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1388. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИ-
ТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 

 
Се прогласува Законот за лековите и медицинските 

помагала, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 24 август 2007 година. 
 

      Бр. 07-3684/1                                 Претседател 
24 август 2007 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 
 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат лековите и медицински-

те помагала за употреба во хуманата медицина, услови-
те и начинот за обезбедување на нивниот квалитет, без-
бедност и ефикасност, начинот и постапките за нивно 
производство, испитување, ставање во промет, промет, 
формирање на цени, контрола на квалитет, огласување 
и инспекциски надзор. 

Со овој закон се уредуваат и опојните дроги, психо-
тропните супстанции и прекурзорите потребни за про-
изводство на лековите или медицинските помагала ако 
не се уредени со друг закон. 

 
Член 2 

Одделни поими употребени во овој закон го имаат 
следново значење:  

1. Лек е секоја супстанција или комбинација на 
супстанции формулирани на начин за да лекуваат или 
превенираат болести кај луѓето. Лек е, исто така, секоја 
супстанција или комбинација на супстанции што може 
да се употребува или да се дава на луѓе за обновување, 
корегирање или модифицирање на физиолошките 
функции со предизвикување на фармаколошка, имуно-
лошка или метаболичка активност, или за поставување 
на медицинска дијагноза; 

2. Супстанција е секоја материја без разлика на по-
теклото, која може да биде: 

- човечка, на пример: човечка крв и производи од 
човечка крв, 
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- животинска, на пример: микроорганизми, цели 
живи организми, делови од органи, секрети од живот-
ни, токсини, екстракти и крвни продукти, 

- растителна, на пример: микроорганизми, растени-
ја, делови од растенија, секрети од растенија и екстра-
кти, 

- хемиска, на пример: елементи, хемиски материи 
кои се јавуваат во природата и хемиски производи кои 
се добиваат преку хемиска промена или синтеза и 

- добиена со биотехнолошка постапка; 
3. Активна супстанција е фармаколошки активна 

супстанција на дадена фармацевтска дозирана форма; 
4. Ексипиенс е секоја супстанција освен активната 

супстанција која е вклучена во производниот процес 
или се содржи во готовата фармацевтска форма на ле-
кот; 

5. Фармацевтска форма е форма на лек соодветна 
за неговата употреба (таблети, капсули, масти, раство-
ри за инјектирање и друго); 

6. Серија на лек е одредено количество на кој било 
лек произведено во текот на еден циклус на производс-
тво чија хомогеност е целосно гарантирана; 

7. Име на лек е име кое може да биде иновативно 
име што не создава забуна со вообичаеното име или е 
вообичаено или научно име проследено со трговска 
марка или со име на производителот/носителот на одо-
брението за ставање во промет; 

8. Вообичаено име е меѓународно незаштитено име 
(International Nonproprietary Name, INN), препорачано 
од Светската здравствена организација или, ако такво 
не постои, е вообичаеното употребувано име; 

9. Биолошки лек е секој лек што како активна суп-
станција содржи биолошка супстанција или супстанци-
ја добиена со постапка што вклучува биолошки систе-
ми. Биолошка суспстанција е секоја супстанција добие-
на од или со употреба на биолошки извор и за која е 
потребно комбинација од физичко-хемиски и биоло-
шки испитувања за постигнување на квалитет, заедно 
со постапката за изработка и надзор над нив. Тоа се, на 
пример, лекови изработени со биолошка или биотехно-
лошка постапка, вклучително и култури на клетки и ре-
комбинантна ДНК технологија, лекови од крв и плаз-
ма, имунолошки лекови и слично; 

10. Имунолошки лек е лек што содржи вакцини, 
токсини и серуми или алергени; 

11. Лек добиен со преработка на човечка крв 
или човечка плазма е секој лек заснован на составни-
те делови на крвта (албумин, коагулациони фактори и 
имуноглобулини); 

12. Крв и крвни компоненти се преработки добие-
ни од крв, тие не се сметаат за лекови, во смисла на 
овој закон, и се користат како суровини за индустриски 
произведените лекови. За нив според овој закон не се 
бара одобрение за ставање во промет; 

13. Радиофермацевтски препарат е секој лек кој, 
кога е подготвен за употреба, содржи еден или повеќе 
радионуклиди (радиоактивни изотопи) наменети за ме-
дицинска употреба; 
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14. Радионуклиден генератор е секој систем кој 
содржи радионуклид (родител) од кој со радиоактивно 
распаѓање се ослободува друг радионуклид (ќерка). 
Ослободениот радионуклид се одделува со елуирање 
или друг метод и се користи за подготовка на радио-
фармацевтски препарат; 

15. Радионуклиден кит е препарат наменет за до-
бивање на готов радиофармацевтски препарат со ре-
конституција или со комбинирање со радионуклид, во-
обичаено пред употреба;  

16. Радионуклиден прекурзор е секој радионуклид 
наменет за обележување (маркирање) на други суп-
станции пред употреба;  

17. Есенцијални лекови се основни лекови наме-
нети за лекување на најчестите болести на најголем дел 
од населението и како такви се дефинирани од надле-
жен орган; 

18. Генерички лек е лек што има ист квалитативен 
и квантитативен состав на активната (те) супстанциија 
(ии) во иста фармацевтска форма на лекот (или различ-
ни перорални форми на лекот со брзо ослободување на 
активната супстанција), како и референтниот лек и чија 
биоеквивалентност со референтниот лек е докажана со 
соодветна студија на биорасположливост. Различните 
соли, естри, изомери, смеси на изомери, етри, компле-
кси или деривати на активна супстанција се сметаат ка-
ко иста активна супстанција, сé додека тие не се разли-
куваат значително во особините во поглед на безбедно-
ста и ефикасноста на лекот. Во таков случај подносите-
лот на барањето мора да достави дополнителни инфор-
мации што ќе ја докажат сигурноста и/или ефикасноста 
на различните соли, естри или деривати на одобрената 
активна супстанција. Студии на биорасположливост 
може и да не се бараат од подносителот на барањето, 
доколку се достават релевантни докази согласно со со-
одветните упатства во Европската унија што можат да 
го оправдаат нејзиното отсуство; 

19. Референтен лек е лек произведен од оригинато-
рот или лек што има одобрение за ставање во промет 
во Република Македонија или во земја членка на 
Европската унија чија биоеквивалентност е докажана 
во однос на лекот од оригинаторот; 

20. Магистрален лек е секој производ изработен 
во аптека врз основа на рецепт од лекар, а е наменет за 
одреден пациент; 

21. Галенски лек е секој производ изработен во га-
ленската лабораторија на аптеката, во согласност со про-
писите на фармакопејата или во согласност со други 
прописи и е наменет за издавање директно во таа аптека; 

22. Хомеопатски лек е секој лек подготвен од суп-
станции или т.н. хомеопатски состојки во согласност со 
хомеопатската производна постапка опишана во Европ-
ската фармакопеја, Националниот додаток на Европска-
та фармакопеја на Република Македонија (во натамош-
ниот текст: Националниот додаток) или според фарма-
копеите кои официјално се користат во земјите кои ги 
имаат истите стандарди за квалитет на хомеопатските 
лекови како во Република Македонија. Хомеопатскиот 
лек може да содржи повеќе главни состојки; 

23. Хербален лек е секој лек кој исклучиво содржи 
како активни состојки една или повеќе хербални суп-
станции или еден или повеќе хербални преработки или 
една или повеќе хербални супстанции во комбинација 
со еден или повеќе хербални преработки; 

24. Хербални супстанции се главно цели, фраг-
ментирани или сечени растенија, делови од растенија, 
алги, габи, лишаи во непреработена, воообичаено су-
шена или понекогаш во свежа форма. Некои ексудати 
кои не биле подложени на одреден третман, исто така, 
се сметаат за хербални супстанции. Хербалните суп-
станции се точно дефинирани преку користеното рас-
тение и од ботаничкото име во согласност со биномни-
от систем (род, вид, подвид и автор); 

25. Хербални преработки се преработки добиени со 
подложување на хербалните супстанции на процеси ка-
ко што се екстракција, дестилација, цедење, експресија, 
фракционирање, прочистување, концентрирање или 
ферментација. Тоа опфаќа и иситнети или прашкасти 
хербални супстанции, тинктури, екстракти, етерични и 
масни масла, извлечени сокови и преработени ексудати; 

