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ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1581. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

 
I 

Г-дин Никола Попоски, се поставува на должноста 
вонреден и ополномоштен амбасадор на Република 
Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македо-
нија при Европската Унија, со седиште во Брисел. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 65                        Претседател 

1 јули 2010 година              на Република Македонија, 
  Скопје                          д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

___________ 
1582. 

Врз основа на член 84, алинеjа втора од Уставот на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 52/91),  донесувам  

 
У К А З 

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕ-

ДОНИЈА ВО ЦРНА ГОРА 
 

I 
Г-дин Александар Василевски, се поставува на 

должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Ре-
публика Македонија во Црна Гора, со седиште во Под-
горица. 

  
II 

Министерот за надворешни работи ќе го изврши 
овој указ. 

 
III 

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето 
во „Службен весник на Република Македонија“. 

 
Указ број 66                       Претседател 

1 јули 2010 година              на Република Македонија, 
  Скопје                         д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
1583. 

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за безбед-
ност на козметичките производи („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 55/07), министерот за зд-
равство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗА НЕОПХОДНИ ЗА 
ПРОВЕРКА НА СОСТАВОТ НА КОЗМЕТИЧКИОТ 

ПРОИЗВОД∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат методите за ана-

лиза неопходни за проверка на составот на козметички-
от производ, како и рамките и границите на нивната 
употреба. 

 
Член 2 

Проверката на составот на козметичките производи 
започнува со земање на мостри од козметичките произ-
води и нивна лабораториска подготовка. 

Идентификацијата и определувањето на содржина-
та на слободните натриумови и калиумови хидроксиди 
во козметичкитe производи за исправање на коса и пре-
парати за растворање на кутикулите на ноктите се вр-
ши со метод на титрација. 

Идентификацијата и определувањето на содржината 
на оксална киселина и нејзините алкални соли во произ-
водите за нега на коса се врши со метод на таложење. 

Определувањето на содржината на хлороформ во 
пастите за заби се врши со метод на гасна хроматогра-
фија. 

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со Првата директива 
80/1335/ЕЕЗ на Комисијата од 22 декември 1980 година за приб-
лижување на законодавството на земјите членки во однос на мето-
дите за анализа неопходни за проверка на составот на козметичкиот 
производ, број 31980L1335, Втората директива 82/434/ЕЕЗ на Ко-
мисијата од 14 мај 1982 за приближување на законодавството на 
земјите членки во однос на методите за анализа неопходни за про-
верка на составот на козметичкиот производ, број 31982L0434, 
Третата Директива 83/514/ЕЕЗ на Комисијата од 27 септември 1983 
за приближување на законодавството на земјите членки во однос на 
методите за анализа неопходни за проверка на составот на 
козметичкиот производ, број 31983L0514, Четвртата директива 
85/490/ЕЕЗ  на Комисијата од 11 октомври 1985 година за прибли-
жување на законодавството на земјите членки во однос на методите 
за анализа неопходни за проверка на составот на козметичкиот про-
извод, број 31985L0490, Петта Директива 93/73/ЕЕЗ на Комисијата 
од 9 сепметмври 1993 за приближување на законодавството на зем-
јите членки во однос на методите за анализа неопходни за проверка 
на составот на козметичкиот производ, број 31993L0073, Шеста ди-
ректива 95/32/ЕЗ на Комисијата од 7 јули 1995 за приближување на 
законодавството на земјите членки во однос на методите за анализа 
неопходни за проверка на составот на козметичкиот производ, број 
31995L0032, Седма директива 96/45/ЕЗ на Комисијата од 2 јули 
1996 за приближување на законодавството на земјите членки во 
однос на методите за анализа неопходни за проверка на составот на 
козметичкиот производ, број 31996L0045. 
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Определувањето на содржината на цинк во козме-
тичките производи се врши  со метод на гравиметрија. 

Идентификацијата на 4-хидроксибензесулфонска 
киселина  во козметичките производи се врши со метод 
на тенко-слојна хроматографија, а определувањето на 
содржина со јодометриски метод. 

