на овој правилник. При прегледите се земаат во 
предвид посебните услови во поглед на сертифицира-
њето, ако тие биле наведени во пријавата од член17 
став 1 од овој правилник. 

(2) Со прегледите органот  утврдува дали насадите 
на семенскиот компир ги исполнуваат условите за сер-
тифицирање, пропишани  со овој правилник за одделна 
категорија и степен, наведени во Прилог 5 на овој пра-
вилник. Во семенскиот насад и во 100-метарскиот изо-
лациски појас се утврдува присуствона штетни орга-
низми, кои во согласност со условите за сертифицира-
ње не треба  да се присутни на растенијата. 

(3) Во согласност со методите за сертифицирање на 
семенски насади од Прилог 6 на овој правилник, по 
ископувањето органот за сертифицирање  зема мостри 
од растенијата во вегетацискиот период, како и клубе-
ни за контрола на здравствената состојба,. 

(4) Во случај на сомневање за присуство на каран-
тински штетни организми, земените мостри  се испра-
ќаат за анализа во овластена лабораторија и за тоа вед-
наш се известува надлежниот фитосанитарен инспе-
ктор и снабдувачот. 

(5) При прегледите се проверува дали снабдувачот 
постапува согласно член 18 од овој правилник. 

 
Член 21 

Записник и сертификат за извршените прегледи на  
објекти и семенски  насади компир 

 
(1) За извршените прегледи на семенски насади, на 

објектите за производство, складирање и подготовка   
на семенски компир, Органот за сертифицирање води 
записник на Образец 3 даден во Прилог 9 кој е соста-
вен дел на овој правилник.При предпоследниот прег-
лед се оценува вкупното производство на семенски 
компир во прегледаниот објект или семенски насад. 
Оценката за производство се внесува во записникот, 
заедно со локацијата на складиштето, каде органот за 
сертифицирање ќе може да зема мостри на семенски 
компир за  контрола на здравствената состојба по иско-
пувањето.  

(2) Врз основа на записниците за извршените прег-
леди и резултати од тестирањата на земените мостри 
на клубени по ископувањето органот за сертифицира-
ње утврдува дали објектите и семенските насади ги ис-
полнуваат условите за официјално сертифицирање, 
пропишани со овој правилник. 

(3) Доколку органот за сертифицирање утврди дека 
постојат причини за одбивање на официјалното серти-
фицирање, наведени во член 14 став 6 и 7  од овој пра-
вилник, го одбива официјалното сертифицирање, во 
спротивно (кој) му дозволува на снабдувачот семен-
скиот компир добиен во објектите или во семенските 
насади кои биле соодветни, да го доработи и подготви 
компирот за пазар.  

(4) Формата и содржината на сертификатот за извр-
шени официјални прегледи на објектите и семенските 
насади се дадени на Образец бр. 4  во Прилог 10  кој е 
составен дел на овој правилник.  

(5) Сертификатот од  став 4 од oвој член органот за 
сертифицирање го издава најдоцна до крајот на октом-
ври во годината на производството.  
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Член 22 
Барање за издавање на официјални етикети 

 
(1) На барање на снабдувачот, органот за сертифи-

цирање во рок од седум дена му издава соодветен број 
на официјални етикети, кои воедно се и патна исправа 
за растенија и кои освен податоците од член 11 став 2  
од овој правилник, ги содржи и следните податоци: 

- Ознака:  “Патна исправа за растенија   и  
- Ботаничко име: Solanum tuberosum L.  
(2) Барањето, снабдувачот за издавање на официјал-

ни етикети за секоја партија доработен семенски ком-
пир, го поднесува најдоцна пет работни дена пред по-
четокот на подготовката за пазар на одделна партија на 
семенски компир. Барањето за издавање на официјални 
етикети  е дадено на Образец бр. 6, во Прилог 12, кој е 
составен дел на овој правилник.  

(3) Официјалната етикета треба  да се означи со се-
риски (реден) број. 

(4) Органот за сертифицирање етикетите ги издава 
во рокот од  став 1 од овој член.  

 
Член 23 

Подготовка за пазар и означување под официјален 
надзор 

 
(1) Семенскиот компир, за кој била издадена дозво-

ла и за кој органот за сертифицирање издал официјал-
ни етикети, се доработува и подготвува за пазар и тре-
ба да е во согласност со условите од член 8 и 9 од овој 
правилник и условите од Прилог 5 на овој правилник. 

(2) Снабдувачот сам ги означува пакувањата на се-
менскиот компир, во согласност со член 10 од овој пра-
вилник, со официјални етикети од член 11 од овој пра-
вилник. Контролата на означувањето го врши органот 
за сертифицирање при прегледот на семенскиот ком-
пир, пред да биде пуштен во трговија согласно член 24 
на овој правилник. 

 
Член 24 

Пријава за преглед на партии семенски компир 
 
(1) Секоја партија на семенски компир треба да се 

прегледа пред ставање во трговија. Органот за серти-
фицирање врши преглед врз основа на пријавата на 
снабдувачот за конечната подготовка на семенски ком-
пир за пазар. Формата и содржината на пријавата за 
преглед на партија семе доработен семенски компир се 
дадени на Образец бр.5 во Прилог 11  кој е составен 
дел на овој правилник 

(2) Органот за сертифицирање при прегледот на 
компирот пред ставање во трговија: 

- ги прегледува евиденциите од складиштето на 
снабдувачот од член 18 став 5 на овој правилник; 

- ги проверува количествата на семенски компир 
подготвен за пазар и ги зема неупотребените етикети; 

- од секоја партија зема мостри за да се утврди дали 
семенскиот компир е во согласност со пропишаните 
услови за сертифицирање од Прилог 2 и Прилог  5 од 
овој правилник и дали се исполнети условите за тргу-
вање од член 8, 9, 10 и 12 од овој правилник, и 

- зема мостри за постконтрола во согласност со 
член 28 од овој правилник. 

(3) Амбалажата која веќе била официјално затворе-
на и означена, а поради земање мостри била отворена 
органот за сертифицирање повторно официјално ја за-
твара, така што, на официјалната етикета го отпечатува 
текстот: “СЛУЖБЕНО ПРЕГЛЕДАНО” и става печат 
од органот за сертификација. 

(4) Доколку органот за сертифицирање при прегле-
дот утврди дека семенскиот компир не ги исполнува  
условите од овој правилник, ја одбива за несоодветната 
партија на семенски компир, издава решение со кое го 
одбива официјалното сертифицирање на семенскиот 
компир. и му наредува на снабдувачот веднаш да ги 
врати официјалните етикети, со кои е означена одбие-
ната партија на семенски компир. 

(5) Одбиената партија на семенски компир, снабду-
вачот може повторно да ја доработи во согласност со 
член 5 став 2 од овој правилник и по доработката по-
вторно да бара издавање на официјални етикети. 

(6) Доколку семенскиот компир и по повторната 
доработка не ги исполнува условите од овој правилник, 
органот за сертифицирање конечно ја одбива несоод-
ветната партија на семенски компир и со решение му 
наредува на снабдувачот, компирот од несоодветните 
партии да го отстрани од складиштето на семенски 
компир. 

(7) Доколку семенскиот компир е во согласност со 
условите од овој правилник, на  пријавувачот му се из-
дава сртификат за извршено испитување на доработен 
семенски компир во рок од три работни дена по извр-
шениот преглед. Формата и содржината на сертифика-
тот за извршено испитување на доработен семенски 
компир се дадени на Образец бр. 7 во Прилог 13, кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 25 

Издавање на конечен сертификат за официјално 
сертифициран семенски компир 

 
(1) Семенскиот компир за кој со преглед е  утврде-

но дека ги исполнува условите од овој правилник, се 
издава конечен сертификат за официјално сертифици-
ран семенски компир.  

(2) Формата и содржината на сертификатот за ко-
нечно официјално сертифициран  семенски компир  се 
дадени на Образец бр.10 во Прилог 16    кој е составен 
дел на овој правилник. 

(3) Со семенскиот компир може да се тргува од де-
нот на издавање на конечен сертификат за  официјално 
сертифициран семенски компир. 

 
Член 26 

Повторно затварање и означување 
 
(1) Семенски компир, кој бил официјално затворен 

и означен во согласност со овој правилник,  не треба 
повторно да се затвори и означи без знаење на органот 
за сертифицирање. 

(2) Доколку снабдувачот ја препакува официјално 
затворената и означена партија односно дел од партија-
та на семенскии компир, не треба за означување да ги 
употреби старите официјални етикети. Во тој случај 
треба да побара издавање на нови официјални етикети. 
Кон барањето за издавање на нови официјални етикети 
треба да се приложат етикетите кои биле предходно из-
дадени за партијата на семенски компир, која треба да 
се препакува. 

(3) Органот за сертифицирање, за препакуван се-
менски компир издава нови официјални етикети и пред 
ставање во трговија врши преглед на препакуваниот 
семенски компир во согласност со член 24 од овој пра-
вилник и доколку се исполнети условите за тргување, 
издава официјален сертификат за семенски компир. 
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Член 27 
Исклучоци за мали пакувања 

 
(1) За мали пакувања на семенски компир, со нето 

маса до 10 kg не се применуваат одредбите од член 9, 
10, и  11 став 2 и 3 од овој правилник. 

(2) Во барањето за издавање на официјални етикети 
од член 22 од овој правилник, снабдувачот треба по-
себно да наведе дека планира семенскиот компир на 
кој се однесува барањето да го спакува и изнесе на па-
зар во форма на мали пакувања. 

(3) Органот за сертифицирање на снабдувачот му 
издава соодветен број на официјални етикети за озна-
чување на мали пакувања. Официјалните етикети треба 
да се со боја, која е пропишана со овој правилник за 
одделна категорија на семе. Формата и содржината на 
етикетата се дадени на Образец бр. 9 во Прилог 15    
кој е составен дел на овој правилник. 

(4) По исклучок на одредбите од член 24 и член 25 
од овој правилник за семенски компир во мали пакува-
ња не се врши преглед на партиите пред тргување и из-
давање на сертификат за официјално сертифицирање. 
Во тој случај органот за сертифицирање кај снабдува-
чот врши преглед кога семенскиот компир во мали па-
кувања се подготвува за пазар. При прегледот органот 
за сертифицирање проверува дали семенскиот компир 
во мали пакување ги исполнува условите од член 8 од 
овој правилник и од Прилог 5 од овој правилник, како 
и од партии на семенски компир за кои издал офици-
јални етикети во согласност со овој член и зема мостри 
за постконтрола во согласност со член 28 од овој пра-
вилник.  

 
IV. ПОСТКОНТРОЛА НА СЕМЕНСКИ КОМПИР 
 

Член  28 
Постконтрола 

 
(1) За проверка на соодветноста на семенскиот ком-

пир, кој официјално е сертифициран односно со него 
се тргува на територијата на Република Македонија, 
надлежниот инспектор официјално зема мостри за пос-
тконтрола за одредување на сортната автентичност и 
чистота и здравствената состојба. 

(2) Надлежниот инспектор зема мостри: 
- од сите партии од семенски компир, кои се серти-

фицирани како предосновно или основно семе; 
- од одреден дел на партии на семенски компир, кој 

е сертифициран како сертифицирано семе. 
(3) Надлежниот инспектор зема мостри од одреден 

дел на партии од семенски компир кои се ставени во 
трговија, без оглед на категоријата и степенот, без ог-
лед на државата на производство, односно официјално-
то сертифицирање. 

(4) Бројот и количината на земените мостри од став 
2 од овој член зависи од резултатите од постконтролата 
од предходната година, согласно следната табела: 

 
Мостри кои во  
предходната 

Година не одговарале 
(од вкупниот број на 
земени мостри) 

Дел на официјално  
сертифицирани 

Партии кои се вклучени во 
Постконтрола во тековната 

година 
Помалку од 0,50   
 од 0,5% до 3,0% 
повеќе од 3% 

5% 
10% 
20% 

  
(5) По исклучок на  став 4 од овој член,  дел на офи-

цијално сертифицираните партии кои се вклучуваат во 
постконтролата во првата година по влегување во сила 
на овој правилник, процентот на извршената посткон-
трола е 10%. 

(6) Мострите за постконтрола се земаат во соглас-
ност со методот наведен во точка В од Прилог 6 кој е 
составен дел на овој правилник. 

(7) Мострите  земени согласно став 2 и 3 од овој 
член од овој член се проверуваат  со полски опити и 
лабораториски испитувања, кои ги вршат официјално 
овластени организации од Управата во согласност со 
прописите кои го регулираат семенскиот материјал од 
земјоделски растенија. 

 
V. ЕВИДЕНЦИЈА НА УВЕЗЕНИОТ СЕМЕНСКИ 

КОМПИР 
 

Член  29 
Евиденција на увезен семенски компир 

 
(1) Управата води евиденција за увезениот семен-

ски компир, во која се внесуваат податоци за секоја 
партија на семенски компир која е поголема од 2 kg, и 
тоа за: 

- видот; 
- сортата; 
- категоријата; 
- државата на производство и органот кој го извр-

шил надзорот; 
- државата извозничка; 
- увозникот, и 
- количеството на увезен семенски компир. 
(2) Евиденцијата од став 1 од овој член се води врз 

основа на податоците од решенијата за дозвола за увоз, 
во согласност со прописите кои го регулираат семен-
скиот материјал од земјоделски растенија. 

 
VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 30 

Трговија со семенски компир сертифициран пред 
стапување на сила на овој правилник 

 
(1) Со семенски компир, кој бил ставен во трговија 

во мали пакувања, до влегувањето на сила на овој пра-
вилник  може да се тргува до 31.12. 2009 година. 

 
Член 31 

Престанување на важноста 
 
Со денот на влегување во сила на овој правилник, 

престануваат да важат одредбите од Прилогот - Един-
стевени методи за вршење стручна и здравствена кон-
трола над производството на земјоделското семе, глава 
IV, точка 4, кои се однесуваат на компир од Правилни-
кот за начинот на вршење на стручна и здравствена кон-
трола над производството на земјоделско семе („Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 13/76). 

 
Член 32 

Влегување во сила 
 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
2009 година                                            Министер, 
    Скопје                                        Ацо Спасеноски, с.р. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1051. 

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 106/2007), министерот за здрав-
ство донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧЕЛАТА НА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРИСКА 
ПРАКСА 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат начелата на добра-
та лабораториска пракса. 

 
Член 2 

Начелата на добрата лабораториска пракса се си-
стем за квалитет кој опфаќа: 

- организација на планирање, изведување и следење 
на предклиничките испитувања безбедни за здравјето 
на луѓето и околината,  

- услови за планирање, изведување и следење на 
предклиничките испитувања безбедни за здравјето на 
луѓето и околината и 

- начин на известување и документирање на предк-
линичките испитувања безбедни за здравјето на луѓето 
и околината. 

 
Член 3 

Начелата на добрата лабораториска пракса се даде-
ни во Прилог бр.1 кој е составен дел на ова упатство. 

 
Член 4 

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето  во „Службен весник на Република 
Македонија“.  

 
     Бр. 15-4272/1 
13 мај 2009 година                      Министер за здравство, 

   Скопје                                д-р Бујар Османи, с.р. 
 

 
НАЧЕЛА НА ДОБРАТА ЛАБОРАТОРИСКА  

ПРАКСА 
 
Начелата на добрата лабораториска пракса е систем 

за квалитет кој се утврдува за лабораториите во кои се 
изведуваат лабораториски и фармаколошко-токсиколо-
шки испитувања. 

Одделни поими употребени во овие начела го има-
ат следново значење: 

- лабораторија - опфаќа персонал, простор и опре-
ма потребна за извршување на предклинички испиту-
вања безбедни за здравјето на луѓето и околината. Кај 
испитувања кои се изведуваат на повеќе локации, лабо-
раторијата ја опфаќа локацијата на која се наоѓа води-
телот на испитувањето и сите останати локации на кои 
поединечно и заедно може да се изведуваат испитува-
њата; 

- место на испитување - означува локација на која 
се изведува фаза/фази од испитувањето; 

- одговорно лице на лабораторијата за испитува-
ње - е лице овластено и одговорно за организација на 
работата во лабораторијата и за испитувањето во сог-
ласност со овие начела; 

- одговорно лице на местото за испитување - е 
лице одговорно за спроведување на фазата/ фазите на 
испитување  согласно  овие начела; 

- нарачател - е правно или физичко лице, кое го 
нарачува, поддржува и/или предлага предклиничкото 
испитување; 

- водител на испитување - е лице одговорно за це-
локупното изведување на предклиничкото испитување, 
како и за здравјето на соработниците и безбедноста на 
околината. Водителот на испитувањето не може да ја 
пренесе одговорноста за целокупното водење на предк-
линичкото испитување на главниот истражувач, вклу-
чувајќи одобрување на планот на испитувањето и до-
полнување на истиот, одобрување на завршниот изве-
штај и осигурување дека се спроведуваат сите начела 
на добрата лабораториска праска; 

- главен истражувач - е лице кое има одредена од-
говорност, во име на водителот на испитувањето, за 
одредени фази од испитувањето доколку испитувањето 
се спроведува на повеќе локации; 

- програма за обезбедување на квалитет - прет-
ставува систем, вклучувајќи го и персоналот, што е не-
зависен од спроведувањето на испитувањато, а е наме-
нет на одговорното лице на лабораторијата за испиту-
вање да му обезбеди усогласеност со овие начела; 

- стандардни оперативни постапки (СОП) - се 
пишани постапки кои го опишуваат начинот на спрове-
дување на испитувањето, доколку истот не е доволно 
детално опишан во плановите за испитување или упат-
ставата за испитување; 

- главен распоред - претставува збир на информа-
ции наменети за процена на работната оптовареност и 
за следење на испитувањето во лабораторијата за испи-
тување; 

- предклиничко испитување безбедно за здравје-
то на луѓето - оначува испитување или одреден збир 
на испитувања во кои примерокот за испитување се ис-
питува во лабораториски услови или во околината, со 
цел да се добијат податоци за наговите својстава и/или 
сигурност, а кои се наменети за поднесување на изве-
штај  до надлежните органи;  

- краткотрајно испитување - означува испитува-
ње кое се изведува во краток временски рок, со употре-
ба на рутински техники; 

- план на испитување - е документ во кој се дефи-
нирани целите и плановите на испитувањето и ги содр-
жи сите измени и дополнувања на планот на испитува-
ње; 

- измени и дополнувања на планот на испитува-
ње - се целни измени на планот, по отпочнување на ис-
питувањето; 

- отстапување од планот на испитување - е неп-
ланирано отстапување од планот на испитување, по да-
тумот на отпочнување на испитувањето; 

- оперативен систем - претставува секој биолошки, 
хемиски или физички систем или комбинација на овие 
системи што се користат во испитувањето; 

- изворни податоци - се сите изворни лаборатори-
ски записи и документација или нивни заверени копии 
кои се резултат на изворните забелешки и на активно-
стите спроведени во тек на испитувањето.  Изворните 
податоци може да вклучуваат на пр. фотографии, ми-
крофилмови или нивни копии, податоци од електрон-
ски медиуми, диктирани забелешки, запишани подато-
ци од автоматски апарати или било кој медиум за чува-
ње на податоци кој обезбедува сигурно чување на ин-
формациите во пропишаниот временски период; 

- биолошки примерок - е секој материјал што на-
станал во оперативниот систем за испитување, за време 
на анализата или чувањето; 

- датум на почеток на испитувањето - означува 
датум кога се собрани првите податоци од испитување-
то и кога водителот на испитувањето го потпишал пла-
нот на испитување; 

- датум на завршување на испитувањето - озна-
чува датум кога се собрани последните податоци од ис-
питувањето и кога водителот на испитувањето го пот-
пишал завршниот извештај; 
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- примерок на испитување - е примерок кој е цел 
на испитувањето; 

- споредбен примерок - е секој примерок (стан-
дард) што се користи за споредба со испитуваниот при-
мерок; 

- серија - означува одредена количина или повеќе 
испитувани примероци/за испитување или споредбен 
примерок, произведени во тек на одреден циклус на 
производство, кои се со единствени својства и како та-
кви треба да бидат означени; 

- носач - е секое средство употребено како носач 
при мешањето, распрснувањето или растворањето на 
испитуваниот или споредбениот примерок, со што се 
овозможува негова полесна примена во системот за ис-
питување.  

 Во лабораторијата за испитување одговорното ли-
це на лабораторијата за испитување треба да обезбеди 
почитување на овие начела. 

Одговорното лице на лабораторијата за испиту-
вање треба најмалку: 

1. да обезбеди изјава со која се утврдуваат одговор-
ните лица во лабораторијата за испитување, во соглас-
ност со овие начела; 

2. да обезбеди доволен број на обучен персонал, 
простор, опрема и материјал за навремено спроведува-
ње на испитувањата; 

3. да обезбеди водење на евиденција за обученоста, 
усовршувањето, искуството и описите на работните 
места за секое стручно лице и техничар поединечно; 

4. да се осигура дека персоналот ги разбира задачи-
те кои му се зададени, а доколку е потребно, одговор-
ното лице треба да обезбеди усовршување за извршу-
вање на дадените задачи; 

5. да обезбеди изработка на соодветни, технички 
исправни стандардни оперативни постапки, извршува-
ње на испитувањето во согласност со нив, како и одо-
брување на сите изворни и ревидирани стандардни 
оперативни постапки; 

6. да обезбеди постоење на програма за обезбедува-
ње на квалитет со назначување на персонал, како и 
спроведување на мерки за осигурување на квалитетот 
во согласност со овие начела; 

7. пред почетокот на секое испитување да назначи 
водител на испитувањето. Доколку дојде до промена на 
водителот, истото треба да биде спроведено во соглас-
ност со утврдените постапки и да се документира; 

8. да назначи главен истражувач за испитувања кои 
се одвиваат на повеќе локации, кој ќе ги надгледува 
фазите на испитување кои се спроведуваат на тие лока-
ции. Замената на главниот истражувач треба да биде 
спроведена во согласност со утврдените постапки и 
истата да се документира; 

9. да осигура дека водителот на испитувањето го 
одобрува планот за испитување и истиот да го стави на 
располагање на лицата одговорни за контрола на ква-
литет; 

10. да осигура водење на хронолошки записи за си-
те СОП; 

11. да обезбеди назначување на  лица одговорни за 
управување со архива/ви; 

12. да обезбеди водење на главниот распоред; 
13. да осигура дека резервите на лабораторијата од-

говараат на условите за користење во испитувањето; 
14. кај испитувањата што се спроведуваат на повеќе 

локации да обезбеди јасна комуникација помеѓу води-
телот на испитувањето, главниот истражувач, лицата 
одговорни за обезбедување на квалитет и лицата кои 
учествуваат во испитувањето; 

15. да обезбеди испитуваниот примерок и споредбе-
ниот примерок да бидат соодветно опишани; 

16. да воспостави постапки кои обезбедуваат дека 
компјутерите користени за наменетата цел се во ис-
правна состојба и дека истите се користат и одржуваат 
во согласност со овие начела; 

Кога фазата/фазите на испитување се извршуваат 
на местото на испитување, одговорното лице на место-
то на испитување, доколку е назначено, ги врши истите 
работи како и одговорното лице на лабораторијата, со 
исклучок на работите од точките 7 и 9. 

Водителот на испитувањето го обезбедува целокуп-
ното спроведување на испитувањето, како и завршниот 
извештај. 

Водителот на испитувањето треба да има соодветна 
едукација за изведување на специфичното испитување.  

Водителот на испитувањето треба најмалку да: 
a) го одобри планот на испитувањето и сите допол-

нувања на истиот, со потпис и датум; 
б) обезбеди навремено доставување на копија од 

планот на испитувањето и сите дополнувања до одго-
ворните за обезбедување на квалитет, како и да оства-
ри ефикасна комуникација со одговорните за обезбеду-
вање на квалитет за време на испитувањето; 

в) обезбеди плановите на испитувањето и дополну-
вањата, како и стандардните оперативни постапки, да 
им бидат на располагање на лицата кои учествуваат во 
испитувањето; 

г) обезбеди дека во планот на испитувањето и во за-
вршниот извештај на испитувањето кое се спроведува 
на повеќе локации е утврдена и дефинирана улогата на 
главниот истражувач, како и на секоја лабораторија и 
место за испитување кои се вклучени во испитувањето; 

д) обезбеди испитувањето да се спроведува соглас-
но постапките наведени во планот на испитувањето, да 
го оцени и документира влијанието на било каква од-
стапка од планот за испитување на квалитетот и ис-
правноста на испитувањето, а доколку е потребно да 
превземе и соодветни корективни мерки, како и да ги 
потврди остапките од стандардните оперативни по-
стапки во текот на испитувањето; 

ѓ) обезбеди во потполност да се документираат и 
запишат сите добиени податоци; 

e) обезбеди исправност на компјутерските системи 
користени во испитувањето; 

ж) да го потврди завршниот извештај со потпис и 
датуми, со што ја  прифаќа одговорноста за исправно-
ста на податоците и да го наведе степенот на усогласе-
ност на испитувањето со овие начела; 

з) обезбеди соодветно чување на планот на испиту-
вањето, завршниот извештај, изворните податоци и 
пропратните материјали, по завршување на испитува-
њето.  

Главниот истражувач треба да обезбеди фазите на 
испитувањето да се спроведат во согласност со овие 
начела. 

Целиот персонал кој е вклучен во спроведување на 
испитувањата треба да биде запознаен со начелата кои 
се однесуваат на неговото учество во испитувањето. 

Персоналот треба да има пристап до планот за ис-
питување и соодветните СОП кои се однесуваат на не-
говото учество во испитувањето. Негова задача е да 
дејствува во согласност до дадените упатства во тие 
документи. Секое одстапување од дадените упатства 
треба да биде документирано и непосредно пријавено 
кај водителот на испитувањето или доколку е потребно 
кај главниот истражувач или кај двајцата. 

Целиот персонал обезбедува точно и навремено бе-
лежење на изворните податоци во согласност со овие 
начела и за квалитетот на истите. 
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Потребно е да се превземат сите неопходни мерки 
со цел да се обезбеди исправноста на испитувањето и 
да се заштити здравјето на персоналот кој учествува во 
испитувањето. 

Персоналот чија здравствена состојба може да вли-
јае на испитувањето, треба да се пријави кај одговорно-
то лице и да се исклучи од испитувањето. 

Лабораторијата за испитување треба да има пишана 
програма за обезбедување на квалитет која ќе обезбеди 
спроведување на испитувањето во согласност со овие 
начела. Програмата за обезбедување на квалитет треба 
да ја спроведуваат лица кои се запознаени со постапки-
те на испитување, а се назначени од одговорното лице, 
на кое му одговараат. Овие лица не смеат да учествува-
ат во спроведување на испитувањето со кое се обезбе-
дува квалитетот. 

Лицата за осигурување на квалитет треба да: 
a) го обезбедат поседувањето и чувањето на одо-

брените планови за испитување и СОП кои се користат 
во лабораторијата; 

б) потврдат дека планот на испитувањето ги содржи 
сите податоци согласно овие начела. Потврдата треба 
да биде документирана; 

в) го обезбедуваат спроведувањето на контролите 
со цел да се утврди дали сите испитувања се изведени 
во согласност со овие начела. Со контролата треба да 
се утврди дали плановите на испитувањето и СОП се 
ставени на располагање на лицата кои учествуваат во 
испитувањето и дека се постапува во согласност со 
истите. Согласно програмата за обезбедување на ква-
литет и СОП, контролата може да биде: 

a. контрола на испитувањато 
б. контрола на лабораторијата 
в. контрола на процесот / постапката 
Записите за извршените контроли треба да се чу-

ваат; 
г) обезбедат проверка на завршниот извештај со цел 

да се утврди дали методите, постапките и забелешките 
се точно и потполно опишани, а прикажаните резулта-
ти точно и потполно ги изразуваат изворните податоци 
од испитувањето; 

д) обезбедат навремено поднесување на пишаниот 
извештај за резултатите од контролата на водителот на  
испитувањето, главниот истражувач и на одговорните 
лица; 

ѓ) изработат и потпишат изјава која треба да биде 
вклучена во завршниот извештај за видот и датумите 
на контролата, вклучувајќи  ги контролираните фази од 
испитувањето и датумот на поднесување на резултати-
те од контролата до водителот на испитувањето, глав-
ниот истражувач и на одговорните лица. Изјавата слу-
жи и за потврдување дека завршниот извештај одгова-
ра на изворните податоци. 