26. Традиционални хербални лекови се лекови 
кои целосно ги исполнуваат сите наведени критериу-
ми, и тоа: 

- имаат индикации исклучиво соодветни за тради-
ционалните хербални лекови и се произведени и наме-
нети за употреба без надзор на доктор, 

- се употребуваат исклучиво само врз основа на 
специфицираната јачина и начин на употреба, 

- наменети се за перорална употреба, надворешна 
употреба и/или за инхалирање, 

- времетраењето на традиционалната употреба, кое 
може да се потврди со литературни или стручни докази 
е најмалку 30 години, вклучувајќи ги и последните 15 
години во Република Македонија или во земјите на 
Европската унија и 

- да постојат доволно податоци за традиционалната 
употреба на лекот, особено да е докажано дека лекот 
не е штетен при пропишаниот начин на употреба и де-
ка фармаколошките ефекти или ефикасност на лекот се 
докажани врз основа на долготрајната употреба и 
искуството; 

27. Фармакопеја е збир на прописи кои го регулира-
ат производството на лековите, контролата и потврдува-
њето на нивниот идентитет, испитувањето и утврдува-
њето на чистота и други параметри кои го определуваат 
квалитетот на лекот и неговите составни супстанции; 

28. Европска фармакопеја е фармакопеја донесена 
врз основа на Конвенцијата за изработка на Европската 
фармакопеја на Советот на Европа (1964 година); 

29. Добра производна пракса - Good Manufacturing 
Practiace (GMP) е систем на квалитет за организацијата, 
надзорот и контролата на квалитетот во сите аспекти на 
производството на лекот; 

30. Добра контролна лабораториска пракса - Good 
control Laboratoriy Practice (GcLP) е дел од добрата про-
изводна пракса поврзан со контролата на квалитетот на 
лековите; 

31. Добра лабораториска пракса - Good Laboratoriy 
Practice (GLP) е систем на квалитет  за организационите 
процеси и условите за планирање, спроведување, кон-
трола, евидентирање (протокол) и известување за предк-
линичките лабораториски студии; 

32. Добра дистрибутивна пракса - Good Distribution 
Practice (GDP) е систем на квалитет кој се однесува на 
организацијата, спроведувањето и надзорот на скла-
дирањето на лековите и медицинските помагала спо-
ред одреден редослед и пропишани услови на чување, 
пред натамошна употреба или ставање во промет и 
транспорт на истите од производителот до крајниот 
корисник; 

33. Добра клиничка пракса во клинички испиту-
вања - Good Cliniacal Practice in Clinical Trials (GCP) е 
меѓународно признаен етички и научен систем за  ква-
литетот на планирањето и спроведувањето, евиденти-
рањето, контролирањето и известувањето за клинички-
те испитувања на луѓе и обезбедува веродостојност и 
квалитет  на податоците добиени од испитувањата и за-
штитата на правата, безбедноста и добрата состојба на 
испитаниците, во согласност со Хелсиншката деклара-
ција на СЗО за биомедицински испитувања кај луѓе; 

34. Добра фармацевтска пракса - Good Pharmaceutical 
Practice (GPhP) е збир на меѓународно прифатени стан-
дарди за унапредување на здравјето преку снабдување со 
лекови и медицински помагала, ширење на информации 
за лековите, подобрување на грижата за пациентот, про-
пишување во согласност со начинот на употреба на лекот 
и други соодветни активности; 
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35. Производител на лекови, односно медицински 
помагала е правно лице овластено и одговорно за про-
изводство, развој, контрола на квалитет, пакување и оз-
начување на лековите или медицинските помагала без 
разлика дали лековите или медицинските помагала се 
произведени од него или од трето лице во негово име; 

36. Носител на одобрение за ставање во промет е 
правно лице на кое му е издадено одобрение за ставање 
во промет за даден лек во согласност со овој закон; 

37. Фармаковигиланца е систем кој се применува за 
откривање, собирање, следење, процена и обезбедување 
на соодветност на новите податоци за безбедноста на ле-
кот и на  односот ризик - корист во врска со употребата на 
лекот или неговата интеракција со други лекови; 

38. Ризик поврзан со употребата на лекот е секој 
ризик поврзан со квалитетот, безбедноста или ефикас-
носта на лекот во врска со здравјето на пациентот или 
јавното здравје, како и секој ризик од несаканите ефе-
кти врз животната  средина; 

39. Однос ризик - корист е оцена на позитивните 
терапевтски ефекти на лекот во однос на ризиците по-
врзани со употребата на лекот; 

40. Несакана реакција на лек е секој  несакан и 
штетен одговор на лекот, што се јавува при употреба 
на лекот според пропишаниот начин на употреба;  

41. Сериозна несакана реакција на лек е секоја 
несакана реакција што предизвикува: смрт, закана по 
животот, задржување на пациентот во болница или 
продолжување на престојот во болница, траен или зна-
чителен хендикеп/неспособност или конгенитална ано-
малија/вроден дефект; 

42. Неочекувана несакана реакција на лек е се-
која неочекувана и несакана реакција чија природа, те-
жина и исход не е во согласност со збирниот изваштај 
за особините на лекот; 

43. Периодичен извештај за безбедноста на лекот 
- Periodic Safety Updated Report (PSUR) е опсежен изве-
штај даден од носителот на одобрението и претставува 
документ кој содржи детални податоци за безбедноста 
на лекот, како и оцена за односот ризик - корист; 

44. Упатство за пациент е информација за корис-
никот, која во пишувана форма е приложена кон лекот,  
а содржи основни информации за лекот и за неговата 
правилна употреба и мора да биде напишана на јазик 
разбирлив и јасен за пациентот - корисникот; 

45. Збирен извештај за особините на лекот - 
Summary of Product Charasteristics (SmPC) е документ на 
производителот што содржи основни информации за осо-
бините на лекот и е наменет за здравствените работници; 

46. Контактно пакување на лек е пакување со кое 
лекот доаѓа во непосреден контакт; 

47. Надворешно пакување на лек е амбалажата во 
која се наоѓа контактното пакување на лекот; 

48. Означување на пакувањето се основните по-
датоци што се декларираат на контактното и надвореш-
ното пакување, а се однесуваат на лекот или медицин-
ското помагало; 

49. Медицинско помагало е секој инструмент, апа-
рат, уред, материјал или друг производ што се користи 
во хуманата медицина, што нема фармаколошко, имуно-
лошко или метаболичко дејство, а се користи самостојно 
или во комбинација, вклучувајќи го и неопходниот соф-
твер за правилна употреба на помагалото со цел: 

- дијагноза, превенција, следење, третман или олес-
нување на болест, 

- дијагноза, следење и надзор, третман, олеснување 
или компензација на повреда или хендикеп, 

- испитување, замена или модификација на анатом-
ски или физиолошки процес и 

- контрола на зачнување. 
Медицинските помагала, исто така,  ги вклучуваат и: 
1) материјалите наменети од нивните производите-

ли за употреба заедно со медицинското помагало за да 
се овозможи неговата употреба; 

2) материјалите кои имаат специфично дизајнирани 
карактеристики и се направени според пишан пропис 
од квалификувано лице за индивидуална употреба на 
одреден пациент и 

3) материјали наменети за клинички испитувања; 
50. Медицинско помагало за in vitro дијагности-

ка е медицинско помагало кое опфаќа реагенси, пакет 
реагенси, производ од реагенси, материјал за контрола 
и калибрирање, инструменти и апарати, опрема или си-
стем што се користат самостојно  или во комбинација и 
се наменети за употреба во in  vitro услови за испитува-
ње на биолошки примероци, вклучувајќи примероци од 
ткива добиени од човечкото тело, заради обезбедување 
информации:  

- во врска со физиолошката или патолошката со-
стојба, 

- во врска со конгениталните аномалии, 
- за определување на компатибилноста со потенци-

јални приматели и 
- за следење на терапевтските мерки; 
51. Документ за сообразност на медицинско по-