Земањето мостри од козметичките производи и ла-
бораториската подготовка на мострите, како и методи-
те од ставовите 2, 3, 4,5 и 6 на овој член се дадени во 
Прилог бр.1, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Идентификацијата на оксидирачките агенси: пер-
сулфатите, броматите, водород пероксидот и бариум 
пероксид во производи за нега на коса се врши со ме-
тод на хроматографија на хартија.  

Определувањето на содржината на водороден перо-
ксид во производи за нега на коса се врши со метод на 
јодометрија. 

Идентификацијата и полуквантитативното опреде-
лување на содржината на одредени оксидациски бои во 
бои за коса се врши со метод на тенкослојна хромато-
графија. 

Идентификацијата на нитрити во козметички про-
изводи се врши со метод на формирање на обоени де-
ривати со нитрин, а определувањето на нивната содр-
жина се врши со метод на спектрофотометрија. 

Идентификацијата на слободен формалдехид се вр-
ши со метод на колориметрија, а определувањето на 
содржината на формалдехид во козметичките произво-
ди се врши со метод на спектрофотометрија или со ме-
тод на титрација. 

Определувањето на содржината на резорцинол во 
шампони и лосиони за коса, и на метанол во однос на 
етанол или пропан-2-ол во козметичките производи се 
врши со метод на гасна хроматографија.  

Методите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член 
се дадени во Прилог бр.2, кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 4 

Определувањето на содржината на дихлорометан и 
1,1,1-трихлороетан во козметичките производи се врши 
со метод на гасна хроматографија. 

Идентификацијата на хинолин-8-ол и бис (8-хидро-
ксихинолиниум) сулфат во козметичкиот производ се 
врши со метод на тенкослојна хроматографија, а опре-
делувањето на содржината се врши со метод на спек-
трофотометрија. 

Определување на содржината на амонијак во козме-
тичкиот производ се врши со метод на таложење и ти-
трација. 

Идентификацијата на нитрометан во козметичкиот 
производ се врши со метод на реакција на боја, а опре-
делувањето на содржина се врши со метод на јодоме-
трија или со метод на гасна хроматографија. 

Идентификацијата на меркаптооцетна киселина во 
производи за кадрење на косата, исправање на косата и 
производи за депилирање  се врши со метод на тенкос-
лојна хроматографија, а определувањето на содржина-
та се врши со метод на гасна хроматографија. 

Идентификацијата на хексахлорофен во козметич-
ките производи се врши со метод на тенкослојна хро-
матографија, а определувањето на содржината се врши 
со метод на гасна хроматографија. 

Квантитативното определување на содржината на 
тосилхлорамид натриум во козметичките производи се 
врши со метод на тенкослојна хроматографија. 

Определувањето на содржината на вкупен флуор во 
кремите за заби се врши со метод на гасна хроматогра-
фија. 

Идентификацијата на органските соедниенија на 
жива употребени како конзерванси во козметичките 
производи за очи се врши со метод на тенксолојна хро-
матографија, а определувањето на содржината се врши 
со метод на безпламена атомска апсорпција. 

Определувањето на содржината на алкални и зем-
нолакалнки сулфиди во козметичките производи се вр-
ши со метод на јодометрија. 

Методите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 на 
овој член се дадени во Прилог бр.3, кој е составен дел 
на овој правилник. 

 
Член 5 

Идентификацијата  на глицерол 1-(4-аминобензоат) 
во козметичките производи се врши со метод на тен-
кослојна хромотографија, а определувањето на содр-
жината се врши со метод на течна хроматографија под 
висок притисок. 

Определувањето на содржината на хлоробутанол во 
козметичките производи се врши со метод на гасна 
хроматографија.  