Лабораторијата за испитување треба да се наоѓа на 
соодветна локација, да има соодветна големина и кон-
струкција, со цел да ги исполни условите на испитува-
њето како и заради намалување на можните пречки кои 
може да влијаат на исправноста на испитувањето. 

Просторот на лабораторијата треба да обезбеди 
одвојување на различните активности, со што би се 
обезбедило правилно спроведување на секое испиту-
вање. 

Лабораториите треба да имаат доволно простории 
или површина  како би се обезбедила изолација на си-
темот за испитување и изолација на поединечните про-
екти во кои се користат примерок или организми за кои 
постои сомневање дека се биолошки опасни. 

При испитувањето потребно е да има на располага-
ње соодветни простории или површини за дијагноза, 
лечење и контрола на болеста со што би се обезбедила 
навремена интервенција при појава на неочекувани 
ефекти кај системите за испитување.  

Лабораторијата за испитување треба да има и соод-
ветен простор за чување на резерви и опрема. Просто-
рот за складирање треба да биде одвоен од просторот 
во кој се наоѓаат системите за испитување и треба да 
обезбедат соодветна заштита од зараза, контаминација 
или расипување.  

Потребен е посебен простор за прием и чување на 
испитуваните и споредбените примероци, како и за ме-
шање на испитуваните примероци со носачите, со цел 
спречување на контаминација или мешање. 

Просторот за чување или површините за испитува-
ните примероците треба да бидат одвоени од просто-
рот за оперативните системи, соодветни за зачувување 
на идентитетот, концентрацијата, чистотата и стабил-
носта и да обезбедат безбедно чување на опасни мате-
рии. 

Просторот за чување на податоците треба да овоз-
можи сигурно чување и пристап до плановите за испи-
тување, изворните податоци, завршните извештаи и на 
испитуваните и контролните примероци. Просторот и 
условите во него треба да обезбедат заштита на подато-
ците. 

Постапувањето со отпадот и неговото отстранување 
треба да биде изведено  на начин кој не го загрозува 
испитувањето. Тоа вклучува обезбедување на соодвет-
на посторија за негово собирање, чување и остранува-
ње, како и постапки на тарнспорт и обработка.  

Опремата, вклучувајќи ги и компјутерските систе-
ми, кои се користат за изработка, чување и пронаоѓање 
на податоци, како и за контрола на условите на околи-
ната кои се важни за испитувањето, треба да се со со-
одветен капацитет и облик и соодветно да се поставе-
ни. 

Опремата која се користи во испитувањата треба 
редовно да се прегледува, одржува и калибрира во сог-
ласност со СОП. За сите постапки треба да се водат за-
писи. Калибрацијата треба да обезбеди следивост до 
националните или интернационалните мерни стандар-
ди. 

Опремата и материјалите кои се користат во испи-
тувањето не треба неповолно да влијаат  врз системите 
на испитувањето. 

Хемикалиите, реагенсите и растворите треба да би-
дат означени со податоци за својствата (пр. концентра-
ција), рок на употреба и начин на чување. Податоците 
за потеклото, датумот на подготовка и стабилноста 
треба да се достапни. Рокот на употреба може да се 
продолжи врз основа на документирана проценка или 
анализа. 

Опремата која се користи за добивање на физичко - 
хемиски податоци треба да има соодветен капацитет и 
облик и соодветно да биде поставена. Потребно е да се 
обезбеди исправност на физичко-хемискиот систем за 
испитување.  

При користење на биолошките системи за испиту-
вање треба да се обезбедат соодветни услови за чува-
ње, живеење и нега на истите, заради обезбедување на 
квалитетот на податоците. 

Новопримените лабораториски животни или расти-
телни системи за испитување треба да бидат изолирани 
во временски период кој е потребен за проценка на 
нивната здравствена состојба. Во случај на појава на 
невообичаена смрт или болест, тие серии не треба да се 
користат за испитување и, кога е неопходно, треба ху-
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мано да се уништат. На датумот на почеток на испиту-
вањето системите за испитување треба да се без било 
какви болести или состојби кои би можеле да ја попре-
чат целта или изведувањето на испитувањето. Системи 
за испитување кои ќе се разболат или ќе се повредат во 
текот на испитувањето треба да се изолираат и лечат, 
ако е потребно, за да се сочува целокупноста на испи-
тувањето. Секоја дијагноза и лечење на било која бо-
лест пред или за време на иситувањето треба да биде 
запишана. 

За изворот, датумот на доставување и опис на со-
стојбата во која е доставен системот за испитување 
треба да се водат записи. 

Биолошките системи за испитување треба доволно 
долго да се аклиматизираат на околината на испитува-
њето пред првата употреба на испитуваниот или спо-
редбен примерок. 

Сите податоци кои се потребни за правилно распоз-
навање на системот за испитување треба да се наоѓаат 
во нивните живеалишта или на местото каде се чуваат. 
Системите за испитување кои е потребно да се отстра-
нат од нивните живеалишта или од местата каде се чу-
ваат во тек на самото испитување треба да бидат соод-
ветно означени, кога е тоа можно. 

Живеалишта или местата за чување на системите за 
испитување потребно е за време на користењето да се 
чистат и дезинфицираат во одредени временски интер-
вали.  Ниту еден материал кој доаѓа во контакт со си-
стемот не треба да содржи онечистување во степен кој 
би го попречувал испитувањето. На животните треба 
да им се менува леглото во согласност со добрата пра-
кса на одгледување. Користењето на средства за кон-
трола на штетници треба да се документира. 

Системите за испитување кои се користат во испи-
тувањето на терен треба да бидат така поставени да се 
избегне попречување на испитувањето од нанос на 
спреј или претходно користење на пестициди. 

За својствата на испитуваниот и споредбениот при-
мерок, датумот на прием, рокот на употреба, количина-
та која е примена и количината која е искористена во 
испитувањето треба да се водат записи. 

Воспоставените постапки за ракување, земање на 
примероци и чување треба да се утврдени за да се обез-
беди најголем можен степен на хомогеност и стабил-
ност и да се спречи контаминација и/или мешање. Ме-
стото за чување треба да биде означено со основни по-
датоци за идентификација, рок на употреба и посебни 
услови за чување. 

За секој примерок треба да биде позната стабилно-
ста во услови на чување и испитување. 

Секој испитуван и споредбен примерок треба да би-
де соодветно означен (на пр. со шифра, регистерски 
број, Chemical Abstracts Service (CAS број), име, биоло-
шки параметри). 

За секое испитување треба да е познат идентитетот 
на примерокот вклучувајќи го и бројот на серијата, чи-
стотата, составот, концентрација или други својства, 
потребни за дефинирање на секоја серија на испитуван 
и споредбен примерок. 

Кога испитуваниот примерок го набавува нарачате-
лот, треба да постои механизам развиен во соработка 
со лабораторијата, кој го потврдува идентитетот на ис-
питуваниот примерок. 

За сите испитувања треба да биде позната стабил-
носта на испитуван и споредбен примерок во услови на 
чување и испитување. 

Ако предметот за испитување се дава или користи 
во носач, потребно е да се утврди хомогеноста, концен-
трацијата и стабилноста на испитуваниот примерок во 
тој носач. За испитувани примероци кои се користат во 
истражување на терен, тоа се утврдува со посебно ла-
бораториско испитување. 

Од сите испитувања, освен од краткотрајните, по-
требно е да се задржи примерок на испитуваниот мате-
ријал од секоја серија за анализа. 

Лабораторијата за испитување треба да поседува 
пишани стандардни оперативни постапки кои се одо-
брени од одговорно лице на лабораторијата за  испиту-
вање за да се обезбеди квалитетот и исправноста на по-
датоците добиени во таа лабораторија. Ревизиите на 
стандардните оперативни постапки треба да ги одобри 
одговорно лице на лабораторијата за  испитување.  

Секоја посебна единица на лабораторијата треба се-
когаш да има на располагање достапни валидни стан-
дардни оперативни постапки за активностите кои се из-
ведуваат во лабораторијата. Како додаток на стандард-
ните оперативни постапки може да се користи и објаве-
на стручна литература, аналитички методи, трудови и 
прирачници. 

Отстапувањата од стандардните оперативни по-
стапки кои се поврзани со испитувањето треба да се 
документираат и потврдат од водителот на испитува-
њето и главниот истражувач, соодветно. 

Стандардните оперативни постапки треба да се до-
стапни, но не ограничени, за следните видови на актив-
ности во лабораториите: 

1. Испитуван и споредбен примерок 
Прием, идентификација, означување, ракување, зе-

мање на примероци и чување. 
2. Опрема, материјали и реагенси 
(а) Опрема: 
користење, одржување, чистење и калибрација. 
(б) Компјутерски системи: 
исправност, употреба, одржување, сигурност, кон-

трола на промените и сигурносни копии. 
(в) Материјали, реагенси и раствори: 
припрема и означување.  
3. Водење на записи, известување, чување и прона-

оѓање. 
Шифрирање на испитувањата, собирање на подато-

ци, подготовка на извештаи, системи на означување, 
ракување со податоците, вклучувајќи го и користењето 
на компјутерските системи. 

4. Систем на испитување 
(а) подготовка на просторот и условите на околина-

та во просторот за системите за испитување. 
(б) постапки за прием, транспорт, поставување, 

опис на својства, идентификација и снабдување на си-
стемот за испитување. 

(в) подготовка на системот за испитување, забеле-
шки и истражување пред, за врема на и на крајот на ис-
питувањето. 

(г) ракување со системите за испитување кои во тек 
на испитувањето се пронајдени како мртви примероци. 

(д) собирање, идентификација и ракување со при-
мероците, вклучувајќи ја обдукцијата и хистопатологи-
јата. 

(ѓ) локација и поставување на системот за испиту-
вање на местата за испитување. 

5. Постапки за обезбедување на квалитет 
Активности на лицата одговорни за обезбедување 

на квалитет во планирање, изработка на распоредот, 
изведување, документирање и известување за контро-
лите. 

Пред почеток на испитувањето за секое испитување 
треба да биде подготвен план на испитувањето во пишан 
облик. Планот на испитувањето треба да биде одобрен 
со потпис на водителот на испитувањето со датум и 
треба да биде проверен од одговорните за обезбедување 
на квалитет, заради усогласеност со овие начела. Планот 
на испитувањето треба да го одобри и одговорното лице 
на лабораторијата за испитување и нарачателот. 
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Измените и дополнувањата на планот на испитува-
њето треба да ги оправда и одобри водителот на испи-
тувањато со потпис и датум. Измените во планот на ис-
питувањето треба да се чуваат. Отстапувањата од пла-
нот на испитувањето треба навремено да се опишат и 
образложат, потврдат со потпис и датум од страна на 
водителот на испитувањето или главниот истражувач. 

За краткотрајните испитувања може е да се користи 
општ план на испитување со приложен додаток, специ-
фичен за испитувањето. 

Планот на испитувањето треба да ги содржи нај-
малку следните податоци: 

1. Идентификација на испитувањето, испитуваниот 
и споредбен примерок 

(a) описен наслов, 
(б) изјава која ја опишува природата и целта на ис-

питувањето, 
(в) идентификација на испитуваниот примерок со 

шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошки параме-
три итн.), 

(г) споредбениот примерок кој ќе се користи. 
2. Податоци за нарачателот и лабораторијата 
(a) име и адреса на нарачателот, 
(б) име и адреса на сите лаборатории и места за ис-

питување кои се вклучени, 
(в) име и адреса на водителот на испитувањето, 
(г) име и адреса на главниот(ите) истражувач(и) и 

фазите на испитување, кои водителот на испитувањето 
ги доверил на главниот истражувач и кои се во одго-
ворност на главниот истражувач. 

3. Датуми 
(a) датум на одобрување на планот на испитување-

то со потпис на водителот на испитувањето. Датум на 
одобрување на планот на испитувањето со потпис на 
одговорното лице на лабораторијата и нарачателот. 

(б) Предвидените датуми за почеток и завршување 
на испитувањето. 

4. Методи на испитување 
Потребно е да се користат упатствата за испитува-

ње на ОЕCD или други упатства или методи за испиту-
вање, предвидени за користење. 

5. Други прашања (кога е соодветно) 
(a) оправданост на изборот на системот за испиту-

вање, 
(б) опис на својствата на системот за испитување, 

како што се вид, потекло, подпотекло, извор на резер-
вите, број, опсег на телесна маса, пол, старост и остана-
ти потребни податоци, 

(в) начин на давање и причина за изборот на начи-
нот, 

(г) дозирање и/или концентрации, честота и време-
траење на апликацијата, 

(д) детални податоци за нацртот на испитувањето, 
вклучувајќи и опис на хронолошката постапка на испи-
тување, сите методи, материјали и услови, вид и често-
та на анализите, мерења, забелешки и истражувања кои 
е потребно да се спроведат, како и за (можните) стати-
стички методи. 

6. Записи 
Попис на записи кои е потребно да се чуваат. 
Освен наведените податоци, планот на испитување 

може да содржи и други податоци. 
На секое испитување треба да се додели посебна оз-

нака со која ќе биде означен секој документ, податок и 
примероци од тоа испитување. Примероците од испи-
тувањето се означуваат така да се потврди нивното по-
текло. Означувањето треба да овозможи следивост на 
примерокот и испитувањето. 

Испитувањето треба да се изведе во согласност со 
планот на испитувањето. 

Сите податоци добиени во текот на испитувањето 
треба да бидат запишани непосредно, веднаш, точно и 
читко од страна на лицето кое ги внесува податоците. 
Внесувањето на податоците треба да се потврди со 
потпис и датум. 

Секоја промена на изворните податоци треба да би-
де така изведена да не се брише претходното внесува-
ње, а причината на измената треба да биде наведена. 
Измените на податоците треба да се потврдат со пот-
пис и датум од страна на лицето кое ги направило. 

Непосредно добиените компјутерски податоци по-
требно е да се идентификуваат со датум на внесување 
од одговорните лица. Компјутерскиот систем треба да 
овозможи чување на комплетните прегледи при реви-
зии. Сите промени на податоците треба да се видливи, 
без да се бришат изворните податоци со идентифика-
ција на лицата кои ги направиле промените, на пример 
со користење на (електронски) потписи и време и да-
тум кога се извршени. Треба да се наведе и причината 
за извршените промени. 

За секое испитување треба да се состави завршен 
извештај. Кај краткотрајните испитувања можно е да се 
подготви стандардизиран завршен извештај со прило-
жен додаток, специфичен за испитувањето. 

Истражувачите и научниците кои учествувале во 
испитувањето треба да ги потврдат своите извештаи со 
потпис и датум. 

Завршниот извештај треба да го потврди со потпис 
и датум водителот на испитувањето, со што ја потрду-
ва одговорноста за исправноста на податоците. Треба 
да се наведе и степенот на усогласеност со начелата на 
добрата производна пракса. 

Исправките и додатоците на завршниот извештај 
треба да се подготват во облик на дополненија. Допол-
ненијата треба да бидат потврдени со потпис и датум 
од страна на водителот на испитувањето, а во истите 
треба јасно да се наведе причината за исправката или 
додатокот. 

Преобликување на завршниот извештај во облик 
кој ги задоволува барањата за поднесување до надлеж-
ните органи не значат исправка, додаток или дополне-
ние на завршниот извештај. 

Завршниот извештај треба да ги содржи најмалу 
следните податоци: 

a) идентификација на испитувањето, испитуваниот 
и споредбениот примерок, 

б) описен наслов 
в) идентификација на испитуваниот примерок со 

шифра или име (IUPAC; CAS број, биолошки параме-
три, итн.),  

г) идентификација на спордбениот примерок,  
д) опис на својствата на испитуваниот примерок, 

вклучувајќи ја чистотата, стабилноста, хомогеноста, 
ѓ) име и адреса на нарачателот, 
е) име и адреса на сите лаборатории и места за ис-

питување кои се вклучени, 
ж) име и адреса на водителот на испитувањето, 
з) име и адреса на главниот(те) истражувач(и) и фа-

зите на испитувањето кои водителот на испитувањето 
ги доверил на главниот истражувач, 

ѕ) имињата и адресите на истражувачите кои придо-
неле за изработка на завршниот извештај, 

и) датумите на почеток и завршување на испитува-
њето, 

ј) изјава за програмата за обезбедување на квалитет, 
во која се наведени видовите на изведени контроли и 
соодветните датуми, вклучувајќи ги и прегледаните 
фази, како и датумите на известување за резултатите 
од контролата на одговорното лице, водителот на испи-
тувањето и главниот истражувач, соодветно. Оваа изја-
ва исто така служи и како потврда дека завршниот из-
вештај ги одразува изворните податоци, 
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к) опис на употребените методи и материјали, 
л) опис и образложение на одреден начин на приме-

на на испитуваната материја, 
љ) референца на насоките за испитување на ОЕCD 

или други насоки или методи на испитување, 
м) методи и распоред на оценувањето, евидентира-

њето и анализа на параметрите, 
н) опис на употребените статистички методи, 
њ) резиме на резултатите, 
о) сите информации и податоци кои се бараат за 

планот на испитувањето, 
п) приказ на резултатите вклучувајќи ги и пресме-

тките и утврдување на статистичката значајност, 
р) оценување и дискусија на резултатите, ако е по-

требно и на заклучоците, 
с) место на чување на документацијата, податоците 

и примероците. 
Во пропишан временски период во архивата треба 

да се чуваат: 
a) планот на испитување, изворните податоци, ис-

питуваните и споредбените примероци и завршниот из-
вештај од секое испитување, 

б) записи на сите прегледи на програмата за обезбе-
дување на квалитет и на главната програма, 

в) записи за оспособеноста, усовршувањата, искус-
твата и описот на работните места на персоналот, 

г) записи и известување за одржување и калибраци-
ја на опремата, 

д) документација за исправноста на компјутерските 
системи, 

ѓ) попис на употребените стандардни оперативни 
постапки, 

е) записи за надзор на состојбата на околината. 
Документацијата од лабораториското испитување 

се чува во рок определен од страна на лабораторијата 
со СОП. 

Ако од било која причина планот на испитување, 
изворните податоци, испитуваните примероци или до-
кументација се отстранат пред истекот на определени-
от рок на чување, тоа треба да биде оправдано и доку-
ментирано. Испитуваните и споредбените примероци 
треба да се чуваат додека квалитетот на препаратот до-
пушта негово оценување. 

Документацијата кој се чува во архива треба да би-
де уредно означена во список, заради лесно наоѓање. 

Пристап на архивата има само овластен персонал. 
Пренесувањето на документацијата во и од архивата 
треба да биде документирано. 

Ако лабораторијата за испитување или архивата за 
чување престанат со својата активност, архивата треба 
да се пренесе во архивата на нарачателот на испитување. 

_____________ 
1052. 

Врз основа на член 49 став 4 од Законот за лековите 
и медицинските помагала („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр. 106/07), министерот за здравство 
донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧЕЛАТА НА ДОБРАТА КЛИНИЧКА  
ПРАКСА 

 
Член 1 

Со ова упатство се пропишуваат начелата на добра-
та клиничка пракса во клиничките испитувања.   

 
Член 2 

Начелата на добрата клиничка пракса ги опфаќа: 
- меѓународните етички и научни стандарди за ква-

литет во планирањето, спроведувањето, следењето и 
известувањето за клиничките испитувања кои се спро-
ведуваат на луѓе; 

- составот, задачите и работите кои ги врши коми-
сијата за клинички испитувања; 

- работите кои ги презема испитувачот при клинич-
кото испитување; 

- работите кои ги презема подносителот на барање-
то за клиничкото испитување; 

- планот на клиничкото испитување и неговите про-
мени и додатоци; 

- брошурата за испитувачот и 
- основните документи за спроведување на клинич-

кото испитување. 
 

Член 3 
Начелата на добрата клиничка пракса се дадени во 

Прилог бр.1 кој е составен дел на ова упатство. 
 

Член 4 
Ова упатство влегува во сила наредниот ден од де-

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

 
    Бр. 15-4273/1 
13 мај 2009 година                               Министер, 

   Скопје                                  д-р Бујар Османи, с.р.                             
 

 
Прилог бр.1 

 
НАЧЕЛА НА ДОБРАТА КЛИНИЧКА ПРАКСА 

 
ВОВЕД 

 
Начелата на Добрата клиничка пракса ги опфаќа 

меѓународните етички и научни стандарди за квалитет 
во планирањето, спроведувањето, следењето и известу-
вањето за клиничките испитувања кои се спроведуваат 
на луѓе. Придржувањето на овие стандарди овозможу-
ва јавна заштита на правата, сигурноста и најдобриот 
интерес  за испитаниците во согласност со начелата чиј 
извор е во Хелсиншката декларација, како и дека пода-
тоци добиени со клиничкото испитување се веродо-
стојни. Целта на овие ICH водичи за добра клиничка 
пракса е да осигураат единствен стандард за Европска-
та унија (ЕУ), Јапонија и Соединетите Американски 
Држави за да се олесни меѓусебното прифаќање на 
клиничките податоци од страна на надлежните тела на 
овие земји. 

Насоките се изградени имајќи ги во предвид важеч-
ките добри клинички пракси на Европската унија, Јапо-
нија и Соединетите Држави, но и Австралија, Канада, 
нордиските земји и Светската Здравствена организаци-
ја (СЗО). Овие насоки треба да се следат при подготву-
вањето на податоците од клиничките испитувања кои 
се даваат на увид на надлежниот орган (Агенцијата за 
лекови) односно надлежните тела (Комисија за клинич-
ки испитувања и Етичка комисија). Овие начелата мо-
жат да се применат и во други клинички испитувања 
кои можат да влијаат на сигурноста и најдобриот инте-
рес  за испитаниците. 

 
1. ПОИМИ 

 
1.1. Нуспојави 

 
Во клиничките искуства со нови лекови/медицин-

ски помагала или нивна нова примена која претходи на 
одобрување, посебно ако не се утврдени тераписките 
дози: сите штетни и несакани реакции на лекот/меди-
цинското помагало без оглед на примената доза се сме-
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таат за нуспојави. Поимот “реакција на лек/медицин-
ско помагало” значи дека е утврдена врска помеѓу ле-
кот/медицинското помагало и нуспојавата дури и како 
можност, т.е дека таа не може да се исклучи. 

Во смисла на лек/медицинско помагало одобрени за 
промет поимот „нуспојава“ значи: штетна и несакана 
реакција кај лица при дози кои обично се применуваат  
во профилакса, дијагноза, односно лечење на болеста 
или модификација на физиолошката функција.  

 
1.2. Штетни појави 

 
Секоја несакана медицинска појава во клиничките 

испитувања кај болниот или испитаникот кој го има 
примено фармацевтскиот производ, а кај кој не е утвр-
дена поврзаност со неговата примена се смета за штет-
на појава. Како штетна појава може да се смета било 
каков неповолен или несакан знак (вклучувајќи и од-
стапување во лабораториските наоди), симптом или бо-
лест која е временски поврзана со примената на меди-
цинскиот производ. 

 
1.3. Промена и додаток на планот на клиничкото 

испитување 
 
Промена и додаток на планот на клиничкото испи-

тување се соодветни промени кои се однесуваат на 
планот на клиничкото испитување. 

 
1.4. Одобрување 

 
За одобрување се смета одлука од Комисијата за 

клинички испитувања дека може да се спроведе во 
здравствената установа одредено испитување согласно 
овие начела, законите и другите прописи. 

 
1.5. Надзор 

 
Надзор е темелна и независна проверка на активно-

стите поврзани со клиничкото испитување и на соод-
ветната документација заради утврдување дали актив-
ностите над кои се врши надзор се спроведени, потреб-
ните податоци се внесени и анализирани и дали во вр-
ска со нив е известено согласно планот на клиничкото 
испитување и стандарните оперативни процедури на 
подносителот на барањето за клиничкото испитување.  

 
1.6. Потврда за надзор 

 
Потврда за надзор е изјава со која се потврдува дека 

е извршен надзор. 
 

1.7. Извештај за надзор 
 
Извештај за надзор е писмена изјава со која телото 

кое го извршило надзорот го известува подносителот 
на барањето за клиничкото испитување за резултатите 
од надзорот.  

 
1.8. Документирање на надзорот 

 
Документирање на надзорот е документација која 

овозможува следење на текот на настаните. 
 

1.9. Слепост/маскирање на клиничкото испитување 
 
Слепост/маскирање на клиничкото испитување е 

постапка во која една или повеќе страни кои учествува-
ат во клиничкото испитување не знаат како е доделено 
лечењето. Еднострано слепо испитување вообичаено се 

однесува на болниот кој не знае за поделбата на лече-
њето, а двострукослепо значи дека испитаникот, испи-
тувачот, надзорот и во некои случаи и аналитичарот на 
податоците не знаат за поделбата на лечењето.  

 
1.10. Тест листа 

 
Тест листа е пишан, оптички или електронски доку-

мент наменет за бележење на сите податоци потребни 
согласно Планот на клиничкото испитување со кој под-
носителот на барањето за клиничкото испитување из-
вестува за секој испитаник.  

 
1.11. Клиничко испитување/клиничка студија 
 
Клиничко испитување/клиничка студија е секое 

истражување на луѓе наменето за откривање или по-
тврдување на клиничките фармаколошките и/или дру-
гите фармакодинамски дејства на испитуваниот произ-
вод, и/или утврдување на нуспојави и/или испитување 
на апсорбцијата, распределбата, метаболизмот и изла-
чувањето, со цел утврдувањето на нештетливоста 
и/или делотворноста на испитуваниот производ. Пои-
мот клиничко испитување и клиничка студија имаат 
исто значење. 

 
1.12.Извештај за клиничко испитување/клиничка 

студија 
 
Извештај за клиничко испитување/клиничка студи-

ја е опис на клиничкото испитување/студијата во пи-
шан облик на било кое тераписко, профилактичко или 
дијагностичко средство кое се спроведува на луѓе. 
Клиничкиот и статистичкиот опис, приказ и анализа во 
целина сочинуваат еден извештај.  

 
1.13. Компаративен производ 

 
Компаративен производ е испитуваниот или марке-

тиран производ (т.е активна контрола), или плацебо, 
кој се користи во клиничкото испитување како компа-
ративен производ. 

 
1.14. Соодветност (се однесува на постапките на 

клиничките испитувања) 
 
Соодветност е придржување до сите барања поврза-

ни со клиничкото испитување, во согласност со овие 
начела, законите и другите прописи. 

 
1.15. Тајност 

 
Тајност е спречување на откривање, освен на овла-

стени лица, на заштитените податоци на подносителот 
на барањето за клиничко испитување, или идентитетот 
на испитаникот. 

 
1.16. Договор 

 
Договор е пишан, датиран и потпишан договор по-

меѓу две или повеќе страни со кои се одредува прене-
сувањето и распределување на задачите и обврските, 
односно финансиските прашања каде е тоа потребно. 
Договорот може да се заснова на планот на клиничкото 
испитување. 

 
1.17. Одбор за координација 

 
Одбор за координација е тело кој може да го основа 

подносителот на барањето за клиничкото испитување 
заради координација на спроведување на мултицен-
тричното испитување.  
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1.18. Испитувач координатор 
 
Испитувач координатор е испитувач одговорен за 

координација на испитувачите во различни центри кои 
учествуваат во мултицентричното испитување. 

 
1.19. Договорна истражувачка институција (CRO) 

 
Договорна истражувачка институција (CRO) е  

правно лице (трговско друштво, јавно претпријатие, 
установа и др.) со која подносителот на барањето за 
клиничкото испитување договорил извршување на ед-
на или повеќе работи поврзани со клиничкото испиту-
вање. 