магало е изјава за ЕC-сообразност и сертификат за ЕC-
сообразност. Изјавата за ЕC-сообразност ја издава про-
изводителот на медицинското помагало што гарантира 
дека медицинското помагало ги задоволува стандарди-
те и основните услови пропишани со овој закон. Сер-
тификат за ЕC-сообразност го издава овластено тело 
или нотифицираното тело во Европската унија; 

52. ЕС ознака за сообразност  е ознака што се нао-
ѓа на медицинското помагало и гарантира дека истото 
ги задоволува сите барања на Европската унија за ва-
ков вид помагала; 

53. Тело за оцена  на сообразноста на медицин-
ските помагала е правно лице, независно од произво-
дителот/доставувачот кое е овластено од страна на Ми-
нистерството за економија врз основа на претходна 
согласност од Министерството за здравство за  проце-
нување на сообразноста на медицинското помагало со 
суштествените, односно општите и посебните услови 
пропишани со овој закон; 

54. Спонзор на клинички испитувања е компани-
ја, институција или организација која е одговорна за за-
почнувањето, спроведувањето и/или финансирањето на 
клиничкото испитување и 

55. Материовигиланца е систем кој се применува 
за откривање, собирање, следење, процена и обезбеду-
вање на соодветност на новите податоци за безбедно-
ста на медицинското помагало поврзано со можните 
инциденти од употребата.  

 
II. НАДЛЕЖЕН ОРГАН 

 
Член 3 

За вршење на управните и стручни работи во врска 
со лековите и медицинските помагала се основа Аген-
ција за лекови (во натамошниот текст: Агенцијата), ка-
ко самостоен орган на државната управа. 

 
Член 4 

Со Агенцијата раководи директор. 
Директорот на Агенцијата  го именува и разрешува 

Владата на Република Македонија. 
За директор на Агенцијата се именува лице кое по-

крај општите услови треба да исполнува и посебни ус-
лови: да има завршено фармацевтски факултет,  да има 
најмалку пет години работно искуство во областа на 
фармацијата. 

 
Член 5 

Надлежности на Агенцијата се: 
1) издавање одобренија за производство на лекови; 
2) издавање одобренија за производство на меди-

цински помагала;  
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3) издавање одобренија за промет на големо со ле-
кови и медицински помагала; 

4) издавање одобренија за промет на мало со леко-
ви и медицински помагала; 

5) издавање одобренија за ставање на лекови во 
промет, како и промена, дополнување или обнова на 
одобрението; 

6) одобрување за огласување за лекови и медицин-
ски помагала; 

7) водење на Регистар за лекови и Регистар за меди-
цински помагала во Република Македонија; 

8) водење на Регистар на производители на лекови 
и Регистар на производители на медицински помагала 
во Република Македонија; 

9) водење на Регистар на субјекти за промет на го-
лемо и Регистар на субјекти за промет на мало со леко-
ви и медицински помагала во Република Македонија; 

10) издавање одобренија и/или известувања за кли-
нички испитувања на лекови; 

11) издавање одобренија и/или известувања за кли-
нички испитувања на медицински помагала; 

12) издавање одобренија за увоз  и за потребите за 
извоз на лекови; 

13) издавање сертификати за усогласеност со наче-
лата на добрите пракси; 

14) издавање сертификати за потребите за извоз на 
лековите и медицинските помагала;  

15) класификација на производите како лекови или 
медицински помагала; 

16) воспоставување и одржување систем за фарма-
ковигиланца и материовигиланца; 

17) воспоставување и одржување на база на податоци; 
18) инспекциски надзор над лековите и медицин-

ските помагала; 
19) инспекциски надзор на субјекти за производс-

тво, промет на големо и промет на мало; 
20) активности на обезбедување на контрола на ква-

литетот на лековите и на медицинските помагала; 
21) определување на цените на лековите; 
22) собирање и обработка на статистички податоци 

во врска со прометот и потрошувачката на лековите и 
медицинските помагала;  

23) соработка со други институции во промоцијата 
на рационалната употреба на лековите и медицинските 
помагала; 

24) интеграција во меѓународната мрежа на инфор-
мации за лековите и медицинските помагала и 

25) врши други работи во врска со лековите и меди-
цинските помагала во согласност со овој закон. 

 
Член 6 

Министерот за здравство врз основа на критериу-
мите од членот 50 на овој закон ги овластува акредити-
раните лаборатории за спроведување на аналитички ис-
питувања и контрола на квалитетот на лековите. 

 
Член 7 

Во Агенцијата, за добивање на предлози во постап-
ката за ставање во промет на лек, односно медицинско 
помагало се формираат следниве постојани стручно-со-
ветодавни комисии: 

- Комисија за лекови, 
- Комисија за традиционални хербални лекови и хо-

меопатски лекови и 
- Комисија за клинички испитувања на лекови и ме-

дицински помагала. 
Повремени комисии по потреба се формираат за 

стручна активност за проучување на одредени прашања. 
Постојаните комисии работат врз основа на делов-

ник за нивната работа. 
Комисиите се стручно независни и самостојни во 

рамките на својот делокруг на работа. 
Агенцијата ги покрива трошоците на работењето на 

постојаните и повремените комисии. 

Член 8 
Министерот за здравство, ги назначува членовите 

на постојаните и повремените комисии од редот на 
истакнати медицински, стоматолошки, фармацевтски и 
други стручни и научни лица, кои имаат најмалку десет 
години работно искуство во соодветната област. 

 Членовите на постојаните и повремените комисии 
се назначуваат на предлог на директорот на Агенцијата 
по објавен оглас. 

Членовите на постојаните и повремените комисии 
се должни своите активности да ги вршат совесно и 
чесно, при што потпишуваат изјава за класифицирани 
информации и за непостоење на конфликт на интереси. 

 
Член 9 

Министерот за здравство на предлог на директорот 
на Агенцијата, по потреба ангажира стручни и научни 
лица за оцена на лековите и медицинските помагала.   

Лицата од ставот 1 на овој член се должни да пот-
пишат изјава за класифицирани информации и за непо-
стоење на конфликт на интереси. 

Агенцијата ги покрива трошоците на работењето на 
стручните и научните лица. 

 
III. ЛЕКОВИ 

 
Член 10 

Овој закон се однесува на лековите за хумана упо-
треба што се наменети за ставање во промет или за из-
воз, произведени индустриски или направени со метод 
кој опфаќа индустриски процес. 

Одредбите од овој закон се применуваат и на про-
изводи што се дефинирани со друг закон, ако според 
своите карактеристики можат да се дефинираат како 
лек според овој закон.  

 
Член 11 

Лекот може да биде во промет, ако: 
- има одобрение за ставање во промет издадено во 

согласност со овој закон, 
- е означен и има упатство за пациент согласно со 

одобрението за ставање во промет, 
- има издадено одобрение за увоз во согласност со 

овој закон, 
- е спроведена контрола на квалитетот на лекот во 

согласност со овој закон и  
- лекот се користи за претклинички или клинички 

испитувања, ако е издадено одобрение, односно е до-
ставено известување за клиничкото испитување.  

По исклучок од ставот 1 на овој член може да се 
обезбеди лекот, што нема одобрение за ставање во про-
мет, да биде достапен во оправдани случаи за група па-
циенти со хронични или сериозни заболувања или ако 
заболувањето е ризично по живот, како и за оние паци-
енти кои не можат да бидат успешно лекувани со друг 
лек што има одобрение за ставање во промет.  

Лекот од ставот 2 на овој член мора да биде пред-
мет на постапката за ставање на лек во промет или мо-
ра да се во тек клиничките испитувања на тој лек. 

 
Член 12 

Забрането е ставање во промет на производи што се 
претставуваат со карактеристики опишани во дефини-
цијата на лековите за спречувње или лекување на боле-
сти или на состојби, а не се класифицирани како леко-
ви во смисла на овој закон. 

 
Член 13 

Според местото и начинот на издавање, лекот се 
класифицира како лек: 

- што се издава во аптека само на рецепт, 
- што се издава во аптека без рецепт („over the 

counter“ OTC) и 
- што се употребува само во здравствена установа. 
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Лек што се издава без рецепт е  лек  со широк спе-
ктар на терапевтски индикации, со мала токсичност, со 
мала можност за предозирање, со незначителни инте-
ракции, со добро познати индикации за пациентите и е 
соодветен за самолекување. 