Идентификацијата на хинин во шампони и лосиони 
за коса се врши со метод на тенкослојна хроматографи-
ја, а определувањето на содржината се врши со метод 
на течна хроматографија под висок притисок. 
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Идентификување на неоргански сулфити и хидро-
ген сулфити во козметичките производи се врши со ор-
ганолептички метод, а определувањето на содржината 
се врши со метод на титрација. Идентификацијата на 
хлорати во пастите за заби и во другите козметички 
производи се врши со метод на тенкослојна хромато-
графија, а определувањето на содржината се врши со 
метод на потенциометриска титрација.  

Идентификацијата на натриум јодат во козметич-
ките производи се врши со метод на тенкослојна хро-
матографија, а определувањето на содржината се вр-
ши со метод на течна хроматографија под висок при-
тисок.  

Методите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5 и 6 на овој член 
се дадени во Прилог бр.4,  кој е составен дел на овој 
правилник. 

 
Член 6 

Идентификацијата на сребро нитрат во козметички-
те производи се врши со метод на таложење, а опреде-
лувањето на содржината се врши со  метод на атомска 
апсорпциона спектрофотометрија. 

Идентификацијата на селен дисулфид во шампони 
против првут  се врши со  метод на боење, а определу-
вањето на содржината се врши со метод на  атомската 
апсорпциона спектрофотометрија. 

Определувањето на содржината на растворлив ба-
риум и стронциум во пигменти во форма на соли или 
лакови се врши со метод на атомска апсорпциона спе-
ктрофотометрија. 

Идентификацијата и определувањето на содржина-
та на бензил алкохол во козметичките производи се вр-
ши со метод на тенкослојна хроматографија. 

Идентификацијата на циркониум во неаеросолни 
антиперспиранти се врши со метод на таложење, а 
определувањето на содржината на циркониум се врши 
со метод на пламена атомска апсорпциона спектрофо-
тометрија. 

Определувањето на содржина на алуминиум во неа-
еросолни антиперспиранти  се врши со метод на пламе-
на атомска апсорпциона спектрофотометрија. 

Определувањето на содржината на хлор во неаеро-
солни антиперспиранти се врши со метод на потенцио-
метриска титрација. 

Идентификацијата и определувањето на содржина-
та на хексамидин, дибромохексамидин, дибромопропа-
мидин и хлорхексидин во козметичките производи се 
врши со метод на течна хроматографија под висок при-
тисок.   

Методите од ставовите 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 и 8 на овој 
член се дадени во Прилог бр.5, кој е составен дел на 
овој правилник. 

 
Член 7 

Идентификацијата на бензоева киселина, 4-хидро-
бензоева киселина, сорбинска киселина, салицилна ки-
селина и пропионска киселина во козметичките произ-
води се врши со метод на тенкослојна хроматографија. 

Определувањето на содржината на 4-хидробензоева 
киселина, сорбинска киселина и салицилна киселина 
во кзометичките производи се врши со метод на течна 
хроматографија под висок притисок . 

Определувањето на содржината на пропионска ки-
селина во кзометичките производи се врши со метод на 
гасна хроматографија. 

Идентификацијата на хидрохинон, хидрохинон мо-
нометилетер, хидрохинон моноетилетер и хидрохинон 
монобензилетер во козметичките производи се врши со 
метод на тенкослојна хроматографија, а определување-
то на содржината се врши со метод на течна хромато-
графија под висок притисок.  

Методите од ставовите 1, 2, 3 и 4 на овој член се да-
дени во Прилог бр.6, кој е составен дел на овој правил-
ник. 

 
Член 8 

Идентификацијата на 2-феноксиетанол, 1-фенокси-
пропан-2-ол, и метил, етил, пропил, бутил и бензил 4-
хидроксибензоат во козметичките производи се врши 
со метод на тенкослојна хроматографија, а определува-
њето на содржината се врши со метод на течна хрома-
тографија под висок притисок. 

Методите од став 1 на овој член се дадени во При-
лог бр.7, кој е составен дел на овој правилник. 