 
1.20. Достапен пристап 

 
Достапен пристап е одобрение за преглед, анализа, 

проверка и пренесување на сите податоци и извештаи 
важни за проценка на клиничкото испитување. Секоја 
страна која има достапен пристап до документацијата 
(на пр. домашни или странски надлежни тела, набљу-
дувачи и вршители на надзорот од подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување) која треба да ги 
превземе сите потребни мерки на претпазливост сог-
ласно закон и друг пропис заради зачувување на тајно-
ста на идентитетот на испитаникот и на податоците кои 
ги поседува подносителот на барањето за клиничкото 
испитување. 

 
1.21. Документација 

 
Документација е сите податоци во било кој облик 

(вклучувајќи, но не и ограничувајќи се на пишаните, 
електронските и оптичките записи и снимки, ренгенски 
снимки и електрокардиограми) кои ги опишуваат или 
бележат методите, и спроведувањето и/или резултатите 
на клиничкото испитување, настаните кои влијаат на 
него и превземените мерки. 

 
1.22. Основни документи 

 
Основни документи е документи кои поединечно 

или заедно овозможуваат проценка за спроведување на 
клиничкото испитување и квалитетот на добиените по-
датоци  

 
1.23. Добра клиничка пракса 

 
Стандард за клинички испитувања кој вклучува 

планирање, спроведување, набљудување, надзор, на-
чин на обележување, анализа и извештај за истражува-
њето на луѓе, со кој се осигурува дека податоците и ре-
зултатите се веродостојни и точни, и дека правата, ин-
тегритетот и тајноста на податоците за испитаникот се 
заштитени. 

 
1.24. Независно тело за набљудување на податоците 
(Одбор за набљудување на податоците за безбедност 
на лекот, Тело за набљудување, Тело за набљудува-

ње на податоците) 
 
Независното  тело е тело за набљудување на пода-

тоците кои подносителот на барањето за клиничко ис-
питување може да го формира заради повремена про-
ценка на напредокот на клиничкото испитување, пода-
тоци за безбедноста (нуспојавите) и критичните точки 
на делотворноста заради препораки на подносителот на 
барањето за клиничко испитување дали треба да про-
должи, да се прилагоди или прекине со клиничкото ис-
питување. 

1.25. Непристрасен сведок 
 
Непристрасен сведок е лице независно со клинич-

кото испитување, на кое не можат пристрасно да влија-
ат лицата вклучени во клиничкото испитување, кое е 
присутно во постапката на давање на информирана 
согласност ако иситаникот или неговиот законски за-
стапник, не може да чита, односно лицето кое на испи-
таникот му го чита  образецот за согласност и било ко-
ја друга пишана информација за испитаникот. 

 
1.26. Независно етичко тело 

 
Независно етичко тело е независно тело составено 

од професионалци од медицинската професија и члено-
ви кои не се од областа на медицината  а кои треба да 
обезбедат заштита на правата, сигурноста и најдобриот 
интерес за учесниците во клиничкото испитување, од-
носно јавно ја промовираат таа заштита, помеѓу оста-
натото со проверување и одобрување/давање на пози-
тивно мислење за Планот на клиничкото испитување, 
прифатливоста на испитувачите, условите, методите и 
материјалите кои ќе се користат за добивање и доку-
ментирање на информираната согласност на испитани-
кот во клиничкото испитување. 

Правниот статус, составот, работењето и прописите 
кои се однесуваат на независните етички тела можат да 
се разликуваат помеѓу земјите, но секако треба да овоз-
можат на независното етичко тело да дејствува во сог-
ласност со овие начела. 

 
1.27. Информирана согласност 

 
Информирана согласност е постапка со која испита-

никот доброволно ја потврдува својата спремност да 
учествува во одредено клиничко испитување после за-
познавањето со сите аспекти на клиничкото испитува-
ње кои можат да влијаат на донесувањето на одлуката 
за учество. Согласноста на информираниот испитаник 
се документира со пишан образец во кој се внесува 
потпис и датум. 

 
1.28. Инспекција 

 
Инспекција е постапката на надлежниот орган со 

која се врши преглед на документите, средствата, опре-
мата и просторот, записи и сите други работи кои орга-
нот смета дека се поврзани со клиничкото испитување 
и можат да се најдат на местото на спроведување на 
клиничкото испитување, кај подносителот на барањето 
за клиничко испитување и/или договорната истражу-
вачка организација или други установи каде надлежни-
от орган цени. 

 
1.29. Установа (здравствена) 

 
Установа е секоја јавна или приватна установа, во 

која се спроведува клиничкото испитување. 
 

1.30. Тело на здравствената установа за клиничко 
испитување 

 
Тело на здравствената установа за клиничко испи-

тување е независно тело составено од професионалци 
одобласта на медицинска и членови кои не се а кои 
треба  да обезбедат заштита на правата, сигурноста и 
најдобриот интерес на луѓето кои учествуваат во кли-
ничкото испитување, помеѓу другото со преглед, одо-
брување и осигурување на постојан увид во Планот на 
клиничкото испитување и неговите додатоци кои се ко-
ристат за добивање и документирање на согласноста за 
информираниот испитаник во клиничкото испитување. 
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1.31. Меѓуизвештај за клиничкото испитува-
ње/студија 

 
Меѓуизвештај за клиничкото испитување/студија е 

извештај за меѓурезултатите и нивната проценка која 
се заснова на анализа спроведена во текот на клинич-
кото испитување. 

 
1.32. Испитуван производ 

 
Испитуван производ е фармацевтскиот облик на 

активната супстанција или плацебо кој се испитува во 
клиничкото испитување заради споредба, вклучувајќи 
и производ кој е одобрен на пазарот ако неговата при-
мена или начин  (формулација или пакување) се разли-
куваат од одобреното, или ако се применува за индика-
ција која не е одобрена, или се користи за собирање на 
понатамошни податоци за одобрената примена. 

 
1.33. Испитувач 

 
Испитувач во клиничкото испитување на лекот е 

доктор на медицина или доктор на стоматологија кој е 
непосредно вклучен и одговорен за лекување и нега на 
пациентите или учесниците во клиничкото испитување 
и е одговорен за спроведување на клиничкото испиту-
вање. Ако клиничкото испитување на лекот го спрове-
дува истражувачки тим од повеќе испитувачи, испиту-
вачот кој е одговорен за спроведувањето на клиникото 
испитување на лекот е главен испитувач.  

 
1.34. Испитувач/Здравствена установа 

 
Испитувач/Здравствена установа е поим кој означу-

ва “испитувач и/или установа во согласност со закони-
те и другите прописи”. 

 
1.35. Брошура за испитувачот 

 
Брошура за испитувачот е збир на клинички и 

претклинички податоци за испитуваниот производ кои 
се важни за неговото испитување кај лица.   

 
1.36. Законски застапник 

 
Законски застапник е поединец или правно лице 

или друго тело согласно прописите во име на испита-
никот да даде согласност за учество во клиничкото ис-
питување. 

 
1.37. Набљудување 

 
Набљудување е чинот на набљудување на текот на 

клиничкото испитување и грижата дека неговото спро-
ведување, документирање и известување се во соглас-
ност со Планот на клиничкото испитување, стандард-
ните опративни процедури, овие начела, законите и 
другите прописи. 

 
1.38. Извештај за набљудувањето 

 
Извештај за набљудувањето е извештај во пишан 

облик кој набљудувачот го поднесува на подносителот 
на барањето за клиничко испитување по секоја посета 
на местото на испитување и/или по новите сознанија 
врзани со клиничкото испитување во согласност со 
стандардните оперативни процедури на подносителот 
на барањето за клиничко испитување.  

1.39. Мултицентрично испитување 
 
Мултицентрично испитување е клиничко испитува-

ње кое се изведува според единствен протокол на пове-
ќе места на испитување и го спроведуваат поголем број 
на испитувачи, без оглед на тоа дали местата на испи-
тување се во иста држава или во различни држави.  

 
1.40. Претклинички истражувања 

 
Претклинички истражувања се биомедицински 

истражувања кои не се спроведуваат на луѓе. 
 

1.41. Мислење 
 
Мислење и/или препорака која ја издава Етичката 

комисија. 
 

1.42.Изворни здравствени податоци 
 
Изворни здравствени податоци се сите податоци во 

здравствената документација на испитаникот. 
 

1.43. План на клиничкото испитување 
 
План на клиничкото испитување е документ во кој 

се опишани целта, планот, методологијата, статисти-
ката и организацијата на клиничкото испитување. По-
крај тоа во Планот на клиничкото испитување обично 
се образложува позадината и смислата на клиничкото 
испитување, но истото може да се најде и во другите 
документи на кои се повикува Планот на клиничкото 
испитување. Во овие ICH водичи “Планот на клинич-
кото испитување” се однесува освен на Планот на 
клиничкото испитување и на неговите промени и до-
полнувања. 

 
1.44. Изменување и дополнување на Планот  

на клиничкото испитување 
 
Изменување и дополнување на Планот на клинич-

кото испитување во пишан облик, односно неговото 
појаснување. 

 
1.45. Обезбедување на квалитет 

 
Обезбедување на квалитет се сите планирани и со-

ставни активности со кои е потребно да се осигура со-
одветност на клиничкото испитување, документирање-
то (обележувањето) на резултатите и известувањето 
согласно овие начела, законите и другите прописи. 

 
1.46. Контрола на квалитет 

 
Контрола на квалитет се утврдени техники и дејно-

сти во рамките на осигурување на квалитет чија цел е 
да се потврди дека се исполнети сите барања на квали-
тет врзани со клиничкото испитување. 

 
1.47. Случајна селекција 

 
Случајна селекција значи постапката во одбирање-

то на испитаниците во групата за лечење односно кон-
тролната група, која се заснова на медицински крите-
риуми без дискриминација. 

 
1.48. Надлежен орган 

 
Надлежен орган во смисла на овие начела е држа-

вен орган кој ги подготвува односно донесува законите 
и другите прописи како и орган кој врши инспекциски 
надзор.  
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1.49. Сериозни несакани дејства или сериозни  
нуспојави 

 
Сериозни несакани дејства или сериозни нуспојави 

е секоја несакана медицинска појава која при било која 
доза го вклучува следново: 

-смрт на лицето, 
-состојба опасна по живот, 
-потреба за болничко лечење или продолжување на 

веќе постоечкото болничко лечење, 
-траен или тежок инвалидитет или неспособност и 
-стекната аномалија/мана од раѓање.  
  

1.50. Изворни податоци 
 
Изворни податоци се сите податоци во изворните 

документи и заверени копии на изворните записи на 
клиничките наоди или други постапки во клиничките 
испитувања потребни за пратење на текот и проценка 
на клиничкото испитување. 

Изворните податоци се наоѓаат во изворната доку-
ментација (изворните записи или заверени копии). 

 
1.51.Изворна документација 

 
Изворна документација се изворни списи, податоци 

и записи (на пр. болничка документација, болнички и 
здравствени картони, лабораториски белешки, дописи, 
дневници на испитаниците или контролните листи, ли-
стите за издавање на лекови, снимените податоци со 
автоматизирани уреди, копии и преписи заверени како 
веродостојни копии, негативи, микрофилмови и маг-
нетски медиуми, ренгентски снимки, досиеја на испи-
таниците и евиденцијата од докторите, лабораторија и 
здравствено-техничките одели вклучени во клиничкото 
испитување. 

 
1.52. Подносител на барањето за клиничко  

испитување 
 
Подносител на барањето за клиничко испитување е 

установа или друго правно лице кое е одговорно за за-
почнување, водење и/или финансирање на клиничкото 
испитување. 

 
1.53. Подносител на барањето за клиничко  

испитување-испитувач 
 
Подносител на барањето за клиничко испитување-

испитувач е поединец кој го започнува и спроведува, 
сам или со други клиничкото испитување и под чие не-
посредно водење испитуваниот производ се пропишу-
ва, издава или испитаникот го применува.  

Овој поим е ограничен на физички лица (т.е не ги 
опфаќа правните лица како што се комори, трговски 
друштва, агенции и сл.). 

Обврските на подносителот на барањето за клинич-
кото испитување-испитувачот вклучуваат и обврски на 
подносителот на барањето за клиничките испитувања и 
оние на испитувачот во клиничките испитувања. 

 
1.54. Стандардни оперативни процедури 

 
Стандардни оперативни процедури се детално пи-

шани упатства заради постигнување на воедначеност 
во вршењето на одредени работи во клиничките испи-
тувања. 

1.55. Помошен испитувач 
 
Помошен испитувач е секој поединечен член на ти-

мот за спроведување на клиничкото испитување кој ис-
питувачот во установата во која се спроведува клинич-
кото испитување го распореди при вршењето на по-
стапки поврзани за клиничко испитување и/или при до-
несување на одлуки поврзани за клиничкото испитува-
ње (на.пр. соработници, специјализанти, здравствени 
работници). 

 
1.56. Испитаник/учесник во клиничкото  

испитување 
 
Испитаник/учесник во клиничкото испитување е 

лице кое учествува во клиничкото испитување било да 
го прима испитуваниот производ или да служи како 
контрола. 

 
1.57. Идентификациска ознака на испитаникот 
 
Идентификациска ознака на испитаникот е единс-

твена идентификациска ознака која испитувачот ја до-
делува на секој испитаник заради заштита на идентите-
тот на испитаникот, која се користи наместо името на 
испитаникот кога испитувачот известува за несакан на-
стан и/или други податоци врзани со клиничкото испи-
тување. 

 
1.58. Место на спроведување на клиничкото 

испитување 
 
Место на спроведување на клиничкото испитување 

е место на кое се спроведуваат активности врзани со 
клиничкото испитување. 

 
1.59.Неочекувана нуспојава 

 
Неочекувана нуспојава е појава чија природа или 

тежина не е во согласност со важечките податоци за 
производот (на. пример упатствата за испитувачот за 
неодобрен испитуван производ или упатството за ле-
кот/збирниот извештај за производот ако се работи за 
одобрен производ). 

 
1.60. Посебно осетливи испитаници 

 
Посебно осетливи испитаници се лица чија спрем-

ност да учествуваат во клиничкото испитување може 
неосновано да влијае, било оправдано или не, дека нив-
ното учество може да им донесе одредени погодности 
односно во спротивно на определени неповолности. 

Како пример: припадници на здруженија како што 
се студенти на медицина, фармација или стоматологи-
ја, болнички или лабораториски персонал, вработени 
во фармацевтската индустрија, лица во притвор или во 
затвор, како и болни со неизлечлива болест, штитени-
ци на домови, невработени и сиромашни лица, болни 
во итни случаи, бездомници, бегaлци, малолетни и ли-
ца кои не се во состојба да дадат согласност. 

 
1.61. Најдобриот интерес на испитаникот 

 
Најдобриот интерес на испитаникот е телесен и ду-

ховен интегритет на испитаникот кој учествува во кли-
ничкото испитување. 
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2. ICH НАЧЕЛА НА ДОБРАТА КЛИНИЧКА ПРАКСА 
 
2.1. Клиничките испитувања треба да се спроведу-

ваат во согласност во етичките начела кои произлегу-
ваат од Хелсиншката декларација и која е во соглас-
ност со овие начела, законите и други прописи. 

2.2. Пред почетокот на клиничкото испитување по-
требно е да се процени очекуваниот ризик и пречки во 
однос на очекуваната корист за поединечниот испита-
ник и за општеството.Клиничкото испитување треба да 
започне и да продолжи само ако очекуваната корист го 
оправда ризикот. 

2.3. Правата, сигурноста и најдобриот интерес на 
испитаникот треба да се пред интересот на науката и 
друштвото.  

2.4. Достапните претклинички и клинички подато-
ци за испитуваниот производ треба да го поткрепат 
спроведувањето на клиничкото испитување. 

2.5. Научните основи на клиничките испитувања 
треба да бидат цврсти, а Планот на клиничкото испиту-
вање треба јасно и детално да ги прикаже. 

2.6. Клиничкото испитување треба да се спроведува 
согласно со Планот на клиничкото испитување кој до-
бил одобрување/позитивно мислење од Комисијата за 
клинички испитувања/Еетичката комисија. 

2.7. Одговорноста за здравствената грижа за испи-
таниците и за одлуките врзани со нивното лечење каде 
што е потребно треба да биде на лекар специјалист од-
носно на стоматологот. 

2.8. Лицата  кои спроведуваат испитување треба да 
имаат соодветно образование, стручност и искуство за 
да можат да ги извршуваат своите задачи. 

2.9. Пред вклучување на било кој испитаник во кли-
ничкото испитување, тој треба да се запознае со кли-
ничкото испитување и да даде доброволна согласност 
за учество во клиничкото испитување. 

2.10. Сите податоци врзани со клиничкото испиту-
вање потребно е да се документираат, а со документа-
цијата треба да ракува и чува на начин кој овозможува 
точно известување, толкување и заверка. 

2.11. Треба да се заштити доверливоста на докумен-
тите, со можност за идентификација на испитаниците, 
почитувајќи ги начелата на приватност и доверливост 
во согласност со закон. 

2.12. Производството, ракувањето и складиштењето 
односно чувањето на испитуваните производи треба да 
бидат во согласност со добра производна пракса. Во 
нивната примена треба се придржува на одобрениот 
План за клиничкото испитување. 

2.13. Треба да се применуваат сите постапки кои 
осигуруваат квалитет на сите аспекти на клиничкото 
испитување. 

 
3. КОМИСИЈА ЗА КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА/ 

ЕТИЧКА КОМИСИЈА  
 

3.1.Делокруг на работа 
 
3.1.1. Комисијата за клинички испитувања/ Етичка-

та комисија (во натамошен текст: комисијата) треба да 
ги штити правата, сигурноста и најдобриот интерес на 
сите испитаници. Посебно внимание треба да се даде 
на испитувањата во кои учествуваат посебно осетливи 
испитаници. 

3.1.2 Комисијата треба на увид да ги добие следни-
ве документи: План на клиничкото испитување и него-
ви промени и додатоци, обрасци на информирана сог-
ласност и нивни дополнувања кои испитувачот има на-
мера да ги користи во клиничкото испитување, опис на 
избраните испитаници (на. пример по пат на оглас), 

писмени известувања наменети за испитаниците, Упат-
ства за испитувачот, достапни податоци за сигурноста, 
податоци за надоместок на испитаниците, биографија 
на испитувачот и/или други документи кои сведочат за 
неговата квалификација како и останати документи кои 
надлежните тела сметаат дека се неопходни за извршу-
вање на своите обврски. Комисијата треба во разумен 
рок да го прегледа и оцени клиничкото испитување ка-
ко и да достави свое мислење во пишан облик, јасно 
назначувајќи го датумот на мислењето, за кое испиту-
вање се работи и кои документи се прегледани за след-
ново: 

-одобрување/позитивно мислење; 
-неопходни промени пред давање на одобре-

ние/позитивно мислење; 
-одбивање/негативно мислење како и  
-престанок на важење на издаденото одобре-

ние/позитивно мислење 
3.1.3 Комисијата треба да ги разгледа и квалифика-

циите на испитувачот за предложеното испитување, а 
кои се евидентирани во неговата биографија и/или дру-
ги релевантни документи кои комисијата може да ги 
побара. 

3.1.4 Комисијата треба периодично да го ревидира 
секое истражување кое е во тек и тоа во периоди кои 
одговараат за ризикот на испитувачите, а најмалку ед-
наш годишно. 

3.1.5. Комисијата може да побара на испитаникот 
на увид да му се дадат повеќе информации од оние на-
ведени во делот 4.8.10 кога според неговото мислење 
таквите дополнителни информации можат да бидат од 
значење за заштита на правата, сигурноста и/или најдо-
бриот интерес на испитаникот.  

3.1.6 Кога се предлага да се спроведе нетераписко 
испитување за кое е потребна согласност од законскиот 
застапник на испитаникот, Комисијата треба да утврди 
дали во предложениот План на испитување и/или во 
другите документи се земени во предвид етичките пра-
шања и дали е согласно со закон за овој вид на испиту-
вање. 

3.1.7 Кога Планот на клиничкото испитување упа-
тува на тоа дека не е можно да се добие претходна сог-
ласност од испитаникот или неговиот законски застап-
ник (односно во итни случаи види согласно точката 
4.8.15 од овие начела), комисијата треба да утврди да-
ли предложениот План на испитување и/или друга до-
кументација доволно ги зела во предвид етичките пра-
шања и дали се согласно закон за овие испитувања. 

3.1.8 Комисијата треба да го разгледа износот и на-
чинот на плаќање на надоместокот на испитаниците ка-
ко би се отстранила евентуалната можност на присила 
и непримерно влијание на испитаниците. Исплатата на 
надоместокот треба да се распредели на рати, а не таа 
потполно да зависи од учеството на испитаникот до 
крајот на клиничкото испитување. 

3.1.9 Испитаниците треба да бидат известени за ви-
сината на  надоместокот, вклучувајќи и го начинот и 
распоред на исплата, како и дали се вклучени во пис-
мениот образец на изјавата за согласност, и за  секое 
друго писмено известување на испитаниците, од страна 
на Комисијата. 

 
3.2. Состав, задачи и работа 

 
3.2.1. Комисијата треба да се состои од определен 

број на членови потребни за разгледување и оценка на 
научните, здравствените и етичките аспекти на предло-
женото клиничко испитување, со соодветна стручност 
и потребно искуство. Се препорачува Комисијата да: 
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А) има најмалку пет члена; 
Б) еден член да не е од здравствена област; 
В) еден член да не е од установата која го спроведу-

ва клиничкото испитување односно од местото на ис-
питување.  

Право на глас односно давање на мислење за кли-
ничкото испитување треба да имаат само оние членови 
на Комисијата кои се независни од испитувачот или 
подносителот на барањето за клиничкото испитување. 
Потребно да се направи и редовно да се ажурира попи-
сот на членовите на Комисијата и нивните квалифика-
ции. 

3.2.2. Комисијата треба да ги врши своите задачи во 
согласност со пишани стандардни процедури, да ја до-
кументира својата работа и составува записник за свои-
те состаноци како и во својата работа да се придржува 
на овие начела, законите и други прописи. 

3.2.3. Комисијата треба да најави на кој состанок ќе 
се донесат одлуки, кои се донесуваат со мнозинство 
гласови и во согласност со пишаните оперативни про-
цедури. 

3.2.4. Право на глас односно давање на мислење 
и/или препорака треба да имаат само оние членови на 
Комисијата кои учествувале во разгледувањето и рас-
правата за клиничкотоиспитување. 

3.2.5. Од испитувачот Комисијата може да побара 
да достави податоци за било кој аспект на клиничкото 
испитување, но тој не треба да учествува во расправата 
на Комисијата односно неговото гласање/изнесување 
на мислење. 

3.2.6. Комисијата може да побара помош од струч-
ни лица во посебни области кои не се нејзини членови. 

 
3.3. Постапки 

 
Комисијата треба во пишан облик да ги дефинира 

постапките на своето работење и да се придржува до 
нив, а со тие постапки се утврдува: 

3.3.1. составот на Комисијата (имиња и квалифика-
ции на членовите) и орган на кој  Комисијата е одго-
ворна.   

3.3.2. распоредот на состаноците, нивното водење и 
известување на членовите. 

3.3.3. спроведувањето на првата оценка на клинич-
кото испитување и неговото постојано следење.  

3.3.4. спроведување на почести оценувања во завис-
ност од потребата.  

3.3.5. го утврдува спроведувањето на убрзани оцен-
ки и давање на одобренија/позитивни мислења за пома-
лите промени на клиничкото испитување кое е во тек и 
добилo претходно одобрување од надлежниот орган 
односно позитивно мислење од надлежните тела.  

3.3.6. утврдува ниту еден испитаник да не може да 
биде вклучен во клиничкото испитување пред тоа да  
биде одобрено од Комисијата.  

3.3.7. утврдува дека не се допуштени никакви од-
стапувања од Планот на клиничкото испитување или 
неговите промени без претходно писмено одобрување 
од надлежниот орган односно позитивно мислење на 
Комисијата, со исклучок каде што е нужно веднаш да 
се отстрани непосредната опасност по испитаникот од-
носно каде што промените се однесуваат исклучиво на 
логистички или административни аспекти на клинич-
кото испитување (на пр. Промена на број на набљуду-
вачот (види согласно точката 4.5.2 од овие начела).   

3.3.8. дефинира дека испитувачот треба веднаш да 
ја извести Комисијата за: 

(а) одстапувањата од Планот на клиничко испиту-
вање или неговите измени заради отстранување на не-
посредна опасност по испитаникот;  

(б) промените со кои се зголемува ризикот за испи-
таникот и/или тие значајно влијаат на спроведување на 
клиничкото испитување; 

(в) сите сериозни и неочекувани нуспојави на ле-
кот; 

(г) новите сознанија кои можат неповолно да влија-
ат на сигурноста на испитаникот односно на спроведу-
вањето на клиничкото испитување.  

3.3.9. Комисијата осигурува дека веднаш ќе го изве-
сти испитувачот/установата за: 

(а) своите одлуки  односно мислења врзани со кли-
ничкото испитување; 

(б) причините за донесување на одлуки ,односно 
давање на мислење; 

(в) постапките на жалби на одлуката. 
 

3.4. Документација 
 
Комисијата треба да ја чува сета важна документа-

ција (на.пр.опис на постапките, попис на членовите, 
попис на стручноста и установите на, добиени доку-
менти, записници од состаноци и коресподенција) нај-
малку три години по завршување на клиничкото испи-
тување како и да ги даде на надлежниот орган на него-
во барање. 

Испитувачите, подносителот на барањето за кли-
ничкото испитување или надлежните тела можат од 
надлежните органи да побараат опис на постапките и 
попис на членовите.  

 
4. ИСПИТУВАЧ 

 
4.1. Квалификации на испитувачот и предуслови за 

негово делување 
 
4.1.1. За да може испитувачот  да превземе правил-

но спроведување на клиничкото испитување, испитува-
чот потребно е да има соодветно образование, стручно 
усовршување и искуство. Квалификацијата треба да 
биде согласно закон и друг пропис, како и да се доста-
ват докази за својата квалификација како ажурирана 
биографија и/или друга релевантна документација која 
ќе ја побара подносителот на барањето за клиничкото 
испитување, и/или надлежното тело. 

4.1.2. Испитувачот треба потполно да ја познава 
правилната примена на испитуваниот производ, како 
што е опишано во Планот за испитување, важечките 
Упатства за испитувачите, податоците за производот 
како и другите изворни податоци добиени од подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување. 

4.1.3. Испитувачот треба да биде запознат со овие 
начела, законите и други прописи како и да се придр-
жува на нив. 

4.1.4. Испитувачот/установата треба на подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување да му овоз-
можат набљудување и надзор, а на соодветниот надле-
жен орган инспекција. 

4.1.5. Испитувачот треба да состави попис на ква-
лификуваните особи на кои им има пренесено важни 
задачи врзани со клиничкото испитување. 

 
4.2. Соодветни можности/средства 

 
4.2.1.Испитувачот треба да докаже (на пример на 

основа на рани показатели) дека е способен да собере 
потребен број на соодветни испитаници во договорени-
от временски период. 

4.2.2. Испитувачот треба да има доволно време пра-
вилно да го спроведе и заврши клиничкото испитување 
во договорениот временски период. 
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4.2.3. За да се спроведе клиничкото испитување 
правилно и сигурно, испитувачот треба да има доволен 
број на квалификувани лица, како и соодветни просто-
рии и опрема за предвиденото траење на клиничкото 
испитување. 

4.2.4. Испитувачот треба да води сметка сите него-
ви соработници навремено да бидат известени за Пла-
нот на клиничкото испитување, за испитуваниот произ-
вод и за своите обврски и задачи поврзани со клинич-
кото испитување. 

 
4.3. Здравствена грижа за испитаниците 

 
4.3.1. Лекарот-испитувач (по потреба, стоматолог) 

односно лекар кој го спроведува клиничкото испитува-
ње треба да биде одговорен за сите здравствени одлуки 
врзани со клиничкото испитување. 