Начинот на издавање на лекот се утврдува во по-
стапката за ставање на лекот во промет. 

Министерот за здравство ги пропишува поблиските 
услови за начинот на пропишување и издавање на ле-
ковите.   

 
Член 14 

Лек, што се издава само на рецепт може да се прек-
ласифицира за издавање без рецепт врз основа на под-
несени релевантни резултати од претклинички или 
клинички испитувања.  

Агенцијата, за потребите на оценување на барањето 
на друг субјект, не може да ги користи резултатите од 
претклинички или клинички испитувања од ставот 1 на 
овој член во рок од една година од одобрувањето на 
прекласификацијата. 

 
Член 15 

Носителот на одобрението за ставање на лек во 
промет е одговорен за ставање на лекот во промет, ка-
ко и за секоја штета предизвикана заради промена во 
квалитетот или за настанатата штета при пропишана 
употреба на лекот. 

Носителот на одобрението за ставање на лек во 
промет и здравствените работници не се одговорни за 
штетните последици од лекувањето со лек што не е ко-
ристен во согласност со издаденото одобрение за ста-
вање во промет или за последиците од лекување со лек 
што нема одобрение за ставање во промет кога лекува-
њето било препорачано или побарано од Агенцијата 
или од Министерството за здравство во исклучителни 
случаи, со цел на заштитата на јавното здравје. 

Носителот на одобрението заедно со веледрогерија-
та претставуваат јавен серевис, односно гарантираат 
континуирано соодветен асортиман и количина на ле-
кови за задоволување на потребите со лекови, во рела-
тивно краток временски период.  

 
Член 16 

Лековите што се во промет во Република Македо-
нија мора да се произведени и контролирани во соглас-
ност со методите и барањата на Европската фармакопе-
ја, како и со Националниот додаток. 

Ако Европската фармакопеја и Националниот дода-
ток не пропишуваат методи за производство и барања 
за квалитет, лековите мора да се произведуваат и кон-
тролираат во согласност со методите и барањата на 
други признаени фармакопеи или во согласност со ме-
тодите предложени од страна на производителот. 

 
III.1. ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ 

 
Член 17 

Лек може да се стави во промет ако има издадено 
одобрение за ставање во промет  во согласност со овој 
закон. 

Одобрение за ставање во промет не е потребно за: 
- лекови што се предмет на клиничко испитување, 
- лекови наменети за продолжување на лекување за-

почнато во странство, 
- производи што се наменети за натамошна прера-

ботка, 
- лекови што се користат за истражување и развој, 
- магистрални лекови, 
- галенски лекови, 
- радиофармацевтски препарати подготвени пред 

употреба, од лице или од здравствена установа овла-
стена за употреба на такви лекови, 

- крв и крвни компоненти, 

- лекови за кои е издадено одобрение за увоз врз ос-
нова на членот 79 од овој закон и 

- лекови што се предмет на донација во согласност 
со овој закон. 

 
Член 18 

Барањето за ставање на лек во промет (во натамош-
ниот текст: барањето) се поднесува  до Агенцијата. 

Барањето од ставот 1 на овој член може да го под-
несе: 

- производител на лекови со регистрирано седиште 
во Република Македонија, 

- правен застапник на странски производител со ре-
гистрирано седиште во Република Македонија, под ус-
лов да има склучено договор за застапување во кој е 
содржано и важечкото осигурување за територијата на 
Република Македонија,  

- подружница на странски производител со реги-
стрирано седиште во Република Македонија под услов 
нивното важечко осигурување да ја опфаќа и територи-
јата на Република Македонија и 

- трговско претставништво на странски производи-
тел со регистрирано седиште во Република Македонија 
под услов нивното важечко осигурување да ја опфаќа и 
територијата на Република Македонија. 

 
Член 19 

Подносителот на барањето е носител на одобрение-
то за ставање во промет (во натамошниот текст: носи-
телот на одобрението). 

Носителот на одобрението е одговорен за ставање 
на лекот во промет. 

Носителот на одобрението е должен  да воспостави 
и одржува систем на фармаковигиланца и да определи 
лице одговорно за фармаковигиланца кое ќе биде по-
стојано и континуирано достапно.  

Лицето од ставот 3 на овој член  мора да има завр-
шено високо образование од областа на медицината 
или фармацијата. 

 
Член 20 

Барањето од членот 18 на овој закон содржи доку-
ментација што се состои од: 

1) административниот дел од документацијата со-
држи: 

- информации за лекот и за издадени одобренија за 
ставање во промет, 

- информации за производителот, информации за 
местата на производство, одобрение за производство 
засновано на исполнување на барањата за GMP и сер-
тификат за GMP не постар од три години, 

- информации за идниот носител на одобрението за 
ставање на лекот во промет, 

- предлог збирен извештај за особините на лекот, 
- предлог упатство за пациентот, 
- предлог пакување (контактно и/или надворешно), 
- сертификат за фармацевтски производ, 
- список на земји кои го одобриле ставањето на ле-

кот во промет и список на земји во кои е поднесено, 
одбиено или повлечено барањето и 

- стручни мислења за документацијата која се одне-
сува на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на ле-
кот, а претставуваат составен дел од поднесената доку-
ментација, заедно со информации за стручните лица; 

2) аналитички, односно фармацевтско-хемиски и 
биолошки дел од документацијата што содржи инфор-
мации за квалитетот на активната супстанција и за ква-
литетот на лекот: квалитативен и квантитативен состав 
на лекот, опис на методите за производство, контрола 
на квалитет на влезните суровини, контрола на квали-
тетот во процесот на производство, контрола на квали-
тетот на готовиот производ, студија за стабилност и 
други информации за квалитетот на лекот од важност 
за заштитата на здравјето и на животната средина; 
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3) фармаколошко-токсиколошки дел на документа-
цијата што содржи информации за фармакодинамските 
и фармакокинетските карактеристики на лекот, за то-
ксичноста и ефектите врз репродуктивната функција, 
податоци за ембрио-феталната токсичност, мутагениот 
и канцерогениот потенцијал, податоци за локалната 
подносливост и други податоци неопходни за заштита 
на јавното здравје  и 

4) клинички дел на документацијата што содржи 
општи информации за клиничките испитувања, начи-
нот на нивно спроведување, усогласеноста со етичките 
барања, добиените резултати, клиничко-фармаколошки 
податоци, податоци за биолошката расположливост и 
биоеквивалентност (ако е применливо), податоци за 
клиничката безбедност и ефикасност, информации за 
исклучителните околности во испитувањето (ако е при-
менливо) и податоци за искуствата од употребата по 
ставањето во промет во други земји. 

 
Член 21 

Подносителот на барањето е одговорен за точноста 
на поднесените податоци. 

Документацијата што се доставува кон барањето е 
сопственост на подносителот, се архивира во Агенција-
та и се смета за класифицирана информација согласно 
со закон, со исклучок на збирниот извештај за особи-
ните на лекот, односно упатството за пациентот и по-
датоците за пакувањето, за кои може да се дадат ин-
формации на стручната јавност, заради соодветна и ра-
ционална примена на лекот.  

 
Член 22 

По исклучок на членот 20 од овој закон, од подно-
сителот не се бара да обезбеди сопствени резултати од 
фармаколошки испитувања или од клинички испитува-
ња ако докаже дека: 

1) библиографските податоци за фармаколошко–то-
ксиколошките и клиничките испитувања се преземени 
од објавената научна литература и ги содржат сите по-
требни податоци и/или информации од членот 20 став 
1 точки 3 и 4 на овој закон, под услов супстанцијата во 
лекот да е добро етаблирана,  карактеристиките на ле-
кот се добро познати, неговата ефикасност е докажана 
и активната супстанција во лекот била користена како 
лек најмалку десет години во Република Македонија 
или Европската унија и за која публикуваните научни 
податоци се кохерентни и доволни и овозможуваат ек-
страполацијата од супстанцијата до лекот за кој се бара 
одобрение за ставање во промет да биде можна или 

2) е генерички лек на референтен лек што е во про-
мет најмалку осум години (ексклузивност на податоци) 
во Република Македонија или Европската унија, под 
услов Агенцијата да може да издаде одобрение за ста-
вање во промет на генеричкиот лек, а генеричкиот лек 
може да биде во промет по истекот на најмалку десет 
години (ексклузивност во прометот) од издавањето на 
одобрението за ставање во промет на референтниот 
лек. Периодот од десет години може да се продолжи до 
најмногу 11 години, ако во првите осум години од тие 
десет години, носителот на одобрението за ставање во 
промет добие одобрение за една или повеќе нови тера-
певтски индикации кои, за време на оцената пред нив-
ното одобрување, се сметало дека донесуваат значител-
на клиничка корист во споредба со постојните терапии. 