 
Член 10 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 

 
Бр. 07-5262/2 
 2010 година                                          Министер, 
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1584. 
Врз основа на членоввите 29 став 4 и 33 став 2 од 

Законот за безбедност во снабдувањето со крв („Служ-
бен весник на Република Македонија“ бр. 110/2007), 
министерот за здравство донесе    

                                           
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈАТА ВО ПРОЦЕСОТ НА УПОТРЕБАТА НА 
КРВТА, ОБРАСЦИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗВЕ-
СТУВАЊЕ ЗА ПОЈАВА НА СЕРИОЗНО НЕПОВОЛ-
НИТЕ НАСТАНИ И РЕАКЦИИ ОД УПОТРЕБЕНАТА 

КРВ И КРВНИ КОМПОНЕНТИ∗ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на документацијата во процесот на употребата 
на крвта, обрасците и постапката за известување за по-
јава на сериозно неповолните настани и реакции од 
употребената крв и крвни компоненти. 

 
Член 2 

Здравствената установа која користи крв и крвни 
компоненти води документација за секој пациент кој 
примил трансфузија на крв и/или крвни компоненти. 

Документацијата од став 1 на овој член е составен 
дел од медицинското досие на пациентот што се води 
од страна на здравствениот работник со внесување на 
податоци за примената крв и крвни компоненти, за по-
јава на сериозно неповолните настани или реакции од 
употребената крв и крвни компоненти и терапијата ко-
ја е дадена. 

Податоците за примената крв и крвни компоненти и 
терапијата која е дадена се внесуваат на температурна-
та листа што се води за пациентот. 

Податоците за појава на сериозно неповолните на-
стани или реакции од употребената крв и крвни компо-
ненти се содржани во известувањето за неповолни ре-
акции што се води на Образец бр.1 и известувањето за 
неповолни настани што се води на Образец бр. 2. 

Обрасците бр.1 и бр. 2 од став 4 на овој член се со-
ставен дел на овој правилник. 

 
Член 3 

Образецот бр.1 во кој се содржани податоците за 
појава на сериозно неповолните реакции од употребе-
ната крв и крвни компоненти е со димензии А4 210 х 
297 мм, во бела боја.  

На првата страна од Образецот бр.1 во Делот А) се 
содржани податоците за брзо известување за сомнител-
ни сериозни неповолни реакции од употребената крв и 
крвни компоненти, и тоа: здравствена установа која ја 
употребува крвта и крвните компоненти; идентифика-
ција на извештајот; датум на известување (ден/ме-
сец/година) и час на здравствена установа која ја упот-
ребува крвта и крвните компоненти; идентификација 
на извештајот; датум на известување (ден/месец/годи-

                                                                 
∗ Со овој правилник се врши усогласување со  Директивата 

на Европскиот Парламент и Советот  2005/61ЕZ  
Од 30 септемеври 2005 година за услови за следење и 

известување за сериозни несакани реакциии и настани, 
32005L0061 

на) и час на известување; датум на трансфузија 
(ден/месец/година) и час на трансфузија; возраст и пол 
на примателот; датум и час на сериозна неповолна ре-
акција (ден/месец/година); сериозната неповолна реак-
ција е поврзана со: полна крв, еритроцити, тромбоци-
тен концентрат; плазма; друго (наведете); видови се-
риозна неповолна реакција(и); имунолошка хемолиза 
како резултат на несоодветност на ABO; имунолошка 
хемолиза како резултат на друго изо-антитело; неиму-
нолошка хемолиза; бактериска инфекција пренесена 
преку трансфузија; анафилакса / зголемена чувствител-
ност; акутна белодробна повреда поврзана со транс-
фузија; вирусна инфекција пренесена преку трансфузи-
ја (ХБВ); вирусна инфекција пренесена преку транс-
фузија (ХЦВ); вирусна инфекција пренесена преку 
трансфузија (ХИВ-1/2); вирусна инфекција пренесена 
преку трансфузија, друго (наведете); паразитска инфек-
ција пренесена преку трансфузија (маларија); паразит-
ска инфекција пренесена преку трансфузија, друго (на-
ведете); посттрансфузиска пурпура; болеста на пресад 
наспроти домаќинот (GvHD); друга сериозна рекција 
(и) (наведете); ниво на припишување (NA, 0-3). 