4.3.2. За време и после учеството на испитаникот во 
клиничкото испитување испитувачот/установата треба 
да обезбедат соодветна задравствена заштита на испи-
таниците во врска со нуспојавите врзани за клиничкото 
испитување, вклучувајќи и клинички значајни лабора-
ториски наоди. Доколку испитувачот/установата утвр-
ди дека во меѓувреме испитаникот се разболел од неко-
ја болест, треба да се извести за потребата за негово ле-
чење. 

4.3.3. Се препорачува испитувачот да го извести ле-
карот по општа пракса на испитаникот за неговото 
учество во клиничкото испитување, ако испитаникот 
има свој лекар по општа пракса доколку со тоа тој се 
согласува. 

4.3.4. Иако испитаникот не треба да ги објасни при-
чините за своето предвремено повлекување од клинич-
кото испитување, испитувачот треба во потребна мера 
да ги утврди причините, почитувајќи ги при тоа сите 
права на испитаникот. 

 
4.4. Комуникација со надлежните органи 

 
4.4.1.За воопшто да започне клиничкото испитува-

ње, испитувачот/установата треба да имааат пишано и 
датирано одобрување/позитивно мислење на Комисија-
та за Планот на клиничкото испитување, пишана изјава 
на испитаникот за негова согласност и нејзино допол-
нување, опис на регрутација на испитаници (на.пр. по 
пат на оглас) како и останати известувања наменети за 
испитаниците. 

4.4.2. Составен дел на писменото барање кое испи-
тувачот/установата го поднесува до Комисијата е и 
примерок од важечката Брошурата за испитувачот. До-
колку дојде до измена или дополнување на Брошурата 
за испитувачот за време на клиничкото испитување, 
испитувачот/установата треба на Комисијата да и до-
стават ажурирани Упатства. 

4.4.3. За време на клиничкото испитување, испиту-
вачот/установата треба на Комисијата да и ја достават 
сета потребна документација за разгледување. 

 
4.5.Придржување до Планот  на испитување 

 
4.5.1. Испитувачот/установата треба да го спроведе 

клиничкото испитување придржувајќи се до Планот на 
испитување договорен со подносителот на барањето за 
клиничкото испитување и по потреба со надлежното 
тело, а кој има добиено одобрение/позитивно мислење. 
Во знак на потврда испитувачот/установата и подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување потпишу-
ваат план на испитување односно втор договор. 

4.5.2. Испитувачот не треба да одстапи од Планот 
на клиничкото испитување, односно да го менува или 
дополнува без договор со подносителот на барањето за 
клиничкото испитување и без претходно пишано одо-
брение/позитивно мислење, исклучително таму каде 

што е нужно веднаш да се отстрани непосредната опас-
ност по испитаникот, односно каде што промените иск-
лучиво се однесуваат на логистичките или администра-
тивните аспекти на клиничкото испитување (на пр. 
промена на телефонски број на набљудувачот). 

4.5.3. Испитувачот, односно од него поставеното 
лице треба да го документира и објасни секое одстапу-
вање од одобрениот План на клиничкото испитување. 

4.5.4. Испитувачот може да одстапи од Планот на 
клиничкото испитување, односно да го менува без 
претходно одобрување/позитивно мислење исклучиво 
заради отклонување на непосредни опасности по испи-
таникот. Одстапувањето од Планот на клиничкото ис-
питување, односно од неговата промена, причините за 
нивно воведување таму каде што е потребна промена и 
дополнување на Планот за клиничкото испитување 
треба да се достават до: 

а) Комисијата, за оценка и одобрување/позитивно 
мислење 

б) Подносителот на барањето за клиничкото испи-
тување за прифаќање  

в) Надлежниот орган 
 

4.6. Испитуван производ (и) 
 
4.6.1. Испитувачот/установата го евидентираат вле-

зот и излезот на испитуваниот производ на местото на 
испитување. 

4.6.2. Таму каде што е дозволено/потребно, испиту-
вачот/установата може/треба сите или дел од обврски-
те за евиденција за влез или излез на испитуваниот 
производ на местото на испитување да ги пренесе на 
лекарот односно на друг здравствен работник или сора-
ботник под набљудување на испитувачот/установата. 

4.6.3. Испитувачот/установата и/или лекарот однос-
но друго одговорно лице  определено од испитува-
чот/установата, треба уредно да ја евидентира достава-
та на производот и неговата состојба на местото на ис-
питување, неговата примена кај испитаникот како и не-
говото враќање, на подносителот на барањето за кли-
ничкото испитување или друг начин на отстранување 
на неупотребениот производ. Податоците треба да ги 
содржат датумите, количините, сериските броеви, ро-
ковите на употреба (каде што е потребно) како и 
единствената ознака која го поврзува испитуваниот 
производ и испитаникот. Испитувачот треба уредно да 
евидентира дали испитаниците ја примиле дозата наз-
начена согласно Планот на клиничко испитување и да 
ги изедначат сите количини на испитуваниот производ 
добиен од подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување. 

4.6.4. Испитуваниот производ треба да се чува во 
согласност со упатствата на подносителот на барањето 
за клиничкото испитување и во согласност со, закон и 
друг пропис. 

4.6.5. Испитувачот треба да се обезбеди примената 
на испитуваниот производ да биде  исклучиво по одо-
брениот План на клиничко испитување.  

4.6.6. Испитувачот, односно лицето определено од 
испитувачот/установата треба на секој испитаник да му 
ја објасни правилно примената на испитуваниот произ-
вод и повремено во соодветни периоди, проверува дали 
секој испитаник се придржува на добиените упатства. 

 
4.7. Постапки на случајно одбирање  

и дешифрирање 
 
Испитувачот треба да се придржува на постапките 

на случајно одбирање (ако се предвидени за испитува-
ње) и да се погрижат дешифрирањето да се одвива иск-
лучиво во согласност со Планот за клиничко испитува-
ње. Ако клиничкото испитување е слепо, испитувачот 
треба на подносителот на барањето за клиничкото ис-
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питување веднаш да му достави документација и при-
чини за секое предвремено откривање на шифрата која 
го поврзува испитаникот и испитуваниот производ 
(на.пр. случајно или поради сериозни нуспојави на ле-
кот). 

 
4.8. Согласност на испитаникот 

 
4.8.1. Во постапката за добивање и евидентирање 

на испитаникот за учество во клиничкото испитување, 
испитувачот треба да се придржува  на закон и друг 
пропис, овие начела и етичките начела кои произлегу-
ваат од Хелсиншката декларација. За да може да започ-
не клиничкото испитување, испитувачот треба да има 
писмена согласност од надлежниот орган за образецот 
на изјава за согласност како и останатите писмени сог-
ласности наменети за испитаниците. 

4.8.2. По секое ново сознание кое би можело да 
влијае на согласноста на испитаникот, образецот на из-
јава за согласност и останатите писмени известувања 
наменети за испитаниците потребно е соодветно да се 
изменат и дополнат. Пред употребата, изменетиот и до-
полнет образец на изјава за согласност и останатите 
писмени известувања наменети за испитаниците треба 
да добијат одобрение/позитивно мислење од надлежни-
от орган. Испитаникот, односно неговиот законски за-
стапник потребно е навремено да се извести за новите 
сознанија кои би можеле да влијаат на спремноста на 
испитаникот и понатаму да учествува во клиничкото 
испитување. Ваквото известување потребно е да се до-
кументира. 

4.8.3. Ниту испитувачот ниту лицето кое го спрове-
дува клиничкото испитување не треба да го присили 
или непримерно да влијае на испитаникот да учествува 
односно да го продолжи своето учество во клиничкото 
испитување. 

4.8.4. Усното и писменото известување врзани со 
клиничкото испитување, вклучувајќи го и образецот за 
изјава за согласност не треба да содржат формулација 
која испитаникот односно, неговиот законски застап-
ник би го навеле да се откаже од своите законски права 
односно кои испитувачот, установата, подносителот на 
барањето за клиничкото испитување или неговиот за-
писник, дури привидно го ослободува од одговорност 
за невнимателност.  

4.8.5. Испитувачот, односно определеното лице 
треба испитаникот односно, неговиот законски застап-
ник, ако испитаникот не е стручен односно компетен-
тен да даде согласност, потполно да го запознае со сите 
аспекти на клиничкото испитување, што опфаќа и пис-
мено известување, кое има одобрение од надлежниот 
орган. 

4.8.6. Во изборот на зборови и стилот на усно и 
писмено исвестување, вклучувајќи го и образецот на 
изјава за согласност за учество, треба што повеќе да се 
избегнуваат стручни и технички изрази како и истите 
да бидат разбирливи за испитаникот односно, неговиот 
законски застапник и присутен сведок.  

4.8.7. Пред добивање на согласност, испитувачот 
односно од него определеното лице треба на испитани-
кот односно, неговиот законски застапник да му посве-
ти доволно време и можност да сознае за поединостите 
за клиничкото испитување кои го интересираат, како 
би одлучил дали сака да учествува во него или не. Од-
говорите на сите прашања врзани  со клиничкото испи-
тување треба да го задоволат испитаникот односно, не-
говиот законски застапник. 

4.8.8. Пред вклучување на испитаникот во клинич-
кото испитување од него односно, од неговиот закон-
ски застапник треба да се добие потпишана и лично да-
тирана изјава, која исто така ја потпишува и лицето кое 
разговарало со испитаникот/законскиот застапник. 

4.8.9. Ако испитаникот односно, неговиот законски 
застапник не можат да читаат, за целото траење на раз-
говорот треба да биде присутен и сведокот. После чи-
тањето на испитаникот односно, на неговиот застапник 
образецот за изјава за согласност како и останатите 
писмени известувања наменети за испитаниците,  и до-
колку испитаникот односно неговиот законски застап-
ник усно се согласат за учество во клиничкото испиту-
вање и доколку се во состојба, го потпишуваат и лично 
го датираат образецот на изјавата, кој исто така треба 
да биде потпишан и датиран и од присутниот сведок. 
Потпишувајќи го образецот на изјавата, сведокот по-
тврдува дека податоците во образецот како и другите 
податоци се точно објаснети и истите според негова 
проценка, испитаникот односно, неговиот законски за-
стапник добро ги разбрал и доброволно дал согласност. 

4.8.10. Разговорот заради добивање на согласност, 
образецот за согласност како и другите писмени изве-
стувања наменети за испитаниците треба да го наведат 
и објаснат следново: 

(a) дека клиничкото испитување е со истражувачка 
цел; 

(б) целта на клиничкото испитување; 
(в) постапките на лечење во рамките на клиничкото 

испитување како и веродостојноста дека секој испита-
ник ќе биде определен во соодветната група за лечење; 

(г) постапките предвидени во клиничкото испитува-
ње, вклучувајќи ги и инвазивните постапки; 

(д) обврски на испитаникот; 
(ѓ) експериментални аспекти на клиничкото испи-

тување; 
(е) предвидливи ризици и неугодност  за испитани-

кот односно ембрионот, фетусот или доенчето; 
(ж) користа која може да се очекува. Таму каде што 

не се очекува никаква корист за испитаникот, треба со 
тоа да се запознае; 

(з) алтернативни постапки односно можност на ле-
чење кои испитаникот ги има на располагање односно 
ризикот и користа кои може да ги добие испитаникот; 

(ѕ) надоместокот и/или лечењето кое е осигурано за 
испитаникот во случај на повреда која произлегува од 
неговото учество во клиничкото испитување; 

(и) очекуван распоред на исплата на рати заради 
евентуалните надомести на испитаниците за учество во 
клиничкото испитување; 

(ј) евентуални очекувани трошоци за испитаникот 
заради учество во клиничкото испитување; 

(к)  учеството на испитаникот да биде доброволно 
во клиничкото испитување и испитаникот да може да 
го одбие учеството во клиничкото испитување односно 
да се повлече од него било кога, а притоа да не биде 
казнет или да ги загуби правата кои инаку ги оствару-
ва; 

(л) дека набљудувачот/ите, лицата кои вршат над-
зор (и), надлежниот орган треба да имаат  воедначен 
пристап во изворните здравствени податоци на испита-
никот заради заверка на постапките во клиничкото ис-
питување и добиените податоци, во потполна заштита 
на тајноста и идентитетот на испитаникот согласно за-
кон и друг пропис, како и тоа да испитаникот односно 
неговиот законски застапник со своето потпишување 
на изјавата за согласност се согласнува со ваквиот при-
стап на податоците; 

(љ) дека личните податоци на испитаникот ќе бидат 
доверливи согласно закон и друг пропис, и нема да би-
дат достапни на јавноста. Доколку бидат објавени ре-
зултатите на клиничкото испитување, идентитетот на 
испитаникот ќе остане таен; 

(м) дека испитаникот односно неговиот законски 
застапник навремено ќе бидат известени за новите соз-
нанија кои би можеле да влијаат на спремноста на ис-
питаникот и понатаму да учествува во клиничкото ис-
питување; 



18 мај  2009 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 62 - Стр. 53 

(н) име на контакт лице за информации поврзани со 
клиничкото испитување и правата на испитаникот, ка-
ко и име на контакт лице за евентуална повреда која 
произлегува од учеството во клиничкото испитување; 

(њ) Предвидливи околности и/или причини поради 
кои би можело да дојде до престанок на учеството на 
испитаникот во клиничкото испитување; 

(о) Очекувано траење на учеството на испитаникот 
во клиничкото испитување; 

(п) Број на испитаници предвидени за испитување. 
4.8.11. Пред влез во клиничкото испитување, испи-

таникот односно неговиот законски застапник треба да 
добие примерок на потпишана и датирана изјава за сог-
ласност, како и друго писмено известување наменето 
за испитаниците. За време на учеството во клиничкото 
испитување, испитаникот односно неговиот законски 
застапник треба да примат потпишани и датирани при-
мероци на ажурирани изјави за согласност, како и при-
мероци на промена и дополнување на известувањето 
наменети за испитаниците. 

4.8.12. Кога клиничкото испитување (без оглед да-
ли се очекува тераписко делување или не) вклучува ис-
питаници за чие учество е потребна согласност од за-
конскиот застапник (на пр. малолетник или болен со 
изразена деменција), таквите испитаници потребно е да 
се запознаат со клиничкото испитување соодветно на 
нивната способност за разбирање, како и за оние кои се 
во состојба да добијат потпишана и лично датирана пи-
шана изјава за согласност. 

4.8.13. По исклучокот од точка 4.8.14 од овие наче-
ла нетерапиското испитување (т.е испитување во кое 
не се очекува клиничка корист за испитаникот) треба 
да се спроведе само на испитаници кои можат лично да 
дадат согласност и истата да ја потпишат и датираат 
изјавата за согласност. 

 4.8.14. Нетерапиското испитување може да се 
спроведе и кај испитаници за кои е потребна соглас-
ност од нивните застапници, ако се задоволени следни-
те претпостапки: 

(a) не е можно да се оствари целта на клиничкото 
испитување, ако тоа се спроведува на испитаници кои 
можат лично да дадат согласност; 

(б) предвидените ризици по испитаниците се мали; 
(в) негативното влијание за добробита на испитани-

кот е ниско и е сведено на најмала можна мерка; 
(г) клиничкото испитување не е забрането со закон; 
(д) е побарано и е добиено одобрение од надлежни-

от орган односно позитивно мислење од надлежното 
тело за вклучување на овие испитаници. 

Во оправдани исклучоци, овие испитувања треба да 
се спроведуваат на болни за чија болест или состојба е 
наменет испитуваниот производ. Треба строго да се 
надгледаат испитаниците и да се повлечат од испитува-
ње, доколку се воочи дека се претерано вознемирени. 

4.8.15. Во итните случаи каде што не е можно да се 
добие претходна согласност на испитаникот, треба да 
се побара од неговиот законски застапник. Кога не е 
можно да се добие согласност од испитаникот, а него-
виот законски застапник не е достапен, вклучувањето 
на испитаникот треба да ги следи мерките опишани во 
Планот за клиничко испитување и/или во друг доку-
мент а кои се одобрени од надлежниот орган, за да се 
заштитат правата, сигурноста и најдобриот интерес на 
испитаникот и да се осигура во согласност со закон и 
друг пропис. Испитаникот односно неговиот законски 
застапник треба што побргу да се известат за клинич-
кото испитување и да се побара нивната согласност 
учеството да продолжи односно да се побара друга со-
одветна согласност. 

4.9. Водење на евиденција и известување 
 
4.9.1. Испитувачот треба да се погрижи на подноси-

телот на барањето за клиничкото испитување навреме-
но да ги доставува тест листите на испитаниците и 
останатите потребни извештаи со точни, потполни и 
разбирливи податоци 

4.9.2. Податоците во тест листите на испитаниците 
кои се превземени од изворните документи треба да 
бидат еднакви на податоците во изворните документи, 
а евентуалните разлики треба да се објаснат. 

4.9.3. Секоја промена или исправка на тест листата 
треба да биде датирана, парафирана и (доколку е по-
требно) објаснета и не треба да се избрише или пре-
крие изворниот запис (т.е треба да се чува доказ за над-
зорот); истото важи и за промени и исправки во писме-
ните и електронските документи. Подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување треба  на испитува-
чот и/или од него поставените особи да им даде упат-
ства за внесување на овие исправки. Подносителот на 
барањето за клиничкото испитување треба во пишан 
облик да ја дефинира постапката со која се осигурува 
дека промената или исправката на тест листата која ја 
внесува од него поставеното лице е потребно да бидат 
евидентирани и парафирани и од страна на испитува-
чите.  

4.9.4. Испитувачот/установата треба да ги чува до-
кументите за клиничкото испитување во согласност со 
Упатствата наведени во поглавјето Основни документи 
за спроведување на клиничко испитување (види сог-
ласно точката 8 Основни документи за спроведување 
на клиничко испитување од овие начела.), како и со за-
кон и друг пропис. Испитувачот/установата треба да 
превземе мерки со кои се спречува случајно или пред-
времено уништување на овие документи.  

4.9.5. Основните документи треба да се чуваат нај-
малку две години по добивање на последното одобре-
ние за ставање на лекот во промет во земјите на ICH 
односно најмалку две години по службениот престанок 
на клиничкиот развој на испитуваниот производ. До-
колку се бара согласно закон и друг пропис, спогодба 
со подносителот на барањето за клиничкото испитува-
ње, овие документи треба да се чуваат и подолго од на-
ведениот рок. Подносителот на барањето за клиничко-
то испитување треба да го извести испитува-
чот/установата кога веќе не е потребно да се чува оваа 
документација. 

4.9.6. Финансиските аспекти на клиничкото испиту-
вање треба да се документираат со договор помеѓу 
подносителот на барањето за клиничкото испитување и 
испитувачот/установата. 

4.9.7. испитувачот/установата треба на набљуду-
вачот, лицето кое врши надзор односно  надлежниот 
орган на нивно барање да овозможи рамноправен 
пристап до документите врзани со клиничкото испи-
тување. 

 
4.10. Извештај за спроведување на клиничкото  

испитување 
 
4.10.1. Испитувачот треба еднаш годишно до над-

лежниот орган да достави пишано резиме за напреду-
вање на клиничкото испитување, а на нивно барање и 
почесто.  

4.10.2. Испитувачот на подносителот на барањето 
за клиничкото испитување и надлежниот орган и таму 
каде што е потребно на здравствената установа треба 
веднаш да достави писмен извештај за промените кои 
значајно влијаат на спроведувањето  на клиничкото 
испитување и/или го зголемуваат ризикот за испита-
ниците. 
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4.11. Известување за сигурноста на производот 
 
4.11.1. Подносителот на барањето за клиничкото 

испитување треба ведаш да ја пријави секоја сериозна 
штетна појава, со исклучок на оние случувања за кои 
во Планот на клиничкото испитување или во други до-
кументи (на.пр. Брошурата за испитувачот) е наведено 
дека не треба веднаш да се пријават. Веднаш по прија-
вата треба да се напише детален извештај за случува-
њето. Во тој извештај наместо име, идентификациски 
број (на пр.ЕМБГ) и/или адреса на испитаникот треба 
да се користи нивната придружена единствена ознака. 
Испитувачот треба да се придржува согласно закон и 
друг пропис и на барања кои се однесуваат на известу-
вање на надлежниот орган за неочекуваните сериозни 
нуспојави на лекот 

4.11.2. Известувањето за штетните случувања и/или 
абнормални лабораториски наоди кои се во Планот на 
клиничкото испитување утврдени како клучни за оцен-
ката на сигурноста треба да се достават на подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување во соглас-
ност со утврдените правила за известување, а во перио-
ди кои подносителот на барањето за клиничкото испи-
тување ги одредил во Планот за клиничко испитување. 

4.11.3. Кај пријава на смртен случај, испитувачот 
треба на подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување и надлежниот орган по барање да ги достави 
потребните податоци (на.пр. наоди од обдукција и ле-
карски извештај за причината за смрта) 

 
4.12. Предвремен престанок односно прекин  

на клиничкото испитување 
 
Ако од било која причина клиничкото испитување 

предвремено се заврши или прекине, испитува-
чот/установата за тоа треба веднаш да ги извести испи-
таниците, да го осигура нивното соодветно лечење и 
следење како и да го извести надлежниот орган во сог-
ласност со закон и друг пропис. Со следново:  

4.12.1. Ако испитувачот го заврши или прекине 
клиничкото испитување без претходна согласност од 
подносителот на барањето за клиничкото испитување 
треба за тоа да ја извести установата, а испитува-
чот/установата треба веднаш да го известат подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување и надлеж-
ниот орган како и да достават детално објаснување на 
таквата постапка.  

4.12.2. Ако подносителот на барањето за клиничко-
то испитување го заврши или прекине клиничкото ис-
питување, испитувачот  за тоа треба веднаш да ја изве-
сти установата, а испитувачот/установата треба веднаш 
да го известат надлежниот орган и да достават детално 
објаснување за таквата постапка. 

4.12.3. Ако надлежниот орган го повлече своето 
одобрение/позитивно мислење за клиничкото испиту-
вање, испитувачот за тоа треба да ја извести установа-
та, испитувачот/установата треба веднаш да го изве-
стат подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање односно да му достават детално објаснување за 
таквата постапка. 

 
4.13. Конечен извештај(и) на испитувачот 

 
По завршување на клиничкото испитување испиту-

вачот за тоа треба да ја извести установата; испитува-
чот/установата треба на Комисијата да му достави ре-
зиме на резултатите од клиничкото испитување и сите 
потребни извештаи. 

5. ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО ЗА КЛИНИЧКО 
ИСПИТУВАЊЕ 

 
5.1. Осигурување и контрола на квалитет 

 
5.1.1. Подносителот на барањето за клиничкото ис-

питување е одговорен за воспоставување и одржување 
на составот за осигурување и контрола на квалитет со 
стандардни опреативни процедури за да се обезбеди 
соодветност во спроведувањето на клиничкото испиту-
вање, неговото документирање (евидентирање) и изве-
стување со Планот на клиничкото испитување, овие 
начела, законите и други прописи. 

5.1.2. Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување е одговорен за постигнување на договор по-
меѓу странките за рамномерен пристап на сите места 
на клиничкото испитување, во изворните подато-
ци/документи и извештаи за да може да се спроведе 
набљудување и надзор на клиничкото испитување од-
носно како би можело домашно или странско надлеж-
но тело да спроведе контрола.  

5.1.3.Квалитетот треба да се контролира на секое 
ниво во ракувањето со податоци заради осигурување 
на нивната веродостојност и правилна обработка. 

5.1.4. Договорите помеѓу  подносителот на барање-
то за клиничкото испитување и испитува-
чот/установата и другите страни вклучени во клинич-
кото испитување треба да бидат во писмена форма ка-
ко составен дел  на Планот за клиничко испитување 
или како посебен договор. 

 
5.2. Договорна истражувачка организација  (CRO) 

 
5.2.1. Сите свои обврски и задачи или нивен дел, 

подносителот на барањето за клиничкото испитување 
може да и ги пренесе на договорна истражувачка орга-
низација, со тоа што крајната одговорност за квалитет 
и потполност на резултатите од клиничкото испитува-
ње и понатаму му ги понесува подносителот на бара-
њето за клиничкото испитување. Работата на CRO е да 
ги спроведе постапките на осигурување и контрола на 
квалитет. 

5.2.2. Секоја обврска и задача врзана со клиничкото 
испитување која се пренесува на CRO  треба поединеч-
но да се наведе во пишан облик. 

5.2.3. Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување ги задржува оние обврски и задачи кои 
изрично не се пренесени на CRO. 

5.2.4. Овие начела кои се однесуваат на подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување соодветно 
се однесуваат и за CRO во мера во која ги превзел об-
врските и задачите од подносителот на барањето за 
клиничкото испитување. 

 
5.3. Стручно лекарско мислење 

 
Треба за се одреди здравствен персонал со соодвет-

но образование  кое ќе може секогаш да дадат свое 
стручно мислење за прашањата и проблемите поврзани 
со клиничкото испитување. Доколку биде потребно, 
подносителот на барањето за клиничкото испитување 
за таа цел може да постави и надворешен советник. 

 
5.4. План на клиничкото испитување 

 
5.4.1. Подносителот на барањето за клиничкото ис-

питување треба во согласност со потребите да ангажи-
ра квалификувани лица (на.пр. биостатистичари, кли-
нички фармаколози и лекари) во сите фази на клинич-
кото испитување, од изработка на Планот на клиничко 
испитување и тест лентите, до планираната анализа, до 
анализа и припрема  на привремените и конечните из-
вештаи за клиничкото испитување. 
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5.4.2. Заради изработка на Планот за клиничко ис-
питување и спроведување на клиничкото испитување 
натамошното постапување се врши согласно ICH-води-
чи за составување и содржина на извештајот за клинич-
кото испитување како и други ICH упатства врзани за 
планирање на клиничкото испитување,  

 
5.5. Управување со клиничкото испитување, рако-
водење со податоците и водење на евиденција 
 
5.5.1. Подносителот на барањето за клиничкото ис-

питување треба да ангажира квалификувани лица да го 
надгледуваат целокупното спроведување на клиничко-
то испитување, да управуваат со добиените податоци, 
да ја проверуваат нивната точност, спроведуваат стати-
стички анализи и да подготвуваат извештаи. 

5.5.2. Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување може да постави независно тело за набљуду-
вање на податоците заради повремена оцена на напре-
докот на клиничкото испитување, вклучувајќи и пода-
тоци за сигурноста и клучните параметри за дејството 
на лекот како и заради препораки дали треба подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување да го 
продолжи клиничкото испитување, да го измени или 
запре. 

Независното тело за набљудување на податоците 
треба во писмена форма да ги дефинира постапките на 
работа (оперативните постапки) како и да ги чува беле-
шките од сите свои состаноци. 

5.5.3. При ракување со електронските податоци 
лично или во систем за нивно управување на далечина, 
подносителот на барањето за клиничкото испитување 
треба: 

(a) да се осигура и евидентира  соодветноста на си-
стемот  за обработка  на електронските податоци со ба-
рањата на подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување во потполност да обезбеди точност, веродо-
стојност и доследност на обработката (т.е валидација) 
на овие податоци; 

(б) да има стандардни опреративни процедури за 
употреба на овие системи; 

(в) системот да овозможи измена на податоците на 
начин да секоја измена е евидентирана и да нема мож-
ност за бришење на внесените податоци (т.е да се чува 
доказ на надзорот, доказ за податоците и нивното уре-
дување); 

(г) да се грижи за сигурноста на системот со кој се 
спречува неовластен пристап до податоците; 

(д) да се чува попис на особите кои се овластени да 
ги менуваат податоците; 

(ѓ) да се чува копија на податоците заради заштита 
од нивно губење; 

(е) ако клиничкото испитување е слепо, да се за-
штити неговата слепост (на пр. при внес и обработка на 
податоци). 

5.5.4. Доколку дојде до промена на податоците за 
време на нивната обработка, секогаш треба да се оста-
ви можност за споредба на изворните податоци и при-
медби за обработените податоци. 