Различните соли, естри, изомери, смеси на изомери, 
етри, комплекси или деривати на активната супстанци-
ја, се сметаат дека се иста активна супстанција, освен 
ако значително се разликуваат во карактеристиките во 
поглед на безбедноста и ефикасноста на лекот, во слу-
чај кога подносителот мора да обезбеди дополнителни 
информации што ја докажуваат безбедноста и/или ефи-
касноста на различните соли, естри или деривати на 
одобрената активна супстанција. Разните перорални 

фармацевтски форми со брзо ослободување на актив-
ната супстанција се сметаат за една иста фармацевтска 
форма. Од подносителот не се бараат студии за биорас-
положливост ако може да докаже дека генеричкиот лек 
ги задоволува соодветните критериуми дефинирани во 
научните упатства. 

 
Член 23 

Во случај кога лекот не ги исполнува условите за 
генерички лек или кога не може да се докаже биоекви-
валентноста преку студии за биорасположливост или 
во случај на промени на терапевтските индикации, ја-
чина, фармацевтска форма или начин на употреба на 
лекот во однос на референтниот лек, подносителот е 
должен да обезбеди резултати од сопствени преткли-
нички или клинички испитувања. 

 
Член 24 

Подносителот е должен да обезбеди резултати од 
сопствени претклинички и клинички испитувања кога 
се работи за лек од биолошко потекло што е сличен со 
соодветен референтен лек и не ги исполнува условите 
за генерички лек, заради постоење на разлики во суро-
вините или разлики во процесот на производство на ле-
кот во однос на референтниот лек. Видот и обемот на 
дополнителните податоци што треба да се обезбедат 
мора да е во согласност со релевантните критериуми. 

 
Член 25 

Ако е поднесено барање за нова индикација за до-
бро етаблирана супстанција, за лекот ќе биде даден не-
кумулативен период на ексклузивност на податоците 
од една година под услов да биле спроведени сопстве-
ни претклинички и клинички испитувања значајни за 
новата индикација. 

 
Член 26 

Спроведувањето на неопходните студии и испиту-
вања од членовите 22 став 1 точка 2, 23 и 24 на овој за-
кон и подоцнежните практични барања во согласност 
со овој закон, нема да се сметаат за повреда на правата 
за заштита на патенти или правата на дополнителен 
сертификат за заштита. 

 
Член 27 

Во случај кога лекот содржи активни супстанциии 
во комбинација, при што активните супстанции  поеди-
нечно се веќе одобрени како лекови, но не се користат 
во фиксна комбинација за терапевтски цели, подноси-
телот е должен да обезбеди резултати од нови преткли-
нички или клинички испитувања во врска со таа ком-
бинација во согласност со членот 20 на овој закон, но 
не е неопходно да обезбеди научни податоци во врска 
со секоја поединечна активна супстанција.  

 
Член 28 

По издавање на одобрението за ставање на лекот во 
промет, носителот на одобрението може да дозволи ко-
ристење на фармацевтскиот, претклиничкиот и клинич-
киот дел на документацијата што е содржана во досието 
за лекот, за подоцнежни барања во постапката за става-
ње во промет на други лекови што имаат ист квалитати-
вен и квантитативен состав и иста фармацевтска форма. 

 
Член 29 

Барање се поднесува за секоја фармацевтска форма, 
јачина и големина на пакување на лекот. 

Агенцијата го одобрува или го одбива барањето во 
рок не подолг од 210 дена од денот на приемот на 
комплетното барање, врз основа на поднесената доку-
ментација и на предлог на Комисијата за лекови во од-
нос на квалитетот, безбедноста и ефикасноста на лекот. 
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По исклучок од ставот 2 на овој член, кога се подне-
сува барање за лек што има одобрение за ставање во 
промет во најмалку три земји членки на Европската уни-
ја, Агенцијата го одобрува  барањето во рок не подолг 
од 15 дена од денот на приемот на комплетното барање, 
врз основа на поднесената документација, оцената за 
квалитетот, безбедноста и ефикасноста на лекот добиена 
во постапката за ставање на лекот во промет во Европ-
ската унија и на предлог на Комисијата за лекови.  

По исклучок од ставот 2 на овој член, кога се под-
несува барање за лек што има одобрение за ставање во 
промет во помалку од три земји членки на Европската 
унија, Агенцијата го одобрува или го одбива  барањето 
во рок не подолг од 90 дена од денот на приемот на 
комплетното барање, врз основа на поднесената доку-
ментација, оцената за квалитетот, безбедноста и ефи-
касноста на лекот добиена во постапката за ставање на 
лекот во промет во Европската унија и на предлог на 
Комисијата за лекови.  

По исклучок од ставот 2 на овој член, кога се под-
несува барање за лек што има одобрение за ставање во 
промет во САД, Јапонија, Швајцарија и Канада, Аген-
цијата го одобрува или го одбива барањето во рок не 
подолг од 60 дена од денот на приемот на комплетното 
барање, врз основа на поднесената документација, оце-
ната за квалитетот, безбедноста и ефикасноста на лекот 
добиена во постапката за ставање на лекот во промет 
во САД, Јапонија, Швајцарија и Канада и на предлог на 
Комисијата за лекови. 

Доколку Агенцијата не достави писмен одговор на 
барањето за ставање на лек во промет во утврдениот рок 
од ставовите 2, 3, 4  и 5 на овој член се смета дека одго-
ворот е позитивен и има исто правно дејство како при 
добивање на одобрение за ставање на лек во промет. 

 
Член 30 

Одобрението за ставање во промет се издава за пе-
риод од осум години. 

Носителот на одобрението е должен да ја извести 
Агенцијата за датумот на отпочнување на прометот со 
лекот. 

Агенцијата го одбива барањето ако оцени дека: 
- односот ризик - корист е неповолен, 
- квалитетот, безбедноста и/или ефикасноста на ле-

кот се непотврдени или недоволно потврдени, 
- квалитативниот или квантитативниот состав на 

лекот не е во согласност со информациите дадени во 
документацијата, 

- документацијата, означувањето или упатството за 
пациентот не е во согласност со овој закон и 

- ако податок или информации од поднесеното ба-
рање се неточни. 

 
Член 31 

Агенцијата по исклучок од членот 30 ставови 1 и  2 
точка 2 на овој закон, во исклучителни случаи и оправ-
дани причини што се однесуваат на здравјето на паци-
ентите (ретки болести, етички аспекти, витално загро-
зувачки болести), ако не е достапен соодветен лек мо-
же да издаде условно одобрение за ставање во промет 
што содржи обврски за носителот на одобрението, а 
најдолго за период од една година. 

 
Член 32 

Одобрениот збирен извештај за особините на лекот, 
упатството за пациентот и пакувањето се составен дел 
на одобрението за ставање на лекот во промет. 

Збирниот извештај за особините на лекот од ставот 
1  на овој член ги содржи најмалку основите информа-
ции за лекот (име, вообичаено име, квалитативен и 
квантитативен состав, фармацевтска форма, јачина, го-
лемина на пакувањето, носител на одобрението за ста-
вање во промет, дозирање, начин на употреба, индика-

ции, контраиндикации, мерки на претпазливост и пре-
дупредување, начин на издавање, несакани реакции, 
времетраење на лекувањето, начин на чување и други 
потребни информации). Овој документ е наменет за 
информирање на здравствените работници. 

Упатството за пациентот и пакувањето од ставот 1 
на овој член ги содржи сите неопходни податоци во 
согласност со членовите 84 и 85 на овој закон. 