Нивоата на припишување за сериозни неповолни 
реакции се водат на втората страна од Образецот бр. 1 
во Делот Б) кој ги содржи следните податоци: ниво на 
припишување: NA, не подлежи на процена, 0, исклуче-
но, не е веројатно; 1, возможно; 2, веројатно; 3, сигур-
но; објаснување: кога нема доволно податоци за проце-
на на припишувањето; кога постои сигурен доказ над-
вор од основано сомнение за припишување на неповол-
ната реакција на други причини; кога има јасен доказ 
дека неповолната реакција се должжи на причини кои 
не се поврзани со крвта  или со крвните компоненти; 
кога нема јасен доказ дека неповолната реакција се 
припишува на крвта или на крвната компонента или на 
други причини; кога има јасен доказ дека неповолната 
реакција се должи на крвта или на крвната компонента; 
кога постои сигурен доказ надвор од основано сомне-
ние за припишување на неповолната реакција на крвта 
или на крвната компонента.  

Потврдувањето на сериозно неповолните реакции 
се води на втората страна од Образецот бр.1 во Делот 
В) кој ги содржи следните податоци: здравствена уста-
нова која ја употребува крвта и крвните компоненти; 
идентификација на извештајот; датум на потврдување 
(ден/месец/година); датум на сериозно неповолна реак-
ција (ден/месец/година) и час; потврдување сериозна 
неповолна реакција (да/не); ниво на припишување (NA, 
0-3); промена на видот на сериозна неповолна реакција 
(да/не); за ДА, наведете: клинички резултат (доколку 
се знае), целосно закрепнување, лесна последица од бо-
леста, сериозна последица од болеста, смрт. 

Годишното известување за сериозно неповолните 
реакции се води на третата страна од Образецот бр. 1 
во Делот Г) кој ги содржи следните податоци: установа 
за трансфузиона медицина; период на известување; 
оваа табела се однесува на: полна крв, црвени крвни 
клетки, крвни плочки плазма, друго (користете посебна 
табела за секоја компонента); бр.1 на издадени едини-
ци (вкупен број единици издадени со даден број крвни 
компоненти); број на приматели на кои се извршила 
трансфузија (вкупен број приматели на кои се изврши-
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ла трансфузија со даден број крвни компоненти) (до-
колку е достапно); број на единици кои се дадени пре-
ку трансфузија (вкупен број крвни компоненти (едини-
ци) кои се дадени преку инфузија во текот на периодот 
на известување) (доколку е достапно); вкупен пријавен 
број, број на смртни случаи; број на сериозни неповол-
ни реакции со ниво на припишување од 0 до 3 по по-
тврдувањето (види известување за сомнителни сериоз-
ни неповолни реакции); имунолошка хемолиза, како 
резултат на несоодветност на АBО, како резултат на 
друго изо-антитело; неимунолошка хемолиза; бактери-
ска инфекција пренесена преку трансфузија; анафила-
кса/зголемена чувствителност; акутна белодробна по-
вреда поврзана со трансфузија; вирусна инфекција пре-
несена преку трансфузија, ХБВ, ХЦВ, ХИВ-1/2, друго 
(неведете); паразитска инфекција пренесена преку 
трансфузија, маларија, друго (неведете); посттрансфу-
зиска пурпура; пресад наспроти болест кај домаќинот 
(GvHD); други сериозни реакции (наведете); вкупно, 
смртни случаи; не подложи на процена; ниво 0; ниво 1; 
ниво 2; ниво 3. 

 
Член 4 

Здравствениот работник во здравствената установа 
која ја употребува крвта и крвните компоненти треба 
веднаш без одлагање усно или писмено да достави из-
вестување до установата за трансфузиона медицина 
ако дојде до сериозна неповолна реакција која ќе се 
согледа кај примателот во текот или по трансфузијата 
што може да се припише на квалитетот и на безбедно-
ста на крвта и на крвните компоненти. 