5.5.5. Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување треба да користи недвосмислени идентифи-
кациони ознаки на испитаникот со кои овозможува по-
врзување на сите забележани податоци со секој поеди-
нечен испитаник. 

5.5.6.Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување, односно сопственикот на податоците, треба 
да ги чува сите свои основни документи кои се однесу-
ваат на клиничкото испитување ( види согласно точка-
та 8. Основни документи за спроведување на клиничко 
испитување од овие начела).  

5.5.7. Документите на подносителот на барањето за 
клиничкото испитување треба да се чуваат во соглас-
ност со важечките прописи.  

5.5.8. Ако подносителот на барањето за клиничкото 
испитување го прекине клиничкиот развој на испитува-
ниот производ (поради некоја или сите индикации, 
примена или облик на дозирање) треба да ги чува сите 
свои основни документи најмалку две години од служ-
бениот престанок на клиничкиот развој на испитувани-
от производ односно и повеќе согласно закон и друг 
пропис. 

5.5.9. Ако подносителот на барањето за клиничкото 
испитување го прекине  клиничкиот развој на испиту-
ваниот производ, за тоа треба да ги извести сите испи-
тувачи/установи како и надлежните тела и надлежниот 
орган. 

5.5.10. Соодветните тела треба да известат за секој 
пренос на сопственоста над податоците, во согласност 
со закон и друг пропис. 

5.5.11. Основните документи подносителот на бара-
њето за клиничкото испитување треба да ги чува нај-
малку две години по издавањето на последното одо-
брение за барање за ставање на лек во промет во земји-
те на ICH односно се додека е во постапка барањето за 
ставање на лек во промет во тие земји, односно најмал-
ку две години после службениот престанок на клинич-
киот развој на испитуваниот производ. Согласно закон 
и друг пропис или потреби на подносителот на барање-
то за клиничкото испитување, овие документи треба да 
се чуваат и подолго. 

5.5.12. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба во пишана форма да го извести ис-
питувачот/установата за потребата за понатамошно чу-
вање на податоците поврзани со клиничкото испитува-
ње, како и за престанок на потребата за нивно чување. 

 
5.6. Избор на испитувач 

 
5.6.1. Подносителот на барањето за клиничкото ис-

питување е одговорен за изборот на испитува-
чот/установата. За правилно спроведување на клинич-
кото испитување за кое е избран , секој испитувач тре-
ба да има соодветно образование и искуство и треба да 
располага со соодветни можности/средства. Подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување е одгово-
рен за воспоставување на координациско тело и/или 
избор на координатори кои се потребни за организаци-
ја на мултицентрични испитувања. 

5.6.2. Пред склучување на договорот за спроведува-
ње на клиничкото испитување со испитува-
чот/установата, подносителот на барањето за клинич-
кото испитување на испитувачот/установата треба да 
им достави План за клиничко испитување и ажурирани 
упатства за испитувачот и да им овозможи доволно 
време да го проучат Планот на клиничкото испитување 
и добиената документација.  

5.6.3. Испитувачот/установата се обврзуваат на 
подносителот на барањето за клиничкото испитување 
дека: 

(а) клиничкото испитување ќе се спроведе во сог-
ласност овие начела, законите и другите прописи, како 
и со Планот на клиничкото испитување  кој е одобрен 
од подносителот на барањето за клиничкото испитува-
ње и надлежниот орган; 

(б) ќе се придржува на постапките за евидентирање 
на податоците и известувањата; 

(в) ќе овозможи набљудување, надзор и инспекција 
на клиничкото испитување како и 

(г) ќе ги чува сите основни документи кои се одне-
суваат на клиничкото испитување додека од подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување не добие 
известување дека не постои потреба за нивно чување. 

Во знак на потврда испитувачот/установата и под-
носителот на барањето за клиничкото испитување пот-
пишуваат План на клиничкото испитување односно 
втор договор.  
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5.7. Поделба на обврските и задачите 
 
Пред почетокот на клиничкото испитување, подно-

сителот на барањето за клиничкото испитување треба 
да ги дефинира, утврди и подели сите обврски и задачи 
врзани со клиничкото испитување.  

 
5.8. Надоместок на испитаниците и испитувачите 

 
5.8.1. Согласно закон и друг пропис, подносителот 

на барањето за клиничкото испитување треба на испи-
тувачот/установата (законски и материјално) да ги за-
штити и да го обештети ако настапи штета која би про-
излегла од клиничкото испитување, освен ако истата 
настапила како резултат на несовесно и/или небрежно 
постапување. 

5.8.2. Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување во своите одредби и постапки треба да ја 
утврди висината на трошоците за лечење на испитани-
кот во случај на повреда која произлегува од неговото 
учество во клиничкото испитување во согласност со за-
кон и друг пропис. 

5.8.3. Постапката и начинот на пружање на оштета 
на испитаникот треба да биде во согласност со закон и 
друг пропис. 

 
5.9. Финансирање 

 
Финансиските аспекти на клиничкото испитување 

треба да се документираат спогодбено помеѓу подно-
сителот на барањето за клиничкото испитување и испи-
тувачот/установата. 

 
5.10. Известување односно поднесување на барање 

до надлежниот орган 
 
Пред почетокот на клиничкото испитување, подно-

сителот на барањето за клиничкото испитување (однос-
но подносителот на барањето за клиничкото испитува-
њеи испитувачот, ако е тоа пропишано со закон и друг 
пропис) треба до соодветните тела да ги поднесе за 
оценка, прифаќање и/или одобрување потребните бара-
ња за почеток на клиничкото испитување. Секое изве-
стување/барање треба да биде датирано и содржи до-
волно податоци за идентификација на Планот за кли-
ничко испитување. 

 
5.11. Потврда за оценка на Комисијата 

 
5.11.1. Подносителот на барањето за клиничкото 

испитување од испитувачот/установата треба да добие: 
(а) Назив и адреса на Комисијата на здравствената 

установа на испитувачот; 
(б) Изјава дека неговиот состав и работа се во сог-

ласност со овие начела, законите и други прописи  
(в) Документ со одобреното односно позитивно 

мислење, на подносителот на барањето за клиничкото 
испитување, актуелниот примерок на Планот на кли-
ничкото испитување, обрасците на информираната сог-
ласност како и други писмени известувања наменети за 
испитаниците, зависно од постапките при нивното ре-
грутирање, како и документацијата која се однесува на 
надоместокот на испитаниците и останатите документи 
кои ги бара Комисијата.  

5.11.2. Ако надлежниот орган своето одобрение од-
носно позитивно мислење го услови со промени во би-
ло кој аспект на клиничкото испитување како што се 
промени на Планот на клиничкото испитување, Обрас-
ците за информирана согласност, останато писмени из-

вестувања наменети за испитаниците и/или останати 
постапки, подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување од испитувачот/установата треба да добие 
примерок од документите со промените и датумот на 
одобрување/позитивно мислење од надлежниот орган.  

5.11.3. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување од испитувачот/установата треба да добие 
документација и датуми на поновите одобрени-
ја/позитивни мислења, како и повлекување односно 
престанок на важење на одобрението односно позитив-
ното мислење.  
 

5.12. Податоци за испитуваниот производ 
 
5.12.1. Во текот на планирањето на клиничкото ис-

питување, подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување треба да се погрижи да има на располагање 
доволно податоци за сигуронста и делотворноста на ле-
кот од предклиничките и/или клиничките испитувања 
кои се однесуваат на изложеност поврзана со начинот 
на примена, дозата, траењето и соодветната популација 
на испитаници. 

5.12.2. Ако подносителот на барањето за клиничко-
то испитување има увид во нови податоци, треба соод-
ветно да ја ажурира Брошурата за испитувачот. 

5.13. Производство, пакување и означување и коди-
рање на испитуваниот производ  

5.13.1. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба да се погрижи дека испитуваниот 
производ (вклучувајќи го по потреба и споредбениот 
активен лек или плацебо) е одбележан соодветно него-
вата развојна фаза, дека е произведен во согласност со 
начелата на сите добри производни пракси, дека е ко-
диран и означен на начин на кој таму каде што е по-
требно, се заштити слепата постапка. Соодветно на тоа, 
означувањето треба да биде во согласност со закон и 
друг пропис. 

5.13.2. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба да укаже на соодветните услови за 
чување на лекот како што се температура, заштита од 
влијание на светлина, време на чување, потоа по потре-
ба постапка на реконституција на течноста како и при-
борот кој се користи за инфузија на испитуваниот про-
извод. Подносителот на барањето за клиничкото испи-
тување за ова треба да ги извести сите заинтересирани 
страни. (т.е набљудувачот, испитувачот, лекарите, ра-
ководители на складиштето). 

 5.13.3. Пакувањето на испитуваниот производ тре-
ба да биде такво да ја спречи неговата контаминација и 
неприфатливи промени при превозот и складиштењето. 

5.13.4. Во слепите испитувања, означувањето на ис-
питуваниот производ треба да содржи механизам кој 
овозможува брза идентификација на лекот во итни слу-
чаи, но притоа да не се открие идентитетот на испита-
никот.  

5.13.5. Доколку во клиничката фаза на развој на ле-
кот дојде до значајни промени во формулацијата на ис-
питуваниот производ односно споредбениот лек, треба 
пред испитување на новите формулации да се обезбе-
дат резултати од дополнителни испитувања (на. пр. 
стабилност, брзина на растварање, биорасположли-
вост) кои се потребни за оценка дали овие промени 
можат значајно да ја променат фармакокинетиката на 
лекот. 

 
5.14. Снабдување и ракување со испитуваниот  

производ 
 
5.14.1. Подносителот на барањето за клиничкото 

испитување е одговорен за снабдување на испитува-
чот/установата со испитуваниот производ. 
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5.14.2. Подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување не треба да го снабди испитувачот/установата 
со испитуваниот производ додека не ја обезбеди цела 
потребна документација (на пр.одобрение/позитивно 
мислење од надлежниот орган). 

5.14.3. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба да се погрижи описот на постапката 
да ги опфаќа и Упатствата за ракување и чување на ис-
питуваниот производ и неговата документација која 
испитувачот/установата треба да ја следи. Овие упат-
ства треба да опфаќаат правилен и сигурен прием, ра-
кување, чување и издавање на испитуваниот производ, 
собирање на неупотребениот испитуван производ од 
испитаникот и негово враќање до подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување (односно другиот 
начин на отстранување на неупотребениот производ 
согласно со закон и друг пропис). 

5.14.4. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба: 

(a) да се погрижи за навремена достава на испиту-
ваниот производ на испитувачот; 

(б) да ја чува евиденцијата за праќање, прием, от-
странување, поврат и уништување на испитуваниот 
производ;  

(в) да одржува систем на поврат на испитуваниот 
производ и евидентирање на неговиот поврат (на при-
мер за повлекување на  производсо недостатоци враќа-
ње по завршување на клиничкото испитување, поврат 
на производот на кој му  е истечен рокот на употреба); 

(г) да води систем на отстранување на неупотребе-
ните испитувани производи и евидентирање на нивно-
то отстранување.  

5.14.5. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба: 

(a) да ги превземе потребните мерки на обезбедува-
ње на стабилноста на испитуваниот производ за време 
на неговата примена; 

(б) да има на располагање доволни количини на ис-
питуваниот производ заради потврда на неговите спе-
цификации односно да води евиденција за анализа на 
серијата и својствата на производот. Во мерка која доз-
волува стабилност на лекот, примерокот треба да се чу-
ва или до завршување на анализата на резултатите или 
до рокот пропишан со закон и друг пропис, без разлика 
кој од овие термини доаѓа подоцна.  

 
5.15. Пристап до докуменцијата 

 
5.15.1. Подносителот на барањето за клиничкото 

испитување треба да се погрижи во Планот на клинич-
кото испитување или во друг пишан документ јасно да 
е укажано дека испитувачот/установата треба да овоз-
можат рамноправен пристап до изворните подато-
ци/документи заради набљудување, надзор, оценка и 
инспекција од страна на надлежниот орган. 

5.15.2. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба да провери дали секој испитаник  
дал писмена согласност во неговите изворни здравстве-
ни податоци да може да се пристапи заради набљуду-
вање, надзор, оценка и инспекција од страна на над-
лежниот орган. 

 
5.16. Податоци за сигурност на производот 

 
5.16.1. Подносителот на барањето за клиничкото 

испитување е одговорен за оценка на сигурноста на ис-
питуваниот производ. 

5.16.2. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување треба без одлагање да ги извести сите ис-
питувачи/установи и надлежни тела за сознанијата кои 
можат неповолно да влијаат на сигурноста на испита-

никот, да влијаат на спроведување на клиничкото ис-
питување или на повлекување на одобрението од над-
лежниот орган односно позитивното мислење од над-
лежните тела.  

 
5.17.Известуваење за нуспојави на лекот 

 
5.17.1. Подносителот на барањето за клиничкото 

испитување треба итно да ги извести сите испитува-
чи/установи и надлежниот орган.за сите сериозни и не-
очекувани нуспојави на лекот. 

5.17.2. Овие итни извештаи треба да бидат во сог-
ласност со закон и друг пропис и ICH водичи за упра-
вување со податоците за клиничката сигурност: Дефи-
ниции и норми за итно известување. 

5.17.3. Подносителот на барањето за клиничкото 
испитување на надлежниот орган треба да му ги доста-
ви сите нови податоци за сигурноста и повремените из-
вештаи во согласност со закон и друг пропис. 

 
5.18. Надзор 

 
5.18.1.Цел 
Целта на надзорот над клиничкото испитување е да 

се провери дека: 
(a) сите права и најдобриот интерес на испитаникот 

се заштитени; 
(б) податоците и извештаите се точни, потполни и 

да можат да се потврдат/верифицираат со помош на из-
ворни документи; 

(в) клиничкото испитување се спроведува во сог-
ласност со актуелниот одобрен План на клиничкото ис-
питување и неговите евентуални измени и додатоци, 
согласно овие начела, законите и другите прописи.  

5.18.2. Избор и квалификација на лицето кое врши 
надзор 

(a) Лицето кое врши надзор го поставува подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување. 

(б) Лицето кое го врши надзорот треба да има соод-
ветно образование како и здравствено и/или клиничко 
знаење потребно за правилен надзор над клиничкото 
испитување.  

(в) Лицето кое врши надзор треба да биде потполно 
запознат со испитуваниот производ, Планот на клинич-
кото испитување, обрасците на изјавите за согласност, 
другите писмени известувања наменети за испитаници-
те, стандардните оперативни процедури од подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување кои се во 
согласност со закон и друг пропис.  

5.18.3. Принципи и постапки на надзорот 
Подносителот на барањето за клиничкото испиту-

вање треба да се погрижи за соодветен надзор над кли-
ничкото испитување.  

Подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање треба да ги одреди соодветните принципите и по-
стапки на надзорот. Одредувањето на принципите и 
постапките на надзорот треба да се темелат на следни-
ве околности како што се: цел, план, сложеност, сле-
пост, големина и параметри на испитување. Надзорот 
на лице место по правило е потребно пред, за време и 
после клиничкото испитување. Меѓутоа, во исклучи-
телни околности подносителот на барањето за клинич-
кото испитување може да утврди и централизиран над-
зор поврзан со постапките како што се стручно образо-
вание на испитувачот и стручни состаноци како и де-
тални писмени Упатства кои можат да осигураат соод-
ветно спроведување на клиничкото испитување во сог-
ласност со овие начела. Статистички контролираното 
земање на примероци може да се покаже како прифат-
лив метод за избор на податоци за проверка. 
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5.18.4. Вршење на надзорот 
Согласно барањата на подносителот на барањето за 

клиничкото испитување, лицето кое врши надзор треба 
да се погрижи тоа уредно да се спроведе и евидентира, 
вршејќи ги следниве работи врзани со клиничкото ис-
питување или местото на спроведување на клиничкото 
испитување: 

 (a) служи како врска помеѓу  подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување и испитувачот; 

(б) проверува дали има испитувачот соодветни ква-
лификации и можности/средства за целото траење на 
на клиничкото испитување како и дали има соодветни 
простории, лаборатории, опрема и персонал согласно 
барањата за сигурно и правилно спроведување на кли-
ничкото испитување за целото време на траење на кли-
ничкото испитување; 

(в) за испитуваниот производ ги проверува следни-
те работи: 

(1) дека времето и условите за складиштење се при-
фатливи како и дека залихите се доволни за целото тра-
ење на клиничкото испитување; 

(2) дека испитуваниот производ се дава само на ис-
питаниците кои смеат да го примат и тоа во дози наве-
дени во Планот на клиничкото испитување; 

(3) дека испитаниците добиле соодветни упатства 
за правилна примена, ракување, чување и враќање на 
испитуваниот производ; 

(4) дека постои соодветен надзор и евиденција за 
приемот, користењето и враќањето на испитуваниот 
производ на местото на испитување; 

(5) дека отклонувањето на неупотребените испиту-
вани производи на местото на спроведување на кли-
ничкото испитување е согласно со закон и друг пропис 
и барањата на подносителот на барањето за клиничко-
то испитување; 

(6) дали испитувачот се придржува на одобрениот 
План на клиничкото испитување и сите одобрени про-
мени и додатоци; 

(7) поединечно проверува  дали изјавата за соглас-
ност е добиена пред испитаникот да биде вклучен во 
клиничкото испитување; 

(8) дали испитувачот ги добил актуелните Брошури 
за испитувачот, целата документација и испитуваниот 
производ  за да може клиничкото испитување да се 
спроведува согласно овие начела, закон и друг пропис; 

(9) дали испитувачот и неговиот персонал се добро 
известени за клиничкото испитување; 

(10) дали испитувачот и неговиот персонал ги ис-
полнува утврдените задачи врзани со клиничкото испи-
тување во согласност  со Планот на клиничкото испи-
тување и другите писмени договори помеѓу  подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување и испиту-
вачот/установата како и дали своите задачи ги има пре-
несено на неовластени лица; 

(11) дали испитувачот во клиничкото испитување 
ги вклучил само оние испитаници кои ги задоволуваат 
критериумите за учество; 

(12) дали известил за бројот на опфатените испита-
ници; 

(13) дали изворните документи и другата докумен-
тација за клиничкото испитување се точни, потполни и 
ажурирани; 

(14) дали испитувачот ги доставува сите потребни 
извештаи, известувања и барања и дали се тие точни, 
потполни и разбирливи; дали се доставуваат навремено 
и дали во нив е назначен датум и назив/број на Планот 
на клиничкото испитување; 

(15) точноста и потполноста на тест листата, споре-
дувајќи ги со изворните документи и другата докумен-
тација за клиничкото испитување.  

Лицето кое врши надзор посебно треба да провери: 
(1) дали податоците во тест листите кои ги бара 

Планот на клиничкото испитување се точни односно 
одговараат во потполност со податоците од изворните 
документи;   

(2) дали сите промени во дозите односно лечењето 
се доволно документирани за секој поединечен испита-
ник; 

(3) дали се евидентираат во тест листите штетните 
појави, истовремено со примената на лековите како и 
новонастанатите болести во согласност со Планот на 
клиничкото испитување; 

(4) дали се евидентираат уредно во тест листите 
изостаноците на посета, незвршените проверки и прег-
леди; 

(5) дали се евидентира во тест листите повлекување 
или излез на испитаникот од клиничкото испитување и 
причините за тоа; 

(6) дали известил испитувачот за евентуални гре-
шки, пропусти или нечитливост на податоците во тест 
листите;  

Лицето кое врши надзор треба да ги внесе испра-
вките и дополнувањата односно бришењето на подато-
ците како и заверка на овие промени и нивно датирање 
со објаснување на причината (каде што е потребно) и 
иницијалите на испитувачот или неговиот персонал кој 
е овластен да ја парафира промената во тест листите во 
име на испитувачот. Ова овластување треба да биде 
евидентирано во документацијата; 

(7) дали известувањето за штетните случувања било 
уредно и во согласност со Планот на клиничкото испи-
тување, надлежните тела, подносителот на барањето за 
клиничкото испитување и со овие начела, закон и друг 
пропис; 

(8) дали испитувачот води основна документација;  
(9) дали го известил испитувачот за одстапувањата 

од Планот на испитување, стандардните оперативни 
процедури, овие начела, законите и други прописи ка-
ко и превземањето на соодветни мерки да забележани-
те одстапувања не се повторат.  

5.18.5. Постапки на надзор 
Постапките на надзор треба да ги следат утврдени-

те стандардни оперативни процедури и оние процеду-
ри кои подносителот на барањето за клиничкото испи-
тување ги утврдил за надзор на одредното испитување.  

5.18.6. Извештај за надзорот  
(a) Надзорот после секоја посета  на местото на 

спроведување на клиничкото испитување односно пос-
ле прием на секое известување врзано со клиничкото 
испитување треба на подносителот на барањето за кли-
ничкото испитување да му поднесе извештај.  

(б) Извештајот треба да содржи датум, место, име 
на лицето кое врши  надзор и име на испитувачот од-
носно друго лице које контактирало со лицетои кое вр-
шело надзор.  

(в) Извештајот треба да содржи краток приказ за 
констатираната состојба од страна на лицето кое врше-
ло  надзор и неговата изјава за важни наоди/сознанија, 
одстапки и недостатоци, заклучоци и мерки кои се 
превземени и/или треба да се превземат и/или за препо-
рачаните мерки за придржување до барањето.  

(г) Претставникот на подносителот на барањето за 
клиничкото испитување треба да ја евидентира оценка-
та на подносителот на барањето за клиничкото испиту-
вање за извештајот од извршениот надзор и поната-
мошните активности кои произлегуваат од извештајот.  

 
5.19. Надзор 

 
При спроведување на надзор кој е дел од обезбеду-

вање на квалитетот, подносителот на барањето за кли-
ничкото испитување треба да го има во предвид след-
ново: 
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5.19.1. Цел на надзорот 
Целта на подносителот на барањето за клиничкото 

испитување за надзор, кој е независен и одвоен од ру-
тинското надгледување односно контрола на квалитет, 
е оценка на спроведувањето на клиничкото испитување 
и неговото придржување до Планот на клиничкото ис-
питување, стандардните оперативни процедури, овие 
начела, законите и други прописи. 

5.19.2. Избор и квалификација на лицето кое врши 
надзор  

(a) За спроведување на надзор подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување поставува лице кое 
не е поврзано со клиничкото испитување. 

(б) Подносителот на барањето за клиничкото испи-
тување треба да обезбеди лица со соодветно образова-
ние и искуство за правилно спроведување на клиничко-
то испитување. Треба да постои евиденција за квали-
фикација на лицето кое врши надзор.  

5.19.3. Постапката на надзор  
(a) Подносителот на барањето за клиничкото испи-

тување треба да се обезбеди надзорот на клиничките 
испитувања да се спроведува во согласност со утврде-
ни процедури (правила) и истото да го проверува, како 
да се спроведува надзорот, колку често и со каков об-
лик и содржина треба да биде извештајот за надзорот. 

(б) Планот од подносителот на барањето за клинич-
кото испитување и постапките за надзор на клиничкото 
испитување треба да ја земат во предвид важноста на 
клиничкото испитување за решавање на барањето пре-
дадено до надлежниот орган, бројот на испитаници во 
клиничкото испитување, видот на сложеност на кли-
ничкото испитување, ризиците за испитаниците како и 
сите воочени проблеми.  

(в) Укажувањата и наодите на лицето кое врши над-
зор треба да бидат документирани.  

(г) Заради обезбедување на независност при врше-
ње на надзорот, увидот на надлежниот орган во изве-
штајот на надзорт не треба да биде дел од редовната 
постапка. Надлежниот орган може да побара пристап 
до извештајот на надзорот во поедининечни случаи ко-
га постојат показатели за сериозно одстапување од 
овие начела, односно во текот на судската постапка. 

 (д) По потреба, согласно закон и друг пропис, под-
носителот на барањето за клиничкото испитување тре-
ба да достави потврда за извршениот надзор.  

 
5.20. Непридржување 

 
5.20.1. Во случај на непридржување на Планот на 

испитување, стандардните оперативни процедури, овие 
начела и/или закон и друг пропис од страна на испиту-
вачот/установата односно персоналот од подносителот 
на барањето за клиничкото испитување, подносителот 
на барањето за клиничкото испитување треба веднаш 
да соодветно да постапи. 

5.20.2. Ако во постапката на надзор се утврди сери-
озно и/или редовно непридржување од страна на испи-
тувачот/установата, подносителот на барањето за кли-
ничкото испитување треба за го заврши неговото учес-
тво во клиничкото испитување. Доколку дојде до пре-
станок на учеството на испитувачот/установата заради 
непридржување, подносителот на барањето за клинич-
кото испитување за тоа треба веднаш да ги извести 
надлежниот орган. 

 
5.21. Привремен престанок односно прекин  

на клиничкото испитување 
 
Доколку дојде до предвремен престанок односно 

прекин на клиничкото испитување, подносителот на 
барањето за клиничкото испитување за тоа треба вед-
наш да го извести испитувачот/установата и надлежни-
те тела како и да ги навести причините за неговиот 
престанок односно прекин. 

Надлежните тела треба веднаш да се известат и да 
се наведат причините за престанок односно прекин на 
клиничкото испитување од страна на подносителот на 
барањето за клиничкото испитување или испитува-
чот/установата, согласно закон и друг пропис.  

 
5.22. Известување за клиничкото испитува-

ње/студија 
 
Без оглед на тоа дали клиничкото испитување е из-

ведено до крај или предвремено завршено, подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување треба да 
обезбеди извештајот за клиничкото испитување да се 
подготви и достави до надлежниот орган во согласност 
со закон и друг пропис. Подносителот на барањето за 
клиничкото испитување, треба да се погрижи извешта-
јот за клиничкото испитување кој е составен дел на ба-
рањето за ставање на лек во промет да ги задоволува и 
ICH водичите за составување и содржина на извешта-
јот за клиничкото испитување, а во одредени случаи да 
се составуваат и скратени извештаи за текот на клинич-
кото испитување. 

 
5.23. Мултицентрични испитувања 

 
Кога се работи за мултицентрични испитувања, 

подносителот на барањето за клиничкото испитување 
треба да се погрижи да: 

5.23.1. сите испитувачи кои го спроведуваат кли-
ничкото испитување строго се придржуваат на Планот 
на клиничкото испитување кој е одобрен од , подноси-
телот на барањето за клиничкото испитување и над-
лежните тела. 

5.23.2. тест листите се направени да содржат по-
требни податоци од сите места на кои се спроведува 
мултицентричното испитување и дека на дополнител-
ните податоци се доставени дополнителните тест листи 
кои се наменети за бележење на дополнителните пода-
тоци, и на испитувачите кои ги собираат, 

5.23.3. пред почетокот на клиничкото испитување 
се документирани  работите на координаторот и испи-
тувачот. 

5.23.4. сите испитувачи да добијат Упатства за при-
држување до Планот на клиничкото испитување, за 
придржување до единствените норми за оценка на кли-
ничките и лабораториските резултати како и за попол-
нување на тест листите. 

5.23.5. е поедноставена комуникацијата помеѓу ис-
питувачите. 

 
6. ПЛАН НА КЛИНИЧКОТО ИСПИТУВАЊЕ  

И НЕГОВИ ПРОМЕНИ И ДОДАТОЦИ 
 
Планот на клиничкото испитување ги опфаќа след-

ните содржини. 
 

6.1. Општи податоци 
 
6.1.1. Назив, број и датум на Планот на клиничкото 

испитување. Промените и додатоците на Планот на ис-
питување треба да имаат број и датум. 

6.1.2. Назив и адреса на подносителот на барањето 
за клиничкото испитување и лицето кое врши надзор 
(ако се поинакви од нарачателот). 

6.1.3. Име и звање на лицата кои се овластени во 
име на подносителот на барањето за клиничкото испи-
тување да потпишат План на испитување и негови про-
мени и додатоци. 