 
Член 33 

Министерот за здравство поблиску ги пропишува 
содржината на барањето, формата и содржината на по-
требната документација, начинот за признавање на 
одобрението за ставање во промет издадено во земјите 
на Европската унија, начинот за добивање условно 
одобрение за ставање во промет, како и надоместоците 
што треба да се платат. 

 
Член 34 

Одобрението за ставање во промет престанува да 
важи, ако: 

1) е истечено времето за кое било издадено; 
2) Агенцијата го укинува одобрението за ставање 

во промет по барање на носителот на одобрението за-
ради оправдана причина и 

3) Агенцијата може да го укине, поништи или изме-
ни одобрението за ставање во промет, ако лекот: 

- е ставен во промет спротивно на одобрението, 
- е ставен во промет спротивно на овој закон,  
- е штетен иако се употребува според пропишаниот 

начин на употреба, 
- нема поволен однос ризик/корист кога се употре-

бува според пропишаниот начин на употреба, 
- нема терапевтска ефикасност, односно неговата 

терапевтска ефикасност не е доволна за постигнување 
на терапевтски резултати, 

- има квалитативен и/или квантитативен состав што 
не е во согласност со декларираниот во одобрението за 
ставање во промет, 

- не е ставен во промет во рок од три години од из-
давањето на одобрението за ставање на лекот во про-
мет, освен ако тоа не е одобрено од страна на Агенци-
јата врз основа на барање со соодветно образложение 
на носителот на одобрението и  

- податок или информации од поднесеното барање 
се неточни или не се изменети во согласност со овој за-
кон или ако не е спроведена контрола на квалитетот во 
согласност со одредбите на овој закон. 

 
Член 35 

Лекот чиешто одобрение за ставање во промет е 
истечено и не било обновено во рокот утврден со овој 
закон може да биде во промет по денот на истекување 
на тој рок, но не подолго од 18 месеца од истекот на 
одобрението за ставање во промет, освен во случаи по-
врзани со безбедноста и ефикасноста на лекот. 

        
Член 36 

Ако производителот одлучи да престане да го про-
изведува или да врши промет со лекот пред истекот на 
одобрението за ставање во промет, должен е да ја изве-
сти Агенцијата најмалку два месеца пред прекинот на 
производството или прометот со лекот. 

 
Член 37 

Одобрението за ставање во промет се обновува 
пред истекот на рокот за кој е издадено врз основа на 
повторна оцена на односот ризик/корист од страна на 
Агенцијата. 

Заради обновување на одобрението за ставање во 
промет, носителот на одобрението за ставање во про-
мет треба да поднесе барање до Агенцијата најмалку 
шест месеца пред истекот на важноста на одобрението 
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за ставање во промет. Барањето треба да содржи ажу-
рирана верзија на податоците и информациите во пог-
лед на квалитетот, безбедноста и ефикасноста, вклучу-
вајќи ги и сите промени настанати по добивање на одо-
брението за ставање на лекот во промет. Документаци-
јата содржи ажурирани административни информации, 
периодичен извештај за безбедноста на лекот, дополни-
телни информации ако се потребни за квалитетот, без-
бедноста и ефикасноста на лекот, хронолошка листа на 
одобрените промени, како и други информации по-
требни за повторна оценка на односот  ризик/корист. 

Агенцијата во рок од 60 дена од приемот на комп-
летното барање за обновување на одобрението го одо-
брува или одбива барањето врз основа на поднесената 
документација и предлогот на Комисијата за лекови за 
односот ризик/корист на лекот. 

Рокот од ставот 3 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителни документи, информации или 
објаснувања за кои смета дека се неопходни и рокот 
продолжува да тече одденот на исполнувањето на ба-
рањето на Агенцијата.  

Обновеното одобрение за ставање во промет важи 
неопределено, освен ако Агенцијата, поради основани 
причини поврзани со фармаковигиланца, одлучи да 
одреди уште еден петгодишен период на обновување.  

Министерот за здравство ги пропишува начинот на 
обновување на одобрението за ставање во промет, фор-
мата и содржината на потребната документација, како 
и надоместоците кои треба да се платат. 

 
Член 38 

Носителот на одобрението е должен да ги следи си-
те научни и технички новини поврзани со одобрениот 
лек, да ги зема  предвид новитетите во врска со квали-
тетот, безбедноста и ефикасноста на лекот и ако е не-
опходно да воведе промени во производството или 
контролата на лекот во согласност со најсовремената 
наука и технологија. 

Сите промени или други информации што се при-
чина за промени на одобрението за ставање во промет 
или секоја промена на документацијата за добивање на 
одобрение за ставање во промет се поднесуваат до 
Агенцијата. 

 
Член 39 

Носителот на одобрението редовно ја известува 
Агенцијата за сите помали промени (тип I A и тип I B) 
во постапката за ставање во промет и ги воведува про-
мените ако Агенцијата не даде негативно мислење, во 
рок од 30 дена од денот на поднесувањето на известу-
вањето и неопходните документи што се однесуваат на 
таа промена. 

 
Член 40 

Носителот на одобрението е должен веднаш да под-
несе барање до Агенцијата, за воведување големи про-
мени (тип II) во постапката за ставање во промет. 

Агенцијата одлучува по барањето за воведување го-
леми промени во рок од 60 дена од денот на приемот 
на комплетното барање. 

Рокот од ставот 2 на овој член престанува да тече од 
денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителни информации или објаснувања за 
кои смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече 
од денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата.  

 
Член 41 

Носителот на одобрението може да поднесе барање 
во случај на проширување на постојното барање за 
промени што се однесуваат на активната супстанција, 
фармацевтската форма, јачината или нова индикација, 
под услов да се повика на веќе поднесената документа-
ција што е прифатена.  

Постапката за проширување на барањето од ставот 
1 на овој член  е иста како за добивање на ново одобре-
ние за ставање во промет. 

 
Член 42 

Министерот за здравство ги пропишува содржината 
на барањето/ известувањето и начинот за известување 
или одобрување на промените во одобрението за става-
ње во промет или на веќе поднесената документација 
од членовите 39 и 40 став 1 на овој закон, како и надо-
местоците што треба да се платат. 

 
Член 43 

Барањето за регистрација на традиционални хербал-
ни лекови содржи документација којашто се состои од: 

1) административен дел на документацијата соглас-
но со членот 20 став 1 точка 1 на овој закон; 

2) фармацевтски, хемиски и биолошки дел на доку-
ментацијата согласно со членот 20 став 1 точка 2 на 
овој закон; 

3) библиографски или стручни докази за ефектот на 
лекот или сличен на него лек што е во медицинска упо-
треба за период од најмалку 30 години, од кој  најмал-
ку 15 години во Република Македонија или во Европ-
ската унија и 

4) библиографски преглед на податоците за безбед-
носта со стручен извештај и во случаи кога Агенцијата 
дополнително ќе побара и податоци неопходни за оце-
на на безбедноста на лекот. 

Министерот за здравство поблиску го пропишува 
начинот на регистрација за традиционални хербални 
лекови, формата и содржината на потребната докумен-
тација и начинот на признавање на регистрацијата во 
земјите на Европската унија, како и надоместоците што 
треба да се платат. 

 
Член 44 

Агенцијата врз основа на оцената на поднесената 
документација го одбива барањето за регистрација на 
традиционален хербален лек, ако: 

- терапевтските индикации не се докажани согласно 
со овој закон, 

- квалитативниот и/или квантитативниот состав на 
лекот не одговара на декларираниот, 

- традиционалниот хербален лек може да биде ште-
тен при вообичаена употреба, 

- податоците за традиционалната употреба се не-
потполни, особено ако фармаколошките ефекти или 
ефикасност не соодвестуваат на стекнатите од долго-
трајната употреба и искуство и 

- фармацевтскиот квалитет не е доволно докажан. 
 

Член 45 
Барањето за регистрација на хомеопатски лек се 

поднесува под услов лекот: 
1) да се употребува перорално или надворешно; 
2) да не се наведуваат терапевтски индикации на 

пакувањето на лекот или во информациите поврзани со 
него и 

3) да постои доволен степен на разредување што ќе 
гарантира безбедност на лекот, особено лекот не смее 
да содржи повеќе од еден дел на 10.000 од основната 
тинктура или повеќе од 1/100 од најмалата доза која се 
користи во алопатијата во поглед на активните суп-
станции чие присуство во алопатските лекови резулти-
ра со обврска за поднесување на рецепт.  