Здравстената установа која ја употребува крвта и 
болничката трансфузиона комисија ја известуваат уста-
новата за трансфузиона медицина преку воспоставуве-
ни постапки за известување веднаш по дознавање на 
сите релевантни информации за сомнителни сериозни 
неповолни реакции кои се дадени на втората страна од 
Образецот бр. 1 кои содржат: информации за појавата 
на сериозно неповолни реакции со ниво на припишува-
ње 2 или 3 кои се припишуваат на квалитетот и на без-
бедноста на крвта и на крвните компоненти согласно 
член 3 став 3 на овој правилник; информации за секој 
случај на пренесување на заразни агенси преку крв и 
крвни компоненти; опишување на преземените актив-
ности во врска со други вклучени крвни компоненти 
кои се дистрибуирани за трансфузија или за употреба 
како што е плазма за фракционирање; проценување на 
сомнителните сериозни неповолни реакции во соглас-
ност со нивоата на припишување утврдени во член 3 
став 3 од овој правилник; го подготвува известувањето 
за сериозно неповолна реакција, по завршување на 
истражувањето, користеќи го известувањето за потвр-
дување на сериозно неповолни реакции и доставува це-
лосен извештај за сериозни неповолни реакции. 

 
Член 5 

Образецот бр. 2 во кој се содржани податоците за 
појава на сериозно неповолните настани од употребе-
ната крв и крвни компоненти е со димензии А4 210 х 
297 мм, во бела боја.  

На првата страна од Образецот бр.2 во Делот А) се 
содржи податоците за брзо известување за појава на се-
риозно неповолни настани, и тоа: здравствена установа 
која ја употребува крвта и крвни компоненти; иденти-

фикационен број на крвните компоненти и идентифи-
кација на извештајот; датум на известување (ден/ме-
сец/година) и час на известување; датум на сериозно 
неповолен настан (ден/месец/година) и час; сериозно 
неповолен настан, кој може да влијае врз квалитетот и 
безбедноста на крвната компонента како резултат на 
нарушување кај: спецификација; неисправност на про-
изводот; дефект на опремата; човечка грешка; друго 
(наведете); при земање полна крв; земање афереза; 
тестирање на дадената крв; преработка; складирање; 
дистрибуција; материјали; друго (наведете).  

Потврдувањето на сериозно неповолни настани се 
води на втората страна од образецот број 2 во Дел Б) кој 
ги содржи следните податоци: здравствена установа која 
ја употребува крвта и крвните компоненти; идентифика-
ција на извештајот; датум на потврдување (ден/месец/го-
дина); датум на сериозно неповолен настан (ден/ме-
сец/година) и час; сеопфатна анализа на причините (де-
тали); преземени корективни мерки (детали). 

Годишното известување за сериозни неповолни на-
стани се води на втората страна од Образецот број 2 
Дел В) ги содржи следните податоци: установа за 
трансфузиона медицина; период на известување 1 јану-
ари - 31 декември (година); вкупен број преработена 
крв и крви компоненти; сериозно неповолен настан, кој 
може да влијае врз квалитетот и безбедноста на крвна-
та комнпоненета како резултат на нарушување кај:; 
вкупен број на компоненти од спецификацијата:; спе-
цификација; неисправност на производот; дефект на 
опремата; човечка грешка; друго (неведете) при земање 
полна крв; земање афереза; тестирање на дадената крв; 
преработка; складирање; дистрибуција; материјали; 
друго (наведете). 

 
Член 6 

Известувањето за сериозно неповолни настани од 
страна на здравствените установи до болничката транс-
фузиона комисија и установата за трансфузиона меди-
цина се доставува усно и писмено веднаш штом ќе се 
дознае за сите неповолни настани што може да влијаат 
врз квалитетот или безбедноста на крвта и на крвните 
компоненти, согласно внатрешно воспоставени постап-
ки за известување на здравствената установа. 

Здравствениата установа ја известува установата за 
трансфузиона медицина за сериозно неповолен настани 
што може да ги загрозат дарителите или примателите 
на крв и крвни компоненти кои не се директно вклуче-
ни во настанот. 