 6.1.4. Име, звање, адреса и телефонски број на 
стручниот советник од подносителот на барањето за 
клиничкото испитување (лекар или стоматолог).  
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6.1.5. Име и звање на испитувачот кој е одговорен 
за спроведување на клиничкото испитување како и 
адреса и телефонски број на местото на испитување.  

6.1.6. Име, звање, адреса и телефонски број на лека-
рот односно стоматологот кој е одговорен за сите одлу-
ки врзани со клиничкото испитување ако се работи за 
лице кое не е испитувач. 

 6.1.7. Назив и адреса на клиничката лабораторија и 
останатите здравствено/технички одели и/или установи 
кои учествувааат во клиничкото испитување.  

Покрај наведените содржини (податоци) Планот на 
клиничкото испитување на посебни страници може да 
содржи и податоци врзани со местото на испитување, 
односно може да се повикува на посебен договор, а не-
кои од наведените податоци може да се наоѓаат и во 
другите документи  на кои се повикува Планот на кли-
ничкото испитување (на пр. како што се Упатствата за 
испитувачот). 

 
6.2. Основни податоци 

 
6.2.1. Назив и опис на испитуваниот производ  
6.2.2. Збир на клинички важни резултати добиени 

од претклиничките истражувања како и релевантни 
клинички испитувања. 

6.2.3. Збир на познати можни ризици и погодности 
за испитаникот.  

6.2.4. Опис и образложение на одредениот начин на 
примена на лекот, неговиот режим на дозирање и трае-
ње на лечењето.  

6.2.5. Изјава дека клиничкото испитување ќе се 
спроведува во согласност со Планот на клиничкото ис-
питување, овие начела, законите и други прописи.  

6.2.6.Опис на испитаници. 
6.2.7. Литературни референци и датуми важни за 

клиничкото испитување кои овозможуваат основни по-
датоци за клиничкото испитување. 

6.3. Цели и намена на клиничкото испитување 
Детален опис на целта и намената на клиничкото 

испитување. 
 

6.4. План на клиничкото испитување 
 
За Планот на клиничкото испитување значајно за-

виси научната вредност на клиничкото испитување и 
веродостојноста на добиените податоци во клиничкото 
испитување. 

Описот на Планот за испитување треба да содржи: 
6.4.1. посебна дефиниција на примарните и секун-

дарните параметри на испитување. 
6.4.2. Опис на видот/изгледот на клиничкото испи-

тување (на пр. двоструко-слепо, споредбено, контроли-
рано со плацебо) како и дијаграм на Планот на клинич-
кото испитување , постапките и фазата.  

6.4.3. Опис на мерките превземени за постигнување 
на што поголема објективност, вклучувајќи:  

(a) случајна селекција; 
(б) слепа техника. 
6.4.4. Опис на лечењето во клиничкото испитување 

со дози на испитуваниот лек и режимот на дозирање. 
Тоа вклучува и опис на обликот, пакувањето и означу-
вањето на испитуваниот производ. 

 6.4.5. Очекувано траење на учеството на испитани-
кот во клиничкото испитување и опис на текот и трае-
њето на сите делови на клиничкото испитување, вклу-
чувајќи и следење (каде што е потребно). 

6.4.6. Опис на критериумите за престанок или пре-
кин на дел/цело испитување односно за исклучување 
на поедини испитаници од клиничкото испитување. 

6.4.7. Постапките за евиденција на влез и излез на 
испитуваниот производ, плацебото и споредбениот лек.  

6.4.8. Опис на чување на шифрата за случајна се-
лекција и постапка на нивно дешифрирање.  

6.4.9. Опис на сите податоци кои треба рамномерно 
да се внесат во Тест листата на испитаникот (односно 
оние кои  претходно не се запишуваат во електронски 
или писмен документ) и податоци кои се сметаат за из-
ворни. 

 
6.5. Избор на испитаници и нивно повлекување од 

клиничкото испитување 
 
6.5.1. Критериуми за вклучување на испитаник во 

клиничкото испитување. 
6.5.2. Критериум за исклучување на испитаник од 

клиничкото испитување.  
6.5.3. Критериум за повлекување на испитаник од 

клиничкото испитување (односно прекин на лечењето 
со испитуваниот производ) и постапки со кои се одре-
дува следново: 

(a) кога и како испитаниците можат да се повлечат 
од клиничкото испитување односно лечење со испиту-
ваниот производ; 

(б) вид на податоци и распоред на нивното собира-
ње од испитаниците кои се повлекуваат; 

(в) дали се заменуваат овие испитанци со други и 
како; 

(г) следење на испитаникот кој се повлекува од кли-
ничкото испитување/лечењето со испитуваниот произ-
вод.  
 

6.6. Лечење на испитаникот 
 
6.6.1. Планираното лечење, вклучувајќи и имиња на 

сите производи, нивни дози и распоред на дозирање, 
начин на примена и време на примена, вклучувајќи и 
време на пратење на испитаникот од секоја група која 
го примала испитуваниот производ.   

6.6.2. Опис на лековите/лечењето кои се (вклучувај-
ќи лекови за хитни случаи) односно не се допуштени 
пред и/или за време на клиничкото испитување.  

6.6.3. Постапките на надзор чија цел е да се утврди да-
ли испитаникот се придржува до пропишаното лечење.  

 
6.7. Оценка на ефикасноста 

 
6.7.1. попис на параметрите за ефикасност на лекот. 
6.7.2. методите и распоредот на оценување, евиден-

тирање и анализа на параметрите за ефикасност.  
 

6.8. Оценка на сигирноста 
 
6.8.1. Попис на параметрите за сигурност на лекот. 
6.8.2. Методи и распоред на оценувањата, евиден-

тирањата и анализите на параметрите за сигурност.  
6.8.3. Постапки на евидентирање на штетните поја-

ви и новонастанати болести како и известувањата за 
нив.  

6.8.4. Облик и траење на следење на испитаникот 
по штетната појава. 

 
6.9. Статистичка обработка 

 
6.9.1. Опис на статистичките методи, вклучувајќи и 

распоред на евентуални привремени анализи за самото 
траење на клиничкото испитување. 

6.9.2. Број на планирани испитаници. Во мултицен-
тричните испитувања треба да се наведе бројот на пла-
нирани испитаници за секое место на спроведување на 
клиничкото испитување. Причина за избор на одреден 
пример (број на испитаници) вклучувајќи и разгледува-
ње (калкулација) на значајноста на клиничкото испиту-
вање и неговата клиничка оправданост. 
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6.9.3. Степен на значајност која ќе се користи во 
статистичката обработка.  

6.9.4. Критериуми за завршување на клиничкото ис-
питување. 

6.9.5. Постапки за евиденција на податоците кои не-
достасуваат,  кои не се употребени и кои се лажни.  

6.9.6. Постапки за известување за отстапување од 
изворниот статистички план (сите одстапувања од из-
ворниот статистички план треба да се опишат и оправ-
даат во Планот за клиничкото испитување и/или конеч-
ниот извештај). 

6.9.7. Избор на испитаници за анализа (на.пр. сите 
испитаници избрани со методата за случаен избор, сите 
испитаници кои добиле лек, сите испитаници кои ги за-
доволуваат критериумите за учество во клиничкото ис-
питување, ипитаници кои покажуваат мерлив одговор 
на лечење).   

 
6.10. Рамномерен пристап до изворните подато-

ци/документи 
 
Подносителот на барањето за клиничкото испиту-

вање треба да се погрижи  Планот на клиничкото испи-
тување или друг писмен договор јасно да укажува дека 
испитувачот/установата ќе дозволат набљудување и 
надзор на клиничкото испитување, оценка и инспекци-
ја на надлежниот орган, така што ќе овозможи пристап 
до изворните податоци/документи. 

 
6.11. Постапки за осигурување и контрола  

на квалитет 
 

6.12. Етички прашања 
 
Опис на етичките разгледувања врзано со клинич-

кото испитување.  
 

6.13. Ракување со податоците и водење на евиденција 
 

6.14. Финансирање и заштита 
 
Финансирање и заштита, ако не е уредено со посе-

бен договор.  
 

6.15. Политика на објавување 
 
Политика на објавување на резултатите на клинич-

кото испитување, ако не е уредено со посебен договор.  
 

6.16. Додатоци на Планот за клиничкото испитување 
 
Додатоците на Планот на клиничкото испитување и 

извештајот за клиничкото испитување/студија се под-
готвуваат согласно ICH Водичите за поготвување и со-
држина на извештајот за клинички испитувања. 

 
7. БРОШУРА ЗА ИСПИТУВАЧОТ 

 
7.1. Вовед 

 
Брошурата за испитувачот е збир на клинички и 

претклинички податоци за испитуваниот производ кои 
се важни за неговото испитување кај луѓе. Целта на 
оваа Брошура е да им овозможи на испитувачите и дру-
гите лица кои учествуваат во клиничкото испитување 
информации кои им олеснуваат во разбирањето и го 
подобруваат придржувањето до многу важни ставки од 
Планот на клиничкото испитување како што се дози, 
честота и начин на примена како и постапки за набљу-

дување на сигурноста на лекот. Брошурата овозможува 
и увид во клиничката постапка со испитаникот за трае-
ње на клиничкото испитување. Избегнувајќи го промо-
вирањето на производот, податокот треба да се прика-
же на краток, едноставен, објективен и урамнотежен 
начин кој на испитувачот му овозможува полно разби-
рање и самостојно донесување на објективни процени 
на ризикот и погодности на предложеното испитување. 
Потребно е во составувањето на Брошурата за испиту-
вачот да учествуваат калификувани здравствени лица, 
но ги одобрува само професијата која ги навела пода-
тоците во Брошурата. Овие начела наведуваат мини-
мум на информации кои треба да бидат содржани во 
Брошурите за испитувачи како и предлогот за изглед 
на Брошурата. Се очекува дека видот и распонот на до-
стапните информации зависи од фазата на развој на ис-
питуваниот производ. Ако испитуваниот производ веќе 
се наоѓа на пазарот, а неговите фармаколошки својства 
се широко познати во лекарската пракса, Брошурата за 
испитувачот не треба да биде обемна. Таму каде што 
дозволуваат надлежните тела, соодветна замена за Бро-
шурата можат да бидат основните податоци за произ-
водот, упатствата во пакувањето односно ознаките на 
пакувањето, под услов да опфаќаат обемни и детални 
податоци за сите аспекти на испитуваниот производ 
кои можат да бидат важни за испитувачот. Ако произ-
водот од промет се испитува за нова примена (на пр. за 
нова индикација) треба да се подготвуваат Брошури 
кои посебно се однесуваат на таа нова примена. 

Брошурата треба повторно да се разгледа најмалку  
еднаш годишно како и  по потреба да се промени во 
согласност со писмените процедури од подносителот 
на барањето за клиничкото испитување. Можат да би-
дат потребни и почести промени, зависно од фазта на 
развојот на лекот и новите важечки сознанија. Новите 
сознанија  можат да бидат толку важни да придржувај-
ќи се до овие начела за тоа треба да се известат испиту-
вачите, надлежните органи и/или надлежните тела  
пред нивното вклучување во Брошурата. 

 За ажурираност на Брошурата за испитувачот е од-
говорен подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување, а испитувачите се одговорни за доставување 
на ажурирани  Упатства до надлежните органи. Во слу-
чај да клиничкото испитување го нарачува испитувач, 
подносителот на барањето за клиничкото испитување-
испитувач треба да утврди дали е можно Брошурата да 
ја добие од производителот. Ако испитуваниот произ-
вод го снабдува подносителот на барањето за клинич-
кото испитување-испитувач, тогаш треба на персона-
лот кој учествува во снабдувањето да ги достави по-
требните податоци. Во случаите каде што не е можно 
да се изработи службено Брошура, подносителот на ба-
рањето за клиничкото испитување–испитувач треба во 
замената да ги прошири основните податоци во планот 
за испитување кои содржат минимум актуелни подато-
ци опишани во овие начела. 

 
7.2. Општи прашања 

 
Брошурата треба да содржи: 
7.2.1. Насловна страна  
На насловната страна треба да се види називот на 

подносителот на барањето за клиничкото испитување, 
идентификацијата на секој испитуван производ (однос-
но број на истражувања, хемиско или одобрено гене-
ричко име, и ако сака подносителот на барањето за 
клиничкото испитување, заштитеното име таму каде 
што со закон е дозволено) како и датум на издавање. 
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Се препорачува насловната страна да содржи и број на 
изданија и отповикување на претходен број и датум на 
изданието. Пример на насловна страна е даден во ДО-
ДАТОК 1. 

7.2.2. Изјава за доверливост на податоците 
Подносителот на барањето за клиничкото испиту-

вање може да вклучи упатство со кое од испитувачот 
бара Брошурата да се смета за доверлив документ кој 
може да се даде на увид и користење исклучиво само 
на Персоналот и Комисијата.  

 
7.3. Содржина на брошурата за испитувач 

 
Брошурата треба да ги содржи следните елементи 

пропратени со литературни референци каде што е тоа 
применливо: 

7.3.1. Содржина 
Содржината на Брошурата се подготвува согласно 

ICH водичите за поготвување на Брошура за испиту-
вач.  

7.3.2. Кратка содржина (резиме) 
Треба да се даде кратка содржина (по можност не 

подолго од две страни) во која се наведени најважните 
достапни податоци за физичките, хемиските, фарма-
цевтските, фармаколошките, токсичните, фармакоки-
нетичките, метаболните и клиничките својства на ис-
питуваниот производ во одредена фаза од неговиот 
клинички развој   

7.3.3.  Вовед 
Треба на кратко да се наведе хемискиот назив на 

испитуваниот производ (односно, генеричкото и за-
штитеното име, таму каде што со закон е дозволено), 
сите активни состојки, фармаколошка група на која 
припаѓа како и очекуваната индикација за профикла-
кса, лечење и дијагноза. На крај во воведот треба да се 
дефинира и општиот пристап за оценка на испитувани-
от производ. 

 7.3.4. Физички, хемиски и фармацевтски својства и 
формулација на производот  

Треба да се опишат супстанциите од кои се состои 
испитуваниот производ (вклучувајќи хемиски и/или 
структурни формули) како и краток преглед на главни-
те физички, хемиски и фармацевтски својства). Како би 
можеле да се превземат соодветните мерки на заштита 
во текот на клиничкото испитување, потребно е да се 
наведе формулацијата, вклучувајќи ги и помошните 
супстанции, и да се образложи нивната употреба таму 
каде што е тоа клинички значајно. Треба да се наведат 
и упатствата за чување и ракување. Треба да се наведе 
секоја структурна сличност со останати познати соеди-
ненија. 

7.3.5. Предклинички испитувања  
Вовед: 
Резултатите од важните претклинички фармаколо-

шки и токсиколошки испитувања, фармакокинетика и 
метаболизам на испитуваниот производ треба да се на-
ведат во краток облик. Краткиот извештај треба да со-
држи методологија, резултати и дискусија за важноста 
на резултатите за испитаните поволни односно евенту-
ални неповолни влијанија на луѓето. 

Податоците можат да го опфатат следново: 
а.вид на експериментални животни; 
б.број и пол на животните во секоја група; 
в. единечната доза (на пр. милиграм/килограм  

(mg/kg)); 
г. интервал помеѓу дозирањата; 
д.начин на примена; 
ѓ.траење на дозирањето; 
е.податоци за системска распределба; 
ж.траење на пратењето после престанок на изложе-

ност; 

з.резултати, вклучувајќи ги и следниве аспекти: 
– природа и зачестеност на фармаколошките и то-

ксичните ефекти; 
– сериозност и интензитет на фармаколошките и то-

ксичните ефекти; 
– време на нивен почеток; 
– реверзибилност на ефектите; 
– траење на ефектот; 
– зависност на ефектот од дозата. 
Каде што е можно треба да се користат таблици за-

ради појасно прикажување на податоците.  
Треба да се расправа за најважните резултати од 

претклиничките испитувања, вклучувајќи ја и забеле-
жаната врска помеѓу ефектот и дозата, важноста за 
примена на луѓе како и останатите аспекти кои треба 
да се испитаат кај луѓе. Таму каде што е можно, треба 
да се споредат резултатите од делотворните нетоксич-
ни дози применети кај ист вид на животно (на пр.треба 
да се разгледа терапевтскиот индекс). Треба да се разг-
леда важноста на овие податоци за соодветна примена 
кај луѓе. Таму каде што е можно, споредбата треба да 
се заснова на нивото на крв/ткиво а не на mg/kg основа. 

(a) Предклиничка фармакологија  
Треба да се даде краток извештај за фармаколошки-

те аспекти на испитуваниот производ како и значајните  
метаболити проучувани во експерименталните живот-
ни, каде што е тоа можно. Ваквиот краток извештај 
треба да опфаќа испитувања во кои е оценето можното 
терапевтско делување на лекот (на пр. модели на ефи-
касност, врзување за рецептори и специфичност) и не-
говата сигурност (на.пр. посебни истражувања на оста-
нати фармаколшки делувања освен терапевтски). 

(б) Фармакокинетика и метаболизам на испитува-
ниот производ во животни  

Треба да се даде краток извештај на фармакокине-
тиката и биотрансформацијата (метаболизмот) и ели-
минацијата на испитуваниот производ во сите животни 
во кај кои е спроведено предклиничко испитување. Во 
дискусијата за резултатите треба да се осврне на ап-
сорбцијата како и на локалната и системската биорас-
положливост на испитуваниот производ и неговите ме-
таболити, како и нивната поврзаност со фармаколо-
шките и токсиколошките наоди во животинските видо-
ви.  

(в) Тоскикологија  
Краткиот извештај за токсиколошките ефекти утвр-

дени во релевантни студии кај различни видови на жи-
вотни треба да следи следнава структура: 

– еднократна доза; 
– повторна доза; 
– канцерогеност; 
– посебни испитувања (на пр. иритација и сензиби-

лизација); 
– репродукциска токсичност; 
– генотоксичност (мутагеност). 
7.3.6. Ефекти кај луѓе  
Вовед: 
Треба темелно да се согледаат ефектите на испиту-

ваниот производ кај луѓе, вклучувајќи и податоци за 
неговата фармакокинетика, метаболизам, фармакоди-
намика, зависност од доза, сигурност, ефикасност (де-
лотворност) и други фармаколошки делувања. Таму ка-
де што е можно треба да се даде краток извештај за си-
те завршени клинички испитувања. Треба да се наведат 
податоци кои се однесуваат на примената на испитува-
ниот производ вон клинички испитувања, како што се 
искуства по ставање на лекот во промет. 

 (a) Фармакокинетика и метаболизам за испитува-
ниот производ кај луѓе 

– треба збирно да се прикажат фармакокинетиката 
на испитуваниот производ, вклучувајќи ги следниве 
достапни податоци: 
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– фармакокинетика (вклучувајќи метаболизам и ап-
сорбција, врзување на протеини за плазма, дистрибуци-
ја и елиминација); 

– биорасположливост на испитуваниот производ 
(асполутна и релативна каде што е тоа возможно) кори-
стејќи референтна дозажна форма; 

– популациски подгрупи (на пр. спрема пол, во-
зраст и оштетена функција на орган); 

– интеракции  (на пр. интеракција на лековите, како 
и влијание на храна); 

– останати фармаколошки податоци (на.пр.резулта-
ти од популациски испитувања спроведени во рамките 
на клиничките испитувања). 

(б) Сигурност и ефикасност  
Треба да се даде збирен податок за сигурноста , 

фармакодинамиката, ефикасноста (делотворноста) и за-
висноста на дозата на испитуваниот производ (вклучу-
вајќи и негови метаболити ) од поранешни испитувања 
кај луѓе (здрави волонтери и/или болни). 

Треба да се дискутира значењето на овие податоци. 
Таму каде што се завршени повеќе клинички испитува-
ња, прегледните извештаи од добиените резултати за 
сигурност и ефикасност спрема индикациите во под-
групите можат да дадат јасен приказ на податоците. 
Корисно би било да се соединат во таблица сите нуспо-
јави на лекот (за сите испитани индикации) констата-
тирани во сите клинички испитувања. Треба да се ди-
скутира за значајните разлики во нуспојавите спрема 
индикациите во подгрупите на испитаниците. 

Брошурата за испитувачот треба  треба да ги опи-
шува очекуваните ризици и нуспојави на лекот на ос-
нова на поранешни искуства со испитуваниот  произ-
вод и сродните лекови.  

Треба да се наведат и мерките на внимание и посе-
бен надзор како составен дел од примената на испиту-
ваниот производ.  

(в) Искуства после ставање на испитуваниот произ-
вод во промет  

Во Брошурата треба да се наведат земји во кои е ис-
питуваниот производ е одобрен или ставен во промет. 
Треба да се даде збирен извештај за сите важни подато-
ци произлезени од неговата примена на пазарот (на 
пр.формулација, доза, начин на примена, нуспојави). 
Во Брошурата треба да се наведе и земјата во која ис-
питуваниот производ не добил одобрение за ставање во 
промет или е повлечен од пазарот односно му е укина-
та регистрацијата.  

7.3.7. Збирен извештај за резултатите и насоките за 
испитувачот  

Овој сегмент треба да содржи една сеопфатна ди-
скусија  за предклиничките и клиничките податоци и 
да даде резиме на различните аспекти на испитуваниот 
производ на основа на податоци од различни извори.  
Со тоа на испитувачот му се дава сеопфатно толкување 
на достапните податоци и оценка на нивното значење 
за идни клинички испитувања. 

Каде што дозволува, треба да се дискутира за обја-
вените извештаи на сродните производи. Тоа на испи-
тувачот може да му помогне во предвидување на нус-
појавите на лекот или други потешкотии врзани со 
клиничкото испитување.  

Конечно целта на овој сегмент на Брошурата е да 
му овозможи на испитувачот јасен увид во можноста 
на ризикот и нуспојавата, во специфичните тестови, 
набљудување и мерки на претпазливост кои можат да 
бидат потребни во спроведувањето на клиничкото ис-
питување. Увидот треба да се темели на достапните 
физички, хемиски, фармацевтски, фармаколошки, то-
ксиколошки и клинички податоци за испитуваниот 
производ. На испитувачот и треба да му се дадат насо-
ки и за препознавање и лечење кај предозирање и нус-
појави кои се засноваат на поранешни искуства со луѓе 
и фармаколошкиот профил на испитуваниот производ.  

________________________________7.4. ДОДАТОК 1: 
НАСЛОВНА СТРАНА (Пример) 
ИМЕ НА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО ЗА КЛИ-
НИЧКОТО ИСПИТУВАЊЕ  
Производ: 
Број на испитување: 
Име (ња) на производот: Хемиско име,генеричко име 
(ако е одобрено), заштитено име (ако подносителот на 
барањето за клиничкото испитување сака да го наведе 
и ако тоа е со закон дозволено): 

 
БРОШУРА ЗА ИСПИТУВАЧ 

 
Број на издавање: 
Датум на издавање: 
Број на претходното издание: 
Датум на претходното издание:  

 
8. ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 

НА КЛИНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ 
 

8.1. Вовед 
 
Основни документи се оние документи кои посебно 

или заедно овозможуваат оцена на спроведувањето на 
клиничкото испитување и квалитетот на добиените по-
датоци. Овие документи служат како доказ дека испи-
тувачот, подносителот на барањето за клиничкото ис-
питување и набљудувачот се придржуваат согласно 
овие начела, законите и другите прописи. Правовреме-
ното надополнување на основните документи кај испи-
тувачот/установата и подносителот на барањето за кли-
ничкото испитување може значајно  да придонесе за 
успешно спроведување на клиничкото испитување од 
страна на испитувачот, подносителот на барањето за 
клиничкото испитување и набљудувачот. Овие доку-
менти се најчест предмет на надзор и инспекција како 
делови на постапката за потврда на исправноста на 
спроведувањето на клиничкото испитување и целови-
тоста на собраните податоци. Следи попис на најваж-
ните основни документи. Различни документи се поде-
лени во три групи спрема фазата на испитување во која 
обично се генерираат: 

1)пред почеток на клиничката фаза на испитување, 
2) за време на клиничката фаза на испитување како и  
3) после завршување односно престанок на спрове-

дување на клиничкото испитување. 
Наведена е целта на секој документ кој што треба 

да е пополнет од испитувачот/установата, подносите-
лот на барањето за клиничкото испитување или двете 
страни. Некои документи можно е да се спојат под ус-
лов да можат да се препознаат посебни делови. На по-
четокот на клиничкото испитување треба да се воспо-
стави главната архива кај испитувачот/установата и кај 
подносителот на барањето за клиничкото испитување. 
На крај затварањето на клиничкото испитување е мож-
но дури кога набљудувачот ќе ги прегледа сите попо-
лонети документи и кај испитувачот/установата и кај 
подносителот на барањето за клиничкото испитување и 
да потврди дека сите основни документи се уредно по-
полнети. 

Сите документи наведени во овие начела се под-
ложни на надзорот од страна  на подносителот на бара-
њето за клиничкото испитување и од инспекцијата на 
надлежниот орган. 

 
8.2. Пред почеток на клиничката фаза на испитување 

 
Во фазата на планирање треба да се припремат 

следниве документи кои треба да бидат пополнети 
пред службениот почеток на клиничкото испитување. 
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1053. 

Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-
ва на член 110 и 112 од Уставот на Република Маке-
донија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија” бр. 70/1992), на седницата одржана на 
29.04.2009 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ ПОНИШТУВА членот 20 од Законот за изме-

нување и дополнување на Царинскиот закон (“Служ-
бен весник на Република Македонија” бр. 4/08). 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на 
Република Македонија”. 

3. Уставниот суд на Република Македонија, по по-
вод поднесените иницијативи од Панче Докузов, адво-
кат од Штип, Шефајед Хајдари од Скопје и Стамен 
Филипов од Скопје, со Решение У. бр. 251/2008 од 18 
февруари 2009 година, поведе постапка за оценување 
на уставноста на одредбата од Законот означен во точ-
ката 1 од оваа одлука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порената одредба од Законот со Уставот. 

4. Судот на седницата утврди дека Законот за изме-
нување и дополнување на Царинскиот закон бил обја-
вен на 10 јануари 2008 година, а стапил во сила на 18 
јануари 2008 година, но со оспорениот член 20 став 1 
пропишана е ретроактивна примена на одредбите од 
членовите 9, 10, 11, 12, 13 и 18 на овој закон, кои ќе се 
применуваат од 1 септември 2007 година, а со ставот 2 
од истиот член е предвидена ретроактивна примена на 
одредбите од членот 3 на овој закон, односно од 1 јану-
ари 2008 година.  

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Ре-
публика Македонија, како темелна вредност на устав-
ниот поредок е утврден принципот на владеењето на 
правото. 

Согласно член 52 од Уставот на Република Македо-
нија законите и другите прописи се објавуваат пред да 
влезат во сила. Законите и другите прописи се објаву-
ват во „Службен весник на Република Македонија“ нај-
доцна во рок од седум дена од денот на нивното доне-
сување.  

Законите влегуваат во сила најрано осмиот ден од 
денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува 
Собранието со денот на објавувањето.  

Законите и другите прописи не можат да имаат по-
вратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е 
поповолно за граѓаните. 

Од наведените уставни одредби произлегува дека 
објавувањето на законите и другите прописи е во функ-
ција на обезбедување на принципот на владеењето на 
правото и остварување на слободите и правата на чове-
кот и граѓанинот како претпоставка за правната сигур-
ност на граѓаните. Објавувањето на прописите претста-
вува акт на обнародување и нивно ставање на увид на 
јавноста.  

Законот за изменување и дополнување на Царин-
скиот закон е објавен во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“ број 4/08 на 10 јануари 2008 година, а 
влезе во сила осмиот ден од денот на објавувањето од-
носно на 18 јануари 2008 година. Тоа значи дека 

измените и дополнувањата на Законот ќе имаат приме-
на и ќе важат по нивното влегување во сила и ќе уреду-
ваат идни односи. Меѓутоа со оспорениот член 20 е 
пропишано дека одредбите од членовите 9, 10, 11, 12, 
13 и 18 на овој закон ќе се применуваат од 1 септември 
2007 година, а одредбите од членот 3 на овој закон ќе 
се применуваат од 1 јануари 2008 година. 