Министерот за здравство поблиску ги пропишува 
содржината на барањето, начинот за регистрација на 
хомеопатски лекови, формата и содржината на доку-
ментацијата, начинот на признавање на регистрацијата 
од земјите на Европската унија, како и надоместоците 
што треба да се платат. 
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Член 46 
Списокот на лековите за кои е издадено одобрение 

за ставање во промет, односно за кои е одбиено, изме-
нето, односно укинато одобрението се објавува во 
„Службен весник на Република Македонија", најмалку 
два пати годишно. 

 
Член 47 

Носителот на одобрението може да го пренесе одо-
брението на друг носител под услов тој да ги исполну-
ва условите за носител на одобрението утврдени со 
овој закон и да ги прифати обврските и правата на но-
сител на одобрението за тој лек. 

Министерот за здравство го пропишува начинот на 
пренос на одобрението за ставање во промет, содржи-
ната на документацијата и другите потребни податоци 
за пренос на одобрението, како и надоместоците кои 
треба да се платат. 

 
Член 48 

Висината на надоместокот од членовите 33, 37 став 
6, 43 став 2, 45 став 2 и 47 став 2 на овој закон што под-
носителот треба да го плати ја утврдува министерот за 
здравство согласно со типот на постапката и во завис-
ност од:  

- видот на испитувањата што треба да се спроведат, 
- реално направените административно-материјал-

ни трошоци, 
- стручната оцена на документацијата и  
- работењето на постојаните и повремените комисии. 
 

III.2.  ИСПИТУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 
 

Член 49 
Лекот пред да се стави во промет подлежи на ана-

литички (фармацевтско-хемиско-биолошки), фармако-
лошко-токсиколошки испитувања и клинички испиту-
вања за да се потврди неговиот квалитет, безбедност и 
ефикасност. 

Лекот може да подлежи на аналитички (фармацев-
тско-хемиско-биолошки), фармаколошко-токсиколошки 
испитувања и клинички испитувања и ако има добиено 
одобрение за ставање во промет, со цел да се добијат до-
полнителни информации за лекот или за неговата кон-
трола. 

Аналитичките (фармацевтско-хемиско-биолошки), 
фармаколошко- токсиколошките и клиничките испиту-
вања се спроведуваат во согласност со начелата на до-
брата производна пракса/добрата контролна лаборато-
риска пракса, добрата лабораториска пракса и добрата 
клиничка пракса во клиничките испитувања. 

Министерот за здравство донесува упатства за наче-
лата на добрата производна пракса/добрата контролна 
лабораториска пракса, добрата лабораториска пракса и 
за добрата клиничка пракса во клиничките испитувања. 

 
Член 50 

Аналитичките, фармаколошко-токсиколошките и 
клиничките испитувања ги вршат правни лица кои ги 
исполнуваат условите во однос на просторот, опремата 
и кадарот, како и начелата на добрите пракси и ако се 
овластени од министерот за здравство. 

Податоците за аналитичките, фармаколошко-токси-
колошките  и клиничките испитувања се составен дел 
на документацијата за добивање на одобрение за става-
ње на лек во промет. Испитувањата мора да се во сог-
ласност со најсовремената наука и технологија и со на-
челата на добрите пракси и мора да бидат опишани де-
тално и на начин што овозможува испитувањата да би-
дат повторени, а резултатите да бидат споредливи. 

Министерот за здравство ги овластува правните ли-
ца од ставот 1 на овој член за испитување на лекови и 
ги утврдува надоместоците што треба да се платат. 

Член 51 
Аналитичко испитување на лековите претставува 

фармацевтско-хемиско-биолошко-микробиолошко ис-
питување на квалитетот на лекот и се врши во соглас-
ност со начелата на добрата контролна лабораториска 
пракса, а врз основа на податоците содржани во доку-
ментацијата доставена кон барањето и во согласност со 
спецификацијата за квалитет на тој лек.  

Министерот за здравство  ги пропишува начинот и 
постапките за аналитичкото испитување на лековите. 

 
Член 52 

Фармаколошко-токсиколошкото, односно преткли-
ничкото испитување на лекот е постапка за оцена на 
безбедноста на лекот и се врши во согласност со наче-
лата на добрата лабораториска пракса. 

Постапката за изведување на фармаколошко-токси-
колошкото испитување опишана во документацијата за 
добивање одобрение за ставање во промет ги определу-
ва фармакодинамските, фармакокинетските и токсико-
лошките карактеристики на лековите спроведени на ла-
бораториски животни и  ги предвидува можните ефе-
кти кај луѓето. Резултатите од фармаколошко- токсико-
лошкото испитување ги опфаќа резултатите од сите до-
стапни испитувања на лекот, без разлика дали се по-
волни или неповолни. 

Министерот за здравство  ги пропишува начинот и 
постапките за фармаколошко-токсиколошкото испиту-
вање на лековите. 

 
Член 53 

Клиничките испитувања на лековите се вршат на 
здрави доброволци и/или пациенти, заради откривање 
или потврдување на клиничките, фармаколошките, 
фармакодинамските или фармакокинетските ефекти на 
испитуваниот лек, за откривање на  несаканите ефекти 
или за проучување на  апсорпцијата, дистрибуцијата, 
метаболизмот и елиминацијата, за да се потврди без-
бедноста и ефикасноста на лекот. Клиничките испиту-
вања вклучуваат студии на биоеквивалентност, однос-
но испитувања на биорасположливост. 

 
Член 54 

Клиничките испитувања на лековите  се вршат само 
ако се поднесени резултатите од аналитичкото, фарма-
колошко-токсиколошкото испитување, ако испитува-
њето се врши на лек што не влијае на генетскиот код 
на човекот и ако опасноста од примената на лекот не е 
поголема од здравствената оправданост од неговото 
испитување.. 

Клиничките испитувања на лековите се вршат во 
согласност со етичките начела на Хелсиншката декла-
рација и со други потпишани меѓународни договори, 
во согласност со начелата на добрата клиничка пракса 
во клиничките испитувања и во согласност со задолжи-
телната и гарантирана заштита на личните податоци и 
правата на лицата вклучени во испитувањето (во ната-
мошниот текст: испитаници). 

 
Член 55 

Испитаниците во клиничкото испитување мора да 
бидат информирани за сите релевантни податоци за ис-
питувањето, за целта на испитувањето, неговата приро-
да, постапката и можниот ризик, на начин кој им е раз-
бирлив и во писмена форма. 

Клиничкото испитување на лекот може да се врши 
само ако испитаникот даде писмена согласност. 

Согласноста од ставот 2 на овој член може во секој 
момент да се повлече. 

 
Член 56 

Клиничките испитувања што се дел од документаци-
јата за добивање одобрение  за ставање во промет ги со-
држат резултатите од клиничките испитувања што се до-
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волно специфицирани и објективни за да обезбедат обје-
ктивна оцена на односот ризик/корист за пациентот, за 
безбедноста и ефикасноста на лекот, како и мислење да-
ли лекот ги исполнува условите за ставање во промет. 

 
Член 57 

Барање за клиничко испитување може да поднесе 
производителот, спонзорот на испитувањето или него-
виот овластен претставник. 

Подносителот на барањето за клиничко испитување 
на лек е одговорен за спроведување на испитувањето и 
за текот на клиничкото испитување е должен да доста-
вува на секои три месеца извештај до Агенцијата, од-
носно да достави завршен извештај за резултатите од 
извршеното клиничко испитување на лекот во рок од 
една година од денот на завршувањето на клиничкото 
испитување на лекот. 

Подносителот на барањето за клиничко испитување 
на лек е должен, пред почетокот на испитувањето да ги 
осигури испитаниците во случај за настанување на 
штета по здравјето на тие лица, а која е предизвикана 
со клиничкото испитување на лекот во согласност со 
општите прописи за осигурување за штета. 