Известувањето за сериозно неповолни настани од 
ставовите 1 и 2 на овој член се подготвува врз основа 
на проценка на сериозно неповолните настани при што 
се идентификувааат причините што можат да бидат 
спречени од страна на здравствената установа што се 
врши по завршеното истражување односно проценка.  

 
Член 7 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето на „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 10-5285/1   

30 јуни 2010 година                     Министер за здравство,  
     Скопје                           д-р Бујар Османи, с.р. 
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1585. 
Врз основа на член 31 став 4 од Законот за безбед-

ност во снабдувањето со крв („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр.110/07), министерот за здрав-
ство, донесе                                  

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИ-
ЈАТА ЗА СЕКОЈА УПОТРЕБЕНА  

ЕДИНИЦА КРВ И КРВНИ КОМПОНЕНТИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува формата и содр-

жината на евиденцијата за секоја употребена единица 
крв и крвни компоненти. 

 
Член 2 

Евиденцијата за секоја употребена единица крв и 
крвни компоненти, за текот и исходот на трансфузијата 
и за праќање на крв и крвни компоненти се води во 
пишана или електронска форма во установата за 
трансфузиона медиицна и во здравствената установа 
што користи крв и крвни компоненти.    

 
Член 3 

Евиденцијата за секоја употребена единица крв 
крвни компоненти што ја води здравствениот работник 
во установата за трансфузиона медицина се води на 
Образец бр 1 кој е даден во прилог и е составен дел на 
овој правилник. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член ги содржи 
следните податоци:   

На првата страна од образецот: 
- назив и седиште на здравствената установа; 
- податоци за пациентот; 
- здравствена установа (клиника, оддел); 
- адреса, град; 
- единствен матичен број на граѓанин; 
- болнички матичен број; 
- дијагноза; 
- индикација на трансфузијата; 
- крвна група и Rh фактор D; 
- COOMBS тест (индиректен); 
- папаински тест; 
- интерреакција компактибилна со кеса (дарител) 

број; 
- количина во мл.(крв, еритроцитен концентрат, 

плазма, криопреципитат, албумини и тромбоцитен кон-
центрат); 

- датум  на експедиција и време (час, мин.) верте и 
- име и презиме на лекар трансфузиолог. 
На втората страна од образецот  се содржат подато-

ци за: 
- пред апликацијата да се измери: ТоС; 
- почеток на трансфузија (време) час, мин.; 
- појава на реакција (време) (не-да) час, мин.; 
- во случај на трансфузиска реакција, постапете на 

следниот начин:  
1) запрете ја трансфузијата,  
2) Земете крв од болниот во две епрувети за испи-

тување со антикогуланс и без.  
3)означете го видот на реакцијата со пополнување: 

треска, Т0С; диспнеа, гадење, шок, уртикарија, цијано-
за, болки во крст, повраќање, олигурија, ТА, главобол-
ка, пулс, колапс, анурија. 

- друго; 
- антишок терапија; 
- количина на трансфудиран матерјал; 
- примероците со крв од болниот (10 ccm), кесата со 

крв или крвна компонента, системот за трансфузија и 
прашалникот доставете го до Институтот за трансфузи-
она медицина; 

- (внимание) пополнетиот образец вратете го во 
Институтот во рок од 24 часа и  

- дата, име и презиме и потпис на трансфузиолог 
кој бил присутен на трансфузија. 

 
Член 4 

Евиденција за побарување за крв и крвни компо-
ненти што се води во здравствената установа што ко-
ристи крв и крвни компоненти на Образец бр. 2 кој е 
даден во прилог и е составен дел на овој правилник. 