Со членот 3 од Законот за изменување и дополнува-
ње на Царинскиот закон, како новина, се додаваат нови 
одредби со кои се уредува статусот на овластениот еко-
номски оператор, условите и критериумите за стекну-
вање со таков статус, начинот и постапката на одобру-
вање на статусот на овластен оператор и одземањето и 
укинувањето на иститот.  

Поаѓајќи од тоа дека со овој член од Законот се уре-
дуваат идните нови односи, истиот може да произведу-
ва правно дејство само после објавувањето и влегува-
њето во сила на Законот за изменувањето и дополнува-
њето на Царинскиот закон. 

Со членовите 9, 10, 11, 12 и 13 од истиот закон, се 
уредува надлежноста на царинскиот орган за водење на 
прекршочна постапка и се прецизира мандатната по-
стапка, при што и во овој случај ретроактивната приме-
на не наоѓа правна основа. 

Со членот 18 од Законот за изменување и дополну-
вање на Царинскиот закон се менува членот 266 од ос-
новниот закон при што опфатот на прекршоците за кои 
е предвидено мандатно постапување е поограничен во 
однос на прекршоците опфатени со членот 263 од Ца-
ринскиот закон, односно се однесува само за сторени 
прекршоци од точките 10 и 11 од членот 263 од истиот 
закон и пропишува повисока глоба за правните и фи-
зичките лица.  

Ретроактивноста предвидена во оспорениот член 20 
од Законот за изменување и дополнување на Царински-
от закон, конкретно во делот за примената на членот 18 
(266 од основниот закон), се однесува на мандатна по-
стапка, што значи дека нема можност со измените на 
Царинскиот закон кои влегле во сила на 18 јануари 2008 
година, ретроактивноста да се примени на период од 
2007 година бидејќи казнената интервенција со мандат-
ната постапка има смисла само ако се оствари во момен-
тот кога сторителот е затекнат во вршењето на царински 
прекршок од страна на службеното лице, што значи 
мандатните постапки за период од кога се упатува на 
ретроактивна примена на членот, веќе се исцрпиле. 

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспоре-
ниот член 20 од Законот за изменување и дополнување 
на Царинскиот закон („Службен весник на Република 
Македонија“ број 4/08), не е во согласност со член 52 
став 4 од Уставот на Република Македонија.  

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

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

 
    У. Бр. 251/2008                        Претседател  
29 април 2009 година    на Уставниот суд на Република 

    Скопје                                 Македонија, 
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 
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1054. 
Уставниот суд на Република Македонија, врз осно-

ва на членовите 110 и 112 од Уставот на Република 
Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд 
на Република Македонија („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана 
на 6 мај 2009 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВААТ член 22 став 2 и член 29 од За-

конот за придонеси од задолжително социјално осигу-
рување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.142/2008). 

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот 
на објавувањето во „Службен весник на Република Ма-
кедонија“. 

3. Уставниот суд на Република Македонија по по-
вод иницијативата поднесена од Стамен Филипов од 
Скопје, со Решение У.бр.233/2008 од 11 март 2009 го-
дина, поведе постапка за оценување на уставноста на 
членовите од Законот означен во точката 1 од оваа од-
лука.  

Постапката беше поведена затоа што пред Судот 
основано се постави прашањето за согласноста на ос-
порените членови од Законот со Уставот на Република 
Македонија. 

4. Судот на седницата утврди дека според член 22 
став 1 од оспорениот закон обврзникот за пресметка и 
уплата на придонесите согласно со прописите од обла-
ста на работните односи е должен да му достави заве-
рена писмена пресметка за пресметаните и уплатените 
придонеси на обврзникот за плаќање на придонеси нај-
доцна 15 дена од денот на исплатата на плата или дел 
од плата, надоместок на плата, односно друг паричен 
надоместок, како и збирен годишен извештај по исте-
кот на годината, најдоцна до 15 февруари наредната го-
дина. 

Според став 2 на член 22 од истиот закон обврзни-
кот за плаќање на придонеси е должен да ја извести 
Управата за јавни приходи доколку обврзникот за 
пресметка и уплата на придонесите постапил спротив-
но на ставот 1 од овој член. 

Според член 29 од Законот, глоба во износ од 500 
до 1000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече на обврзникот за плаќање на придонеси доколку 
не достави известување до Управата за јавни приходи 
дека обврзникот за пресметка и уплата на придонесите 
постапил спротивно на членот 22 став 2 на овој закон. 

5. Според член 8 став 1 алинеи 3 и 8 од Уставот, те-
мелни вредности на уставниот поредок на Република 
Македонија се владеењето на правото и хуманизмот, 
социјалната правда и солидарноста. 

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа 
данок и други јавни давачки и да учествува во намиру-
вањето на јавните расходи на начин утврден со закон.  

Согласно член 34 од Уставот, граѓаните имаат пра-
во на социјална сигурност и социјално осигурување 
утврдени со закон и со колективен договор.  

Во член 35 став 1 од Уставот е утврдено дека Ре-
публиката се грижи за социјалната заштита и социјал-
ната сигурност на граѓаните согласно со начелото на 
социјална праведност.  

Според член 51 од Уставот, во Република Македо-
нија законите мораат да бидат во согласност со Уста-
вот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој 
е должен да го почитува Уставот и законите. 

Од наведените уставни одредби, покрај другото, 
произлегува дека Уставот прокламира и утврдува пра-
во на граѓаните на социјална сигурност и социјално 
осигурување. Уставот, исто така, ја прокламира грижа-
та на Републиката за социјална заштита и социјална си-

гурност, која се остварува врз начелото на социјална 
праведност. Според тоа, прокламирањето на наведени-
те уставни принципи произлегува од социјалниот кара-
ктер на државата, а видовите на правата од социјално 
осигурување, начинот, постапката и условите за оства-
рување на овие права се оставени за уредување на зако-
нодавната власт.  

Видовите на придонеси за задолжително социјално 
осигурување се предмет на уредување на Законот за 
придонеси од задолжително социјално осигурување.  

Според член 1 од наведениот закон, се уредуваат 
видовите на придонеси за задолжително социјално оси-
гурување, обврзниците за плаќање на придонеси, об-
врзниците за пресметка и уплата на придонесот, осно-
виците на кои се плаќаат придонеси, стапките на при-
донеси, начинот на пресметка, роковите на плаќање на 
придонеси, контрола на пресметување и уплата на при-
донеси, како и други прашања кои се значајни за утвр-
дување и плаќање на придонесите.  

Согласно членот 2 од истиот закон, со плаќање на 
придонесите се обезбедуваат средства за финансирање 
на задолжителното социјално осигурување.  

Во Глава VII „Пресметка и уплата на придонесите“ 
од Законот, во член 17 е предвидено дека придонесите 
ги пресметува, задржува и уплатува обврзникот за 
пресметка и уплата на придонеси при секоја исплата на 
плата или дел од плата, надоместок на плата, пензија, 
односно друг паричен надоместок (став 1). Начинот на 
пресметката и уплата на придонесите со акт го пропи-
шува министерот за финансии (став 2). 

Според член 19 од Законот, контрола и потврда на 
налогот за плаќање врши Министерството за финансии 
согласно со актот од членот 17 став 2 на овој закон.  

Во член 22 став 1 од Законот е предвидено дека об-
врзникот за пресметка и уплата на придонесите соглас-
но со прописите од областа на работните односи е дол-
жен да му достави заверена писмена пресметка за прес-
метаните и уплатените придонеси на обврзникот за 
плаќање на придонеси најдоцна 15 дена од денот на 
исплатата на плата или дел од плата, надоместок на 
плата, како и збирен годишен извештај по истекот на 
годината најдоцна до 15 февруари наредната година.  

Оспорениот став 2 на член 22 од Законот предвиду-
ва дека обврзникот за плаќање на придонеси е должен 
да ја извести Управата за јавни приходи доколку обврз-
никот за пресметка и уплата на придонесите постапил 
спротивно на ставот 1 на овој член.  

Во членот 23 став 1 од овој закон, е предвидено де-
ка контролата, утврдувањето, наплатата, присилната 
наплата, застареноста и отпишувањето на придонесите 
ги врши Управата за јавни приходи согласно со Зако-
нот за даночната постапка. Институциите за задолжи-
телно социјално осигурување вршат дополнителна кон-
трола на утврдувањето на податоци за придонесите, 
согласно со сопствените потреби (став 2). За утврдени-
те состојби од ставот 2 на овој член, институциите за 
задолжително социјално осигурување ја известуваат 
Управата за јавни приходи (став 3).  

Од анализата на изнесените законски одредби про-
излегува дека одредбите од Законот се применуваат, 
меѓу другото, за исполнување на обврските во врска со 
плаќањето на придонесите од задолжителното социјал-
но осигурување, од кои, пак се обезбедуваат средства 
за негово финансирање. Целината на Законот имплици-
ра обврска за работодавецот да ги пресметува, задржу-
ва и уплатува придонесите при исплата на секоја плата, 
односно дел од плата и истовремено да достави завере-
на писмена пресметка за пресметаните и уплатените 
придонеси на работникот. Контролата на наплатата на 
придонесите ја врши Управата за јавни приходи.  
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Во конкретниов случај, Судот оцени дека обврски-
те на работникот, односно обврзникот за плаќање на 
придонеси, да ја извести Управата за јавни приходи во 
случај кога работодавачот, односно обврзникот за 
пресметка и уплата на придонесите не извршил уплата 
на придонесите, не е во согласност со Уставот на Ре-
публика Македонија. Ова од причина што на обврзни-
кот за плаќање на придонеси, не може со закон да му 
се востановуваат вакви обврски. Имено, ваква обврска 
за контрола во работењето на правните лица, како и об-
врската на почитување и исполнување на предвидените 
законски обврски за уплата на придонесите, може да ја 
вршат само надлежните државни институции, односно 
директно Управата за јавни приходи, нејзините над-
лежни инспекциски органи, како и дополнително ин-
ституциите за социјално осигурување, но во никој слу-
чај, тоа не би можело да падне на товар на работникот, 
односно на обврзникот за плаќање на придонеси. 

Според Судот, целта на оваа мерка е оневозможува-
ње на несовесните работодавачи навреме да ги плаќаат 
придонесите и да не го изигруваат исполнувањето на 
основното начело пропишано во член 34 од Уставот. 
Покрај тоа што оваа цел е легитимна, затоа што е во 
функција на воспоставување на социјална дисциплина, 
сепак конкретниот начин преку кој законодавецот са-
кал да ја оствари оваа цел е непропорционална, од при-
чина што истата е императивна, а не кондиционална, и 
истовремено претставува оптоварување на граѓанинот, 
односно работникот. Ова дотолку повеќе што неопход-
но е взаемно функционирање на институциите на си-
стемот и нивно координирано соработување со цел за 
исполнување на овие предвидени законски обврски.  

Тргнувајќи од наведеното, Судот оцени востанове-
ната обврска со законот за обврзникот за плаќање на 
придонеси значи повреда на уставното начело на вла-
деењето на правото и правната сигурност на граѓаните, 
бидејќи таквата обврска не е во функција на обезбеду-
вање поголема социјална сигурност во сферата на со-
цијалната заштита, а во таа смисла и на начелото на со-
лидарност.  

Обврската за работникот тој да ја известува Упра-
вата за јавни приходи за пропустот на работодавачот за 
неплаќање на придонесите и предвидената глоба за об-
врзникот (работникот) за плаќање на придонеси докол-
ку не достави известување до Управата за јавни прихо-
ди дека обврзникот за пресметка и уплата на придоне-
сите не му доставил заверена писмена пресметка за 
пресметаните и уплатени придонеси на обврзникот за 
плаќање на придонеси во предвидениот рок, според 
Судот, не е пропорционална и соодветна. Таква кон-
трола на работењето на обврзникот за пресметка и уп-
лата на придонесите треба да ја вршат надлежните инс-
пекциски органи, а не работникот како обврзник за 
плаќање на придонеси.  

Тргнувајќи од наведеното Судот оцени дека оспо-
рениот став 2 на член 22 и член 29 од Законот за при-
донеси од задолжително социјално осигурување не се 
во согласност со напред наведените одредби од Уста-
вот. 

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

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

 
  У.бр.233/2008                              Претседател  
6 мај 2009 година          на Уставниот суд на Република 

Скопје                              Македонија, 
         д-р Трендафил Ивановски, с.р. 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1055. 
Врз основа на Амандман ХХIX на Уставот на 

Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 
107/2005), член 42 од Законот за судовите („Службен 
весник на РМ“ бр. 58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и 
член 46 од Законот за Судски совет на Република Ма-
кедонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), Суд-
скиот совет на Република Македонија, на редовната 65-
та седница одржана на 14.05.2009 година, ја донесе 
следната 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ  
НА ОСНОВЕН СУД ОХРИД 
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      Бр. 07-1203/2                     Судски совет 
 15 мај 2009 година                   на Република Македонија 
           Скопје                      Претседател, 
                     Васил Грчев, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1056. 

Врз основа на член 184 од Законот за катастар на 
недвижности („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 40/2008), Управниот одбор на Агенцијата за 
катастар на недвижности донесе  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА  НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ВОДЕЊЕ НА 
РЕГИСТАРОТ НА ПРОСТОРНИ ЕДИНИЦИ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува начинот и постап-

ката на водење на Регистарот на просторни единици. 
 

II. СОДРЖИНА НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОСТОРНИ 
ЕДИНИЦИ 

 
Член 2 

(1) Во Регистарот на просторни единици (во пона-
тамошниот текст: Регистар) се водат податоци за след-
ните видови на просторни единици:  

- единица на локална самоуправа, 
- катастарска општина,  
- населено место, 
- статистички круг и 
- пописен круг. 
(2) Статистички круг е статистичка територијална 

единица. Подрачјето на статистичкиот круг се состои 
од еден или повеќе пописни кругови и може да припаѓа 
само на едно населено место и само на една катастар-
ска општина. 

(3) Пописен круг е најмала статистичка просторна 
единица во Регистарот на просторни единици, која не 
ги сече границите на просторните единици од повисоко 
ниво.  

 
Член 3 

За секоја од просторните единици од членот 2 на 
овој правилник се водат следните податоци:  

- назив, вид, матичен број (шифра) или друг иден-
тификатор во зависност од видот на просторната еди-
ница, 

- графички приказ/опис на границите и извор на по-
датоци на просторната единица, 

- податоци за просторната единица со која се повр-
зува и  

- видот на промената, извор и датум на промената 
на просторната единица. 

 
III. СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА РЕГИСТАРОТ 

 
Член 4 

Составни делови на Регистарот се:  
- списоци на просторните единици, 
- графички дел од Регистарот и  
- список на промени. 
 

III.1. Список на  просторни единици 
 

Член 5 
(1) За секој вид на просторна единица се води поод-

делен список на просторни единици. 
(2) Списокот од став (1) на овој член се води во еле-

ктронска форма.  
 

Член 6 
(1) Списокот на единиците на локалната самоупра-

ва, ги содржи следните податоци: 
- назив на единицата на локална самоуправа, 
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- матичен број на единицата на локална самоуправа, 
- матичен број на седиштето на единицата на локал-

на самоуправа, 
- статус на седиштето на единицата на локална са-

моуправа, 
- површина, 
- број во список на промена и 
- други податоци. 
(2) Формата и содржината на списокот на единици-

те на локална самоуправа е даден во прилог број 1, кој 
е составен дел на овој правилник. 

  
Член 7 

(1) Списокот на катастарските општини, ги содржи 
следните податоци: 

- назив на катастарска општина, 
- шифра на катастарска општина, 
- површина, 
- број во список на промена и 
- други податоци. 
(2) Формата и содржината на списокот на катастар-

ските општини е даден во прилог број 2, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 8 

(1) Списокот на населените места, ги содржи след-
ните податоци: 

- назив на населено место, 
- матичен број на населено место, 
- матичен број на единица на локална самоуправа, 
- статус на населено место, 
- број во список на промена и 
- други податоци. 
(2) Формата и содржината на списокот на простор-

ните единици за населени места е даден во прилог број 
3, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 9 

(1) Списокот на статистичките кругови, ги содржи 
следните податоци: 

- матичен број на статистички круг, 
- матичен број на единица на локална самоуправа, 
- матичен број на населено место, 
- назив на населено место, 
- шифра на катастарска општина, 
- број во список на промена и 
- други податоци. 
(2) Формата и содржината на списокот на стати-

стички кругови е даден во прилог број 4, кој е составен 
дел на овој правилник. 

 
Член 10 

(1) За секој статистички круг се води опис на грани-
ците и опфат на статистичкиот круг.  

(2) Описот на границите и опфатот на статистички-
от круг се внесува во Образецот за статистичкиот круг 
(во понатамошниот текст: Образец СК).  

(3) Формата и содржината на Образецот СК е даде-
на во прилог број 5, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 11 

(1) Списокот на пописните кругови, ги содржи 
следните податоци: 

- матичен број на статистички круг, 
- реден број на пописниот круг во рамките на стати-

стичкиот круг, 
- реден број на пописниот круг во рамките на еди-

ницата на локална самоуправа, 
- матичен број на единицата на локална самоуправа, 
- назив на единицата на локална самоуправа, 

- матичен број на населеното место, 
- назив на населено место, 
- шифра на катастарска општина, 
- број во список на промена и 
- други податоци. 
(2) Формата и содржината на списокот на пописни 

кругови е даден во прилог број 6, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 12 

(1) За секој пописен круг се води опис на границите 
и опфат на пописниот круг.  

(2) Описот на границите и опфатот на пописниот 
круг се внесува во Образецот за пописен круг (во пона-
тамошниот текст: Образец ПК).  

(3) Формата и содржината на Образецот ПК е даде-
на во прилог 7, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 13 

(1) Идентификаторот на просторната единица е 
единствен и еднозначно ја определува просторната 
единица. 

(2) Единствен идентификатор на просторната еди-
ница се матичните, редните, комбинираните броеви и 
шифри. 

(3) Со единствениот идентификатор податоците од 
списокот на просторни единици се поврзуваат со гра-
фичките податоци. 

 
Член 14 

(1) Матичниот  број на единицата на локалната са-
моуправа е четирицифрен број, кој се состои од реден 
број на единицата на локалната самоуправа во рамките 
на државата (први три цифри) и од контролен број (че-
тврта цифра). 

(2) Матичниот  број на  населеното место е шесто-
цифрен број кој се состои од реден број на населеното 
место во рамките на државата (првите пет цифри) и од 
контролен број (шестата цифра). 

(3) Матичниот број на статистичкиот круг е седум-
цифрен број кој се состои од реден број на статистички 
круг во рамките на државата (првите шест цифри) и од 
контролен број (седмата цифра). 

(4) Еднаш доделен матичен број на просторна еди-
ница по нејзиниот престанок повеќе не се доделува. 

(5) Примери за начинот на утврдувањето на кон-
тролниот број на матичните броеви за просторните 
единици од ставовите (1), (2) и (3) на овој член се даде-
ни  во прилог број 8, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 15 

Шифрата на катастарската општина е петоцифрен 
број, кој се состои од редниот број на организационата 
единица при Агенцијата за катастар на недвижности во 
чија надлежност е катастарската општина (првите две 
цифри) и бројот на катастарската општина во рамките 
на организационата единица при Агенцијата за ката-
стар на недвижности (последните три цифри). 

 
Член 16 

(1) Редниот број на просторната единица од пони-
ско ниво се одредува во рамките на просторната едини-
ца од повисоко ниво. 

(2) Редниот број на пописниот круг се одредува во 
рамките на статистичкиот круг. 

(3) Матичниот број на статистичкиот круг, заедно 
со редниот број на пописниот круг во рамките на ста-
тистичкиот круг го сочинуваат  единствениот  идети-
фикатор на пописниот круг. 

(4) Редниот број на пописниот круг има две цифри. 
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III.2 Графички дел од Регистарот 
 

Член 17 
Графичкиот  дел од Регистарот е составен од  гра-

фичка основа и графички податоци за просторните 
единици, кои се водат во електронска форма. 

 
Член 18 

(1) Графичката основа ја сочинуваат катастарски 
планови, топографски карти и ортофото планови во 
електронска и хартиена форма, во државен координа-
тен систем.  

(2) Графичката основа служи како основа за израбо-
тка на графичките податоци на просторните единици.  

(3) Графички податоци се граници на просторните еди-
ници, називи на просторните единици и идентификатори. 

 
Член 19 

(1) Границите на просторните единици се прикажу-
ваат со нивните прекршни точки, поврзани со линија 
помеѓу нив.  

(2) Со границите на просторните единици се дефи-
нираат положбата, обликот и површината на простор-
ните единици. 

(3) За границите на просторните единици се води 
евиденција за изворот од кој се преземени. 

 
Член 20 

Називите на просторните единици се преземаат од 
списокот на просторни единици и на картографскиот 
приказ се прикажуваат со полн назив. 

 
Член 21 

(1) Картографскиот приказ на просторните единици 
е излезен податок од Регистарот и се изработува во 
електронска и хартиена форма. 

(2) Картографскиот приказ на просторните единици 
може да биде основен и прегледен, а се изработува на 
ниво на држава, единица на локална самоуправа и на-
селено место. 

(3) Основниот картографски приказ се изработува 
на подлоги во најкрупен размер, кои се на  располага-
ње  за одредено подрачје. 

(4) Прегледниот картографски приказ се изработува во 
размер кој овозможува приказ на просторните единици. 

 
Член 22 

(1) За секој статистички круг се води скица во која е 
содржан картографски приказ и податоци од списокот 
на статистички кругови. 

(2) Формата и содржината на скицата на статистич-
киот круг е дадена во прилог број 9, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 23 

(1) За секој пописен круг се води скица во која е со-
држан картографски приказ и податоци од списокот на 
пописни кругови. 

(2) Формата и содржината на скицата на пописен 
круг е дадена во прилог број 10, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
III.3 Список на промени 

 
Член 24 

(1) Списокот на промени се води за секоја промена 
која настанува во графичките податоци на Регистарот 
или во списокот на просторните единици. 

(2) Списокот на промени од став (1) на овој член се 
води по година на промена, реден број и единица на 
локална самоуправа.  

(3) Формата и содржината на списокот на промени 
од став (1) на овој член е дадена во прилог број 11, кој 
е составен дел на овој правилник. 

IV. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ВОДЕЊЕ  
НА РЕГИСТАРОТ 

 
Член 25 

(1) Постапката за спроведување на промените во гра-
фичките податоци и во списокот на просторните единици, 
содржани во Регистарот, се спроведува врз основа на 
доставени правни основи/одлуки на надлежни органи, кои 
се однесуваат на податоците за просторните единици, 
како и врз основа на податоците од извршената ревизија 
на пописните и статистичките кругови. 

(2) При водење на Регистарот може да се спроведе 
и постапка со која се отстрануваат утврдените технич-
ки грешки во внесените податоци за границите на про-
сторните единици, како и за погрешно објавените и по-
грешно запишаните податоци. 

(3) За секоја извршена промена во Регистарот се 
формира збирка на исправи, во која се содржани прав-
ните основи/одлуки на надлежени органи и картограф-
ски приказ  на состојбата која се менува. 

 
Член  26 

(1) Промените на границите на просторните едини-
ци можат да настанат како резултат на припојување, 
издвојување, делење, спојување, припојување на дел, 
издвојување на дел и корекција на границите на про-
сторните единици. 

(2) Промените на податоците во списокот на про-
сторните единици можат да настанат како резултат на 
промена на називите, припадноста, статусот, седиште-
то и промени во другите податоци. 

 
Член 27 

(1) Промените кои настануваат на просторните еди-
ници се спроведуваат во графичкиот дел од Регистарот 
и во списокот на просторните единици.  

(2) При спроведувањето на промените на границите 
во графичкиот дел од Регистарот, се води евиденција за 
изворот од кој се преземени податоците. 

(3) Извршените промени од став (1) на овој член се 
внесуваат во списокот на промени. 

 
Член 28 

(1) Доколку во постапката за водење на Регистарот 
се утврди дека податоците содржани во правните осно-
ви/одлуките на надлежните органи не соодветствуваат 
со податоците за просторните единици содржани во Ре-
гистарот, Агенцијата за катастар на недвижности пис-
мено ќе го извести надлежниот орган за утврдените не-
достатоци, со можност истите да бидат отстранети во 
рок не подолг од 15 дена. 

(2) Доколку во утврдениот рок од став (1) на овој 
член не бидат отстранети утврдените недостатоци, про-
мената нема да биде спроведена, за што подносителите 
на правните основи/одлуките писмено се известуваат. 

 
V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 29 

До целосна конверзија на податоците за просторни-
те единици во електронска форма, истите во Региста-
рот ќе се водат и во хартиена форма. 

 
Член 30 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 01-7822/1                                     Претседател  

12 мај 2009 година                           на Управен одбор, 
  Скопје                                      Славче Трпески, с.р. 
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

1057. 
Врз основа на член 19, став 1, алинеја 4 од Законот 

за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06, 
36/07 и 106/08), Регулаторната комисија за енергетика 
на Република Македонија на седницата одржана на  15 
мај 2009 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИН И УСЛОВИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ЦЕ-
НИ ЗА ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој Правилник се уредува начинот на формира-

ње, одобрување и контрола на цените (во понатамош-
ниот текст: регулирање на цените) за производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија за гре-
ење (во понатамошниот текст: топлинска енергија). 

Одредбите на овој Правилник се однесуваат на 
претпријатијата кои што во своето работење имаат об-
врска да обезбедат јавна услуга во производство, ди-
стрибуција и снабдување со топлинска енергија (во по-
натамошниот текст: регулирани дејности ). 

Регулирани дејности од областа на топлинска енер-
гија се енергетските дејности од јавен интерес: 

- производство на топлинска енергија за тарифни 
потрошувачи, 

- дистрибуција на топлинска енергија и 
- снабдување со топлинска енергија на тарифни по-

трошувачи. 
 

Член 2 
Регулирањето на цените на топлинска енергија на 

начин и постапка утврдени со овој Правилник има цел 
да обезбеди:   

- создавање на стабилни и предвидливи услови за 
работење на регулираните претпријатија при вршење 
на регулираните дејности од член 1 на овој Правилник; 

- заштита од злоупотреба на доминантна и моно-
полска положба на регулираните претпријатија; 

- урамнотежување на меѓусебните интереси на ре-
гулираните претпријатија вршители на регулирани деј-
ности од член 1 од овој Правилник и на корисниците 
на регулираните дејности 

- создавање услови за развој и одржување на по-
стојните и изградба на нови капацитети за производс-
тво, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија; 

- подобрување на квалитетот на услугите кои ги да-
ваат претпријатијата; 

- надоместување на трошоците коишто регулирани-
те претпријатија ги имаат во вршењетио на регулира-
ната дејност и соодветен принос; и 

- недискриминаторен третман на регулираните 
претпријатија и примена на објективни критериуми и 
транспарентни методи и постапки за регулирање на це-
ните на топлинската енергија. 

 
Член 3 

Регулиран производител на топлинска енергија (во 
понатамошниот текст: Регулиран производител), е про-
изводител на топлинска енергија кој има обврска за 

обезбедување на јавна услуга и по претходно одобру-
вање на Регулаторната комисија за енергетика, врши 
продажба на целокупната произведена топлинска енер-
гија на Снабдувачот, наменета за потребите на тариф-
ните потрошувачи, по регулирани цени и тарифи одо-
брени и објавени од  Регулаторната комисија за енерге-
тика. 

Вршителот на дејност дистрибуција на топлинска 
енергија (во понатамошниот текст: Дистрибутер), е 
субјект кој има обврска за обезбедување на јавна услу-
га и врши регулирана дејност дистрибуција на топлин-
ска енергија и управување со системот за дистрибуција 
на топлинска енергија по регулирани цени и тарифи 
одобрени и објавени од Регулаторната комисија за 
енергетика.  

Снабдувач со топлинска енергија (во понатамошни-
от текст: Снабдувач), е субјект кој врши регулирана 
дејност снабдување на топлинска енергија на тарифни 
потрошувачи, односно врши набавка, мерење, отчиту-
вање, фактурирање и наплата за потрошената топлин-
ска енергија и се грижи за исправноста на мерните уре-
ди за распределба на испорачаната топлинска енергија 
за греење на (со распределувачи, по инсталирана моќ-
ност, или по м2 грејна површина) ниво на тарифен по-
трошувач.  

Тарифен потрошувач на топлинска енергија е прав-
но или физичко лице  кое за сопствени потреби купува 
топлинска енергија по пропишан тарифен систем за 
што склучува договор со снабдувачот на топлинска 
енергија. (во понатамошниот текст: тарифен потрошу-
вач). 

 
Член 4 

Снабдувањето со топлинска енергија на тарифните 
потрошувачи по правило се врши во периодот од 15 
октомври во тековната, до 15 април во наредната ка-
лендарска година. 

По исклучок од став 1 на овој член, снабдувањето 
со топлинска енергија на тарифните потрошувачи мо-
же да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октом-
ври, доколку во три последователни денови во перио-
дот од 28 септември до 15 октомври, надворешната 
температура во 21:00 часот е 12 0С или пониска, спо-
ред податоците од Управата за Хидрометеоролошки 
работи на Република Македонија.  

По исклучок од став 1 на овој член, снабдувањето 
со топлинска енергија на тарифните потрошувачи мо-
же да се врши и по 15 април, но не подоцна од 1 мај, 
доколку во три последователни денови во периодот од 
13 април до 29 април, надворешната температура во 
21:00 часот е 12 0С или пониска, според податоците од 
Управата за Хидрометеоролошки работи на Република 
Македонија. 

Снабдувачот со топлинска енергија е должен во те-
кот на денот да обезбеди снабдување со топлинска 
енергија во периодот од 06:00 часот до 21:00 часот.  

Снабдувачот со топлинска енергија е должен да 
обезбеди топлинска енергија во количина која во про-
сториите на потрошувачот обезбедува постојана темпе-
ратура од 20 + 1 0С.  
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Член 5 
При регулирањето на цената се користи методоло-

гија врз основа на поттикнувачка ценовна регулатива 
со примена на метод на регулиран максимален приход. 

Метод на регулиран максимален приход од став 1 
од овој член, значи определување на приход кој на 
претпријатието ќе му биде дозволено да го оствари од 
вршењето на регулираната дејност на годишно ниво, во 
регулираниот период определен согласно член 6 од 
овој Правилник. 

  
Член 6 

Претпријатието е должно да побара од Регулатор-
ната комисија за енергетика на Република Македонија 
(во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за 
енергетика) одобрување на цена на топлинска енергија 
за регулираниот период. 

Под регулиран период се подразбира периодот за 
кој со примена на методот од член 5 од овој Правилник 
се определува регулираниот максимален приход на 
претпријатието. 

За регулираната дејност производство на топлинска 
енергија регулираниот период е една година и почнува 
од 1 август 2009 година и на секоја календарска година 
потоа. 

За регулираните дејности дистрибуција на топлин-
ска енергија и снабдување со топлинска енергија, регу-
лираниот период почнува од 1 август 2009 година и за-
вршува на 31 декември 2012 година.  

 
Член 7 

Регулираното претпријатие од член 1 од овој Пра-
вилник го води своето сметководство во согласност со 
меѓународните сметководствени стандарди. 

Регулираното претпријатие кое врши две или пове-
ќе регулирани дејности или покрај регулираната деј-
ност врши и друга дејност, која во смисла на овој Пра-
вилник не се смета за регулирана дејност, должно е во 
своите интерни пресметки во согласност со меѓународ-
ните сметководствени стандарди да води одвоена сме-
тководствена евиденција за секоја од дејностите, од-
носно да изготви финансиски извештаи кои ќе обезбе-
дат информации за средствата, обврските, капиталот, 
приходите, расходите, резултатите од работењето и па-
ричните текови на претпријатието, како и да изготви 
консолидиран финансиски извештај.  

 
Член 8 

Регулираното претпријатие е должно, во согласност 
со Законот за енергетика и овој Правилник, по барање 
на Регулаторната комисија да доставува податоци и ин-
формации потребни за регулирање на цената и да овоз-
можи увид во расположивата инвестиционо - техничка 
документација за проекти од областа на регулираната 
дејност. 

Регулираното претпријатието е должно, најдоцна 
до 30 јуни во тековната година, до Регулаторната коми-
сија да достави Извештај од ревизија на годишната 
сметка од претходната година. 

II. НАЧИН И ПРЕСМЕТКА НА РЕГУЛИРАН  
МАКСИМАЛЕН ПРИХОД НА РЕГУЛИРАНИТЕ  

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
 

Член 9 
Начин на регулирање на цената 

 
Цените, односно тарифите се регулираат преку оп-

ределување на горната граница на приходот што му се 
дозволува на регулираното претпријатие да го оствари 
во текот на една календарска година (во понатамошни-
от текст: регулиран максимален приход), преку регули-
рани просечни цени, односно тарифни ставови во сог-
ласност со соодветни тарифни системи. 

Регулираниот максимален приход се утврдува на 
ниво што на регулираното претпријатие му овозможу-
ва да оствари: 

- покривање на оперативните трошоци, вклучувајќи 
ги и трошоците за гориво потребни за производство на 
топлинска енергија и амортизацијата на средствата за 
вршење на соодветната регулирана дејност, во рамки 
на нормализираните трошоци при остварување на про-
пишан квалитет на вршење на регулираната дејност, 

- обезбедување на определена стапка на принос на 
капиталот, во која се вклучени и инвестициите, со кои 
ќе се овозможи оспособување, одржлив развој и до-
стапност на услугите кои што се обезбедуваат за сите 
потрошувачи на топлинска енергија на подрачјето на 
кое се обезбедува јавната услуга.  

Регулираниот максимален приход од став 2 на овој 
член ги вклучува и приходите кои што регулираното 
претпријатие ги остварува по други основи при врше-
њето на регулираната дејност.  

Приносот од вршењето на регулираната дејност 
снабдување со топлинска енергија се утврдува преку 
маржа за снабдување, во согласност со овој Правилник. 

 
Член 10 

Регулирани просечни цени, односно тарифни 
 ставови 

 
Регулирана просечна цена за дејностите од член 1 

на овој Правилник, за секоја година од регулираниот 
период, претставува единечна цена добиена како ко-
личник од регулираниот максимален приход определен 
за соодветната година од регулираниот период поделен 
со соодветната количина на топлинска енергија која 
што е произведена, дистрибуирана и испорачана на та-
рифните потрошувачи во истата година. 

 Со тарифните ставови од член 9, став 1 на овој 
Правилник, на регулираните претпријатија треба да им 
се обезбеди остварување на регулираниот максимален 
приход. 

 
1. Производство на топлинска енергија 

 
Член 11 

Регулираниот максимален приход на претпријатие-
то кое врши дејност производство на топлинска енер-
гија за тарифни потрошувачи треба да ги покрие тро-
шоците за производство на топлинска енергија до ме-
стото на предавање на топлинската енергија во дистри-
бутивната мрежа и да обезбеди ниво на регулиран при-
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нос на капиталот, а се определува на начин и постапка 
утврдена со овој Правилник и со примена на методоло-
гијата дадена во Прилог 1, кој што е составен дел на 
овој  Правилник. 

 
Член 12 

Техничките загуби на енергија при производство на 
топлинската енергија, во зависност од видот на гориво-
то коe се користи, се признаваат:  

- до  5,00 %  за природен гас,  
- до  9,35 %  за мазут (припрема,предгревање и со-

горување) и 
- до  20,00 %  за јаглен. 
 

Член 13 
Во секоја производна единица на топлинска енерги-

ја, односно топлана која предава топлинска енергија на 
дистрибутивната мрежа за греење на тарифните потро-
шувачи, мора да биде вграден мерен уред со кој задол-
жително ќе се мери предадената топлинска енергија во 
дистрибутивната мрежа во тек на еден календарски ме-
сец, врз основа на која ќе се врши наплата на произве-
дената и предадената топлинска енергија.  

Мерниот уред од став 1 на овој член мора да ја ис-
полнува пропишаната класа на точност.  

Вршителот на дејноста производство на топлинска 
енергија за греење е должен да ги  одржува и да обез-
беди периодична и вонредна верификација на мерните 
уреди на местото на предавање на топлинската енерги-
ја во дистрибутивната мрежа.  

Вонредна верификација на мерните уреди за преда-
дена топлинска енергија во дистрибутивната мрежа мо-
же да се направи од страна на Бирото за метрологија, 
или од правно лице овластено со закон по барање на 
производителот на топлинска енергија, од дистрибуте-
рот или од снабдувачот.  

Член 14 
Трошоци кои се признаваат за набавка на гориво се 

одредуваат врз основа на: 
- Количина на потрошено гориво за произведена, 

односно измерена и предадена топлинска енергија во 
дистрибутивната мрежа, утврдена врз основа на долна-
та топлинска моќ на употребеното гориво, како и приз-
натите техничките загуби на енергија при производс-
тво на топлинска енергија во зависност од видот на го-
ривото, согласно член 12 од овој Правилник. 

- Приложена документација од производителот на 
топлинска енергија за извршена набавка на гориво во 
согласност со Законот за јавни набавки  (договор за 
јавна набавка, фактури, испратници, атест за квалитет 
со дефинирана долна топлинска моќ). 

Набавната цена на горивото искажана во приложе-
ните фактури, не може да биде повисока од цената на 
соодветното гориво, која во време на набавката на го-
ривото била одобрена од страна на Регулаторна коми-
сија за енергетика. 

 
2. Дистрибуција на топлинска енергија за греење 

 
Член 15 

Регулираниот максимален приход на претпријатие-
то кое врши дистрибуција на топлинска енергија преку 
дистрибутивната мрежа треба да ги покрие трошоците 

за дистрибуција како и трошоците за управување со 
дистрибутивната мрежа и да обезбеди ниво на регули-
ран принос на капиталот, а се определува на начин и 
постапка утврдена со овој Правилник и со примена на 
методологијата дадена во Прилог 2 кој што е составен 
дел на овој Правилник. 

 
Член 16 

Техничките загуби во дистрибутивната мрежа се 
признаваат до 12% од вкупната топлинска енергија испо-
рачана од производителите во дистрибутивната мрежа.   

 
Член 17 

Трошоците за приклучување на дистрибутивната 
мрежа (физичката изведба на приклучокот и надоме-
стокот за услугата приклучување), вклучувајќи го и 
мерното место, што ги плаќаат корисниците (произво-
дител и/или потрошувач) кои се приклучуваат на ди-
стрибутивната мрежа претставуваат приход на вршите-
лот на дејност дистрибуција на топлинска енергија. 

Одржувањето и работењето со средствата за прик-
лучување ги врши вршителот на дејноста дистрибуција 
на топлинска енергија. Трошоците за одржување и ра-
ботење со средствата за приклучување се признаваат 
како трошок на вршителот на дејност дистрибуција. 

Вршителот на дејноста дистрибуција на топлинска 
енергија е должен да ги одржува и да обезбеди перио-
дична и вонредна верификација на мерниот уред во 
топлинската станица (во колективен објект) и на мер-
ниот уред кај поединечен потрошувач во индивидуален 
објект, во согласност со закон. 

 
3. Снабдување со топлинска енергија за греење 
 

Член 18 
Регулираниот максимален приход на претпријатие-

то кое врши дејност снабдување со топлинска енергија 
на тарифни потрошувачи приклучени на дистрибутив-
ната мрежа, треба да ги покрие трошоците за: 

- оперативни трошоци и амортизација; 
- набавка на топлинска енергија од Производите-

лот; 
- вршење на услугата дистрибуција и управување со 

системот за дистрибуција на топлинска енергија за гре-
ење; и 

- да обезбеди соодветен принос. 
Приносот од став 1 на овој член се обезбедува пре-

ку маржа за снабдување која што ќе ја определи Регу-
латорната комисија за енергетика врз основа на подато-
ците од финансискиот извештај  (биланс на состојба и 
биланс на успех, паричните текови, движење на капи-
талот и сметководствени политики и објаснувачки за-
белешки) и извештајот на ревизорите по финансискиот 
извештај за дејноста снабдување со топлинска енергија 
во согласност со овој Правилник. 

 
 

Член 19 
Вршителот на дејноста снабдување со топлинска 

енергија врши фактурирање на испорачаната количина 
на топлинска енергија на праг на потрошувач, врз ос-
нова на извршените мерења, со примена на тарифните 
ставови одобрени од Регулаторната комисија за енерге-
тика во согласност со тарифниот систем. 
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Секој објект приклучен на дистрибутивната мрежа 
треба да биде снабдуван со топлинска енергија преку 
мерен уред со кој задолжително се мери количината на 
испорачаната топлинска енергија. 

 
III. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА 
БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА   

ЦЕНА 
 

Член 20 
Регулираното претпријатие од член 1 од овој Пра-

вилник поднесува барање до Регулаторната комисија за 
одобрување на максимален приход и цена на топлин-
ска енергија за регулиран период, определен во соглас-
ност со член 6 од овој Правилник најдоцна 45 дена 
пред истекот на регулираниот период . 

Барањето од став 1 на овој член го доставува упра-
вителот или директорот на претпријатието по претход-
на добиена согласност од органот определен со стату-
тот на претпријатието. 

Кон барањето од став 1 на овој член треба да бидат 
доставени податоци од работењето на претпријатието, 
како и планирани податоци за работењето на преприја-
тието, а особено:  

1. Решение за упис во трговскиот регистар со сите 
прилози и статутот на претпријатието во оригинал или 
фотокопија заверена кај нотар; 

2. Финансиски извештаи со сите прилози утврдени 
во Меѓународните сметководствени стандарди и изве-
штај од ревизија на финансиските извештаи извршена 
од страна на овластен ревизор, за претпријатието како 
правно лице, како и за секоја регулирана дејност поод-
делно доколку исто правно лице врши повеќе од една 
регулирана дејност; 

3. Бруто биланс за базната година и за секоја наред-
на по базната година, до денот на доставување на бара-
њето; 

4. Финансиско-сметководствени и техничко-еко-
номски и други податоци и информации изготвени во 
Excel формат, кој овозможува обработка од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика, согласно со  
Прилог 4 кој што е составен дел на овој Правилник; 

5. Податоци за произведена, дистрибуирана и испо-
рачана на тарифните потрошувачи количина на топ-
линска енергија презентирани во соодветни табели од 
Прилог 4, кој што е составен дел на овој Правилник;  

6. Преглед на очекуваниот годишен приход, по ме-
сеци и по категории на тарифни потрошувачи, со при-
мена на бараната цена за топлинска енергија; 

7. Инвестициона програма со план за изградба на 
нови објекти, реконструкција и ревитализација на по-
стојните објекти, во текот на регулираниот период, за 
секоја година пооделно, со опис и образложение за 
економската и енергетската оправданост на секоја ин-
вестиција пооделно со што ќе се потврди подобрување-
то на сигурноста со снабдување со топлинска енергија 
и квалитетот на јавната услуга, како и податоци за сте-
пенот на реализација на инвестициите до денот на под-
несување на барањето; 

8. Други релевантни податоци за вршење на регули-
раната дејност, по барање на Регулаторната комисија 
за енергетика во текот на постапката, до донесувањето 
на Одлуката. 

Кон барањето од став 1 на овој член претпријатието 
е должно да достави изјава за веродостојноста на бара-
њето и податоците дадени во врска со него, потпишана 
од одговорното лице на претпријатието. Содржината 
на изјавата е дадена во Прилог 5 кој што е составен дел 
на овој Правилник.  

Барањето од став 1 на овој член и податоците од 
став 3 на овој член се доставуваат во 4 (четири) приме-
роци, од кои барањето и податоците од став 3, точка 3 
на овој член задолжително се доставуваат и во еле-
ктронска форма изготвени во Excel формат. 

 
Член 21 

Постапување по барањето 
 
Постапката за одобрување на регулираниот макси-

мален приход и цена отпочнува со денот на приемот на 
барањето во архивата на Регулаторната комисија за 
енергетика. 

Во рок од 20 дена од денот на приемот на барањето, 
Регулаторната комисија за енергетика го разгледува и 
го анализира барањето и доколку утврди дека недоста-
суваат одредени податоци и документи, ќе донесе зак-
лучок со кој ќе го задолжи регулираното претпријатие 
во определен временски рок да ги достави бараните по-
датоци и документи. Регулаторната комисија за енерге-
тика  може пред донесување на заклучокот да го пови-
ка претпријатието на заеднички состанок за дополни-
телни информации и појаснувања во врска со поднесе-
ното барање.            

Доколку регулираното претпријатие во рокот опре-
делен со заклучокот од став 2 на овој член во целост не 
постапи по барањата за дополнување на одредени по-
датоци и документи, Регулаторната комисија за енерге-
тика ќе ја спроведе постапката со користење на подато-
ците што биле поднесени или други податоци што и се 
на располагање. 

Регулаторната комисија за енергетика ќе отпочне по-
стапка согласно член 22 на овој Правилник, за прибира-
ње на мислења и предлози по барањето, од заинтереси-
раните правни и физички лица, најдоцна до истекот на 
20 ден од денот на поднесување на барањето. 

 
Член 22 

Објавување на барањето 
 
Регулаторната комисија за енергетика го утврдува 

текстот на барањето, што ќе биде објавен на веб-стра-
ната на Регулаторната комисија за енергетика, и на 
трошок на регулираното претпријатие, го објавува во 
два дневни весника, од кои во еден кој што се објавува 
на македонски јазик и еден кој што се објавува на јази-
кот што го говорат најмалку 20% од граѓаните кои го-
ворат службен јазик кој не е македонски. 

Регулаторната комисија за енергетика е должна тек-
стот од став 1 на овој член да го објави во рок од 3 дена 
од денот на неговото утврдување, а рокот на прибира-
ње на мислења и предлози од заинтересираните физич-
ки и правни лица не може да биде подолг од 7 дена од 
денот на објавувањето. 
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Врз основа на податоците доставени кон барањето, 
како и врз основа на анализата на доставените мислења 
од заинтересираните физички и правни лица, Регула-
торната комиисија за енергетика изготвува нацрт текст 
на Одлуката со образложение, кој што ќе биде предмет 
на расправа на Подготвителната седница на Регулатор-
ната комисија за енергетика. 

 
Член 23 

Подготвителна седница 
 
По изготвување на нацрт текстот на Одлуката од 

став 3 на член 22, Регулаторната комисија за енергети-
ка е должна да свика подготвителна седница која треба 
да се одржи најдоцна до истекот на 40-тиот (четирие-
сеттиот) ден од денот на отпочнување на постапката. 
Кон поканата се доставуваат нацрт текстот на одлуката 
и мислењата добиени од заинтересираните правни и 
физички лица.  

За присуство и учество во расправата на подготви-
телната седница се покануваат овластени претставници 
на подносителот на барањето, на институции и органи-
зации, како и заинтересирани претпријатија. 

 
Член 24 

Редовна седница 
 
Регулаторната комисија за енергетика е должна нај-

доцна во рок од 5 дена од завршувањето на подготви-
телната седница да одржи редовна седница на која ќе 
донесе одлука по барањето за промена на цена.  

 
Член 25 

Примена на Деловникот на Регулаторната комисија 
за енергетика 

 
Одредбите од Деловникот за работа на Регулатор-

ната комисија за енергетика на Република Македонија, 
бр. 01-171/1 од 29.12.2003 година,  соодветно се приме-
нуваат на организирањето и одржувањето на подготви-
телната седница и редовната седница на Регулаторната 
комисија за енергетика.  

  
Член 26 

Регулаторната комисија за енергетика врши редов-
на контрола на одобрената цена со која се остварува 
регулираниот максимален приход за дејностите: про-
изводство на топлинска енергија, дистрибуција на 
топлинската енергија за греење и снабдување со топ-
линската енергија за греење, преку контрола на оства-
рените трошоци за вршење на регулираните дејности, 
согласно соодветната Методологија од овој Правил-
ник, по истекот на првите шест месеци во кален-
дарската година.  

Заради остварувањето на редовната контрола од 
став 1 на овој член, претпријатието е должно најдоцна 
до 5 јули од тековната година до Регулаторната коми-
сија за енергетика да достави финансиско-сметководс-
твени и техничко-економски податоци и информации 
согласно Прилог 4 на овој Правилник, кај кои се иден-
тификувани промените во однос на претходно доставе-
ните податоци и информации, податоци и документа-
ција за трошоци за гориво согласно член 14 на овој 

Правилник, како и изјава за веродостојноста на доста-
вените податоци и информации, согласно Прилог 5 на 
овој Правилник. 

Доколку Регулаторната комисија за енергетика врз 
основа на податоците и информациите за остварувања-
та од став 2 на овој член, како и врз основа на Извешта-
јот од ревизијата на годишната сметка и финансиските 
извештаи од претходната година, утврди дека постојат 
разлики помеѓу одобрените и остварените трошоци, ќе 
изврши корекција на одобрената цена за преостанатиот 
регулиран период, во согласност со одредбите на овој 
Правилник. 

По секоја редовна контрола извршена во согласност 
со овој член,  Регулаторната комисија за енергетика 
најдоцна до 31 јули ќе донесе одлука за цената на топ-
линската енергија. 

 
Член 27 

Tрошоците во месеците Јануари, Февруари, Март и 
Април се покриваат со приходите остварени во седум 
месечниот периодот Јануари–Јули со кој приход воед-
но се покриваат и седумте дела од одобрениот принос 
на капитал за тековната година.  

Вкупната топлинска енергија произведена  во пери-
одот од Јануари - Април за потребите на контролни 
пресметки треба да се распределат во однос на вкупни-
от приход за седумте месеци во проценти соодветни на 
процентот на оприходување по соодветните месеци. 

Трошоците во месеците Октомври, Ноември и Де-
кември се покриваат со приходите остварени во пет ме-
сечниот периодот Август-Декември со кој приход во-
едно се покрива и петте дела од одобрениот принос на 
капитал за тековната година.   

Вкупно произведената количина на топлинска енер-
гија во периодот од Октомври – Декември за потребите 
на контролни пресметки треба да се распределат во од-
нос на вкупниот приход за петте месеци во проценти 
соодветни на процентот на оприходување по соодвет-
ните месеци. 

 
Член 28 

Во случај на настанување на околности кои не по-
стоеле или не можело да се предвидат во времето на 
одобрување на цената, но предизвикале зголемување 
на остварените во однос на одобрените вкупни тро-
шоци за повеќе од 5%, регулираното претпријатието 
може да поднесе барање до Регулаторната комисија за 
енергетика за зголемување на цената на топлинската 
енергија.  

Во случај на настанување на околности кои не по-
стоеле или неможело да се предвидат во времето на 
одобрување на цената, но предизвикале намалување на 
остварените во однос на одобрените вкупни трошоци 
за повеќе од 5%, регулираното претпријатието е долж-
но да поднесе барање до Регулаторната комисија за 
енергетика за намалување на цената на топлинската 
енергија.  

Кон барањата од став 1 и став 2 на овој член, бара-
телот е должен во финансиско-сметководствените и 
техничко-економските податоци и информации доста-
вени во Прилогот 4 на овој Правилник, да ги иденти-
фикува податоците и информациите кои што предизви-
кале потреба од поднесување на барањето, како и дру-
ги податоци за кои смета дека се релевантни за одобру-
вање на промена на цената. 
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Во случај кога претпријатието нема да поднесе ба-
рање за намалување на  цена во согласност со став 2 од 
овој член, Регулаторната комисија за енергетика ќе до-
несе заклучок за отпочнување на постапката за намалу-
вање на цената и заклучокот ќе го достави до претпри-
јатието. 

Рокот за донесување на одлука по барањето од став 
1 и став 2 на овој член, односно по заклучокот од став 
4 на овој член, не може да биде подолг од 15 работни 
денови од денот на приемот на барањето во архивата 
на Регулаторната комисија за енергетика, односно при-
емот на заклучокот во архивата на претпријатието. 

Во случаите од став 1, 2 и 4 на овој член, Регула-
торната комисија за енергетика со посебен заклучок ќе 
ги определи роковите за превземање на одделни дејс-
твија во постапката во рамките на рокот од став 5 на 
овој член.  

Поради вршењето на редовните контроли од член 
22 на овој Правилник барање од став 1 и став 2 на овој 
член не може да се поднесе во периодот од 1 декември 
до 31 јануари и од 1 јуни до 31 јули.   

 
Член 29 

Во случај на неисправност на мерен уред во топла-
ната на регулираниот производител, количината на 
предадена топлинска енергија во дистрибутивната мре-
жа, во зависност од бројот на цевководи на излез од 
топланата и влез во дистрибутивната мрежа, ќе се мери 
на еден од двата следни начини: 

1. Доколку од топланата има само еден излезен це-
вковод со кој се испорачува топлинска енергија во ди-
стрибутивната мрежа, испорачаната количина на топ-
линска енергија во дистрибутивната мрежа за опреде-
лен пресметковен период се определува согласно точка 
1.4.3. од Прилог 1 на овој Правилник. Добиените прес-
метковни количини на произведена топлинска енергија 
на месечно ниво со примена на стварни средни месеч-
ни надворешни температури на воздухот, ќе се кореги-
раат на тој начин што истите ќе се помножат со корек-
ционен фактор определен согласно табела 1 дадена во 
Прилог бр. 6. Овој корекционен фактор ќе се менува 
секоја година согласно односот од пресметковните ко-
личини на произведена топлинска енергија и измерена-
та-оттчитана од мерните уреди евидентирани во коми-
сиските Протоколи за претходната година. 

2. Доколку од топланата има два и повеќе излезни 
цевководи со кои се испорачува топлинска енергија во 
дистрибутивната мрежа, пресметката на испорачаната 
топлинска енергија за определен пресметковен период 
се определува согласно наредната формула, така што 
пресметаните количини на топлинска енергија испора-
чани во дистрибутивната мрежа ќе се определуваат 
преку споредбена метода со било кој исправен уред на 
друг вод n и соодветните испорачани топлински енер-
гии во претходен месец кога двата мерни уреди биле 
исправни, односно:  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Како споредбен исправен мерен уред на вод n може 

да се земе било кој исправен мерен уред на водовите од 
топланите кои се во функција. 

 
Член 30 

Во случај на неисправност на мерен уред на излез 
од дистрибутивната мрежа, односно влез во објектот, 
се користи пресметка на предадената количина на топ-
линска енергија од дистрибутивната мрежа, согласно 
член 29, став 1, точка 1 со примена на истите корекцио-
ни коефициенти како во табела 1 од Прилог 6. 

Кај објекти кои немаат мерен уред, ќе се применува 
пресметка на количината на предадената топлинска 
енергија, согласно став 1 од овој член. 

 
IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 31 

Одредбите од членот 4 од овој Правилник, ќе се 
применуваат  до донесувањето на Условите за снабду-
вање со топлинска енергија за греење, од страна на Ре-
гулаторната комисија за енергетика, согласно член 23, 
став 2 од Законот за енергетика. 

 
Член 33 

Регулираното претпријатие е должно да достави до 
Регулаторната комисија за енергетика барање за утвр-
дување на регулиран максимален приход и цена за ре-
гулираниот период утврден во член 6 на овој Правил-
ник, заклучно со 15 јуни 2009 година. 

Со денот на влегувањето во сила на овој Правил-
ник, престанува да  важи Правилникот за начинот и ус-
ловите за регулирање на цени за топлинска енергија за 
греење („Службен весник на РМ” бр. 16/06 и 164/08).  

 
 

Член 34 
Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од де-

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

 
    Бр. 01-1193/1 
15 мај 2009 година                       Заменик претседател, 

  Скопје                                   Владко Гаврилов, с.р. 
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