Евиденцијата од ставот 1 на овој член ги содржи 
следните податоци:   

На првата страна од образецот: 
- назив и седиште на здравствената установа; 
- клиника/оддел за 
- контакт тел. 
- време на требувањето, датум и час; 
- трансфузијата е потребна за, датум и час; 
- лабораториски параметри (Erc x 106/L, Hct (0,??), 

Hb (g/L)); 
- земал/a примерокот на крв,  
- потпис на одговорниот лекар; 
- лице кое го доставило примерокот, 
- степен на итност; 1. витална индикација, 2.итна 

постапка, 3.редовна постапка, 4. резервирана крв, 
- барање за крв и крвни компоненти и број на бара-

ње, 
- примател: име, татково име и презиме, пол: М/Ж; 
- подрачна единица на ФЗОМ, број на здравствена 

легитимација, ЕМБГ и болнички евидентен број; 
- дијагноза и крвна група: АBО и RhD фактор; 
- крвна компонента и количина: (единици/дози) 
- Erc конц. Во (SAG, исплакнат, филтриран) плазма, 

криопреципитат (изогрупен, универзален); 
- резервирана крв (од бараните количини во резерва 

да се чува ___ и час или 72h по трамсфизоката) 
- претходна трансфузија, бременост, имунизација 

(што, кога, колку); 
- тест на компактибилност; 
- крвната група АBО RhD позитивен негативен на 

примателот; 
- крвната група АBО RhD позитивен негативен на 

дарителот; 
- идентификационен број на крвната компонента,R ; 
- резултат: наведените броеви на крвна компонента 

се компатибилни; 
- забелешка, 
- изработил 
- назив и седиште на установата каде е изработен 

тестот на компактибилност; 
- име и презиме од лаборантот трансфузист кој го 

изработил тестот на компактибилност; 
- име и презиме од лекарот трансфузиолог кој го 

прочитал тестот на компактибилност и 
- податоци за исходот на трансфузијата - опис на 

евентуална посттрансфузиска реакција и известување 
до установата која го издала продуктот. 

На втората страна  образецот содржи:  
- упатство за употреба на крв и крвни компоненти и 
- упатство во случај на посттранфузиска реакција. 
 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен весник на Репуб-
лика Македонија”. 

 
Бр. 10-5286/1                   

30 јуни 2010 година                  Министер за здравство, 
        Скопје                         д-р Бујар Османи, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 
1586. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Охрид 4 - Општи-
на Охрид. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 15-
тиот ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востановени-
от катастар на недвижности од став 1 од ова решение, 
престанува да се применува катастарот на земјиште за 
КО Охрид 4, востановен според Законот за премер и 
катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ” бр. 
34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-10061/1  
25 јуни 2010 година                            Директор, 

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1587. 
Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катас-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНО-
ВЕН КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 

 
Стапува во примена востановениот катастар на нед-

вижности за катастарската општина Пожаране – Опш-
тина Врапчиште. 

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от 
ден од денот на објавувањето на ова решение во 
„Службен весник на Република Македонија”. 

Со денот на стапување во примена на востанове-
ниот катастар на недвижности од став 1 од ова реше-
ние, престанува да се применува катастарот на земјиш-
те за КО Пожаране, востановен според Законот за пре-
мер и катастар на земјиштето („Службен весник на 
СРМ” бр.34/72 и 13/78). 

 
   Бр. 09-10062/1  
25 јуни 2010 година                            Директор, 

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1588. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Неготино (Неготино-Полошко) - Општина 
Врапчиште. 

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

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

 
   Бр. 09-10063/1  
25 јуни 2010 година                            Директор, 

   Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1589. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Чегране - Општина Гостивар.   

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

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

 
   Бр. 09-10064/1  
25 јуни 2010 година                            Директор, 

   Скопје                      Љупчо Георгиевски, с.р. 
___________ 

1590. 
Врз основа на член 160 став 3 од Законот за ката-

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТА-
СТАР НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕД-

ВИЖНОСТИ 
 
Се врши конверзија на податоците од катастар на 

земјиште во катастар на недвижности за катастарската 
општина Врапчиште - Општина Врапчиште.   

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

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

 
   Бр. 09-10065/1  
25 јуни 2010 година                            Директор, 

   Скопје                       Љупчо Георгиевски, с.р. 
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