 
Член 58 

Подносителот на барањето за клиничко испитување 
на лек пред спроведување на клиничкото испитување 
поднесува барање до Агенцијата за лек што нема одо-
брение за ставање во промет во Република Македонија, 
за нова индикација, за нова целна група, нов начин на 
апликација, или за нов начин на дозирање. 

Барањето за клиничко испитување  содржи: преглед 
на информации за квалитетот на лекот, сите неопходни 
информации за резултатите од претклиничкото испиту-
вање или за безбедноста на лекот и резултати од кли-
ничкото испитување кое веќе било спроведено на тој 
лек, протокол на предложеното испитување, позитивно 
мислење од Етичката комисија, информации за инсти-
туцијата која ќе го врши испитувањето, за испитувачи-
те и други информации неопходни за донесување одлу-
ка за одобрување или одбивање на испитувањето. 

Етичката комисија од ставот 2 на овој член ја фор-
мира министерот за здравство. 

Агенцијата го одобрува или одбива барањето за 
клиничко испитување во рок од 60 дена од денот на 
приемот на комплетното барање за клиничко испитува-
ње, врз основа на мислење на Комисијата за клинички 
испитувања. 

Рокот од ставот 3 на овој член престанува да тече од 
денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да обез-
беди дополнителни  информации или објаснувања за кои  
смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече од 
денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата. 

 
Член 59 

Пред отпочнување на клиничкото испитување за 
лек што има одобрение за ставање во промет во Репуб-
лика Македонија, како и за спроведување на студии за 
биоеквиваленција, подносителот ја известува Агенци-
јата за спроведување на клиничкото испитување.  

Известувањето за клиничко испитување содржи: ин-
формации за лекот што се испитува, податоци за квали-
тетот на лекот и резултати од претклиничките испитува-
ња или за безбедноста на лекот и резултати од клинич-
ките испитувања што биле спроведени на предметниот 
лек, протокол на предложеното испитување, број на ис-
питаници, позитивно мислење од Етичката комисија, ин-
формации за институцијата која ќе го врши испитување-
то, за испитувачите и други информации неопходни за 
одобрување или одбивање на испитувањето. 

Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на комплетното известување за спроведување на кли-
ничкото испитување го известува подносителот за при-
чините за одбивањето на клиничкото испитување. 

Рокот од ставот 3 на овој член престанува да тече од 
денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да обез-
беди дополнителни  информации или објаснувања за кои  
смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече од 
денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата. 

Ако подносителот на известувањето за клиничко 
испитување не добие негативен одговор од Агенцијата 
во рок од 30 дена, клиничкото испитување може да от-
почне. 

 
Член 60 

Производителот, односно спонзорот е должен да ги 
пријави до Агенцијата сите релевантни промени во 
клиничкото испитување. 

Производителот, односно спонзорот може да ги во-
веде промените ако  во рок од 30 дена не добие негати-
вен одговор од Агенцијата. 

 
Член 61 

Во случај на неочекувани сериозни несакани реакци-
ии или настани кои се случиле за време на клиничкото 
испитување, производителот, односно спонзорот е дол-
жен веднаш да ја извести Агенцијата, Етичката комисија 
и правното лице од членот 87 став 2 на овој закон. 

 
Член 62 

Агенцијата врши надзор над спроведувањето на 
клиничките испитувања во согласност со овој закон и 
со начелата за добра клиничка пракса во клиничкото 
испитување. 

 
Член 63 

Агенцијата може да побара времено или трајно пре-
кинување на клиничкото испитување на лекот заради 
заштита на јавното здравје. 

 
Член 64 

Министерот за здравство ги пропишува начинот и 
постапката за клиничките испитувања, содржината на 
документацијата, како и надоместоците што треба да 
се платат. 

 
III. 3. ПРОИЗВОДСТВО НА ЛЕКОВИ 

 
Член 65 

Лекови можат да произведуваат правни лица кои 
имаат одобрение за производство. 

Одобрението за производство вклучува дозвола за 
производство и за продажба на произведениот лек од 
производителот на веледрогерија. 

Одобрение за производство се издава за: 
- процесот на производство во целина или за делови 

од процесот на производство, 
- определено место на производство, 
- определена фармацевтска форма, 
- производство на активна супстанција и 
- производство на ексципиенси. 
Одобрение за производство е потребно без разлика 

дали произведениот лек е наменет за извоз или за кли-
нички испитувања. 

Одобрение за производство е потребно и ако се из-
вршуваат активности што вклучуваат ставање налепни-
ци, вметнување на упатство за  пациентот и друго, како 
делови од процесот на производство. 

 
Член 66 

Производителот на лек добиен од човечка крв е 
должен да обезбеди собирањето, преработката или 
обработката на крвта, нејзините компоненти и дерива-
ти употребени како суровина да бидат во согласност со 
условите уредени со закон. 
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Производителот на радиофармацевтски препарати е 
должен да обезбеди  влезните суровини  за препаратот да 
бидат во согласност со условите уредени со овој закон. 

 
Член 67 

Производството на галенски лекови изработени во 
галенска лабораторија на  аптеката до 100 завршени па-
кувања дневно, не се смета за производство на лекови 
во смисла на овој закон. 

Министерот за здравство ги пропишува поблиските 
услови по однос на просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнуваат правните лица кои вршат изра-
ботка на галенски лекови.  

 
Член 68 

Правното лице кое произведува лекови треба да ги 
исполнува следниве услови: 

- да има соодветни простории, опрема и кадар за 
производство, во согласност со обемот и потребите на 
производството, контролата, складирањето и транспор-
тот на лековите, според начелата на добрата производ-
на пракса, 

- да имаат вработено соодветен број лица со завр-
шено високо образование од областа на фармацијата, 
хемијата, технологијата, медицината, стоматологијата 
или друга соодветна струка  и соодветно дополнително 
образование во зависност од производството, во завис-
ност од обемот и комплексноста на производството на 
лекови, 

- да имаат вработено лице одговорно за производс-
тво на секоја серија на лек, со завршено високо образо-
вание од областа на фармацијата и специјализација по 
фармацевтска технологија, кое е во секое време на рас-
полагање и гарантира дека секоја серија на лекот е про-
изведена во согласност со закон и со условите од одо-
брението за ставање во промет, 

- да имаат вработено лице одговорно за контрола на 
квалитетот на секоја серија на лекот, со завршено висо-
ко образование од областа на фармацијата и специјали-
зација по испитување и контрола на лекови, кое е во 
секое време на располагање и гарантира дека секоја се-
рија на лекот е контролирана во согласност со закон и 
со условите од одобрението за ставање во промет, 

- да имаат вработено лице одговорно за ставање во 
промет на секоја серија на лекот, со завршено високо 
образование од областа на фармацијата и дополнител-
ни познавања за производството и контролата на леко-
вите, кое е во секое време на располагање и гарантира 
дека секоја серија на лекот е произведена и контроли-
рана во согласност со закон и со условите од одобрени-
ето за ставање во промет, 

- процесот на производство се извршува во соглас-
ност со начелата на добрата производна пракса, 

- суровините употребени како активни супстанции 
или ексципиенси се произведуваат во согласност со на-
челата на добрата производна пракса, 

- да ги произведува само оние лекови за кои има 
одобрение за производство и се во согласност со доби-
еното одобрение за ставање на лекот во промет и 

- да воведе систем на квалитет во согласност со на-
челата на добрата производна пракса. 

 
Член 69 

Барањето за добивање одобрение за производство 
се доставува до Агенцијата. 

Кон барањето од ставот 1 на овој член се доставува-
ат докази дека се исполнети условите пропишани во 
членот 68 од овој закон. 

Агенцијата го одобрува или одбива барањето за 
одобрение за производство во рок од 90 дена од денот 
на приемот на комплетното барање, врз основа на под-
несените документи и извештајот од извршената инс-
пекција за GMP. 

Рокот од ставот 3 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителна докумантација или податоци за 
кои  смета дека се неопходни и рокот продолжува да 
тече од денот на исполнувањето на барањето на Аген-
цијата. 

Одобрението за производство се издава на неопре-
делено време. 

 
Член 70 

Производителот ја известува Агенцијата за секоја 
промена која се однесува на условите утврдени во чле-
нот 68 од овој закон.  

Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на комплетното известување ја одобрува или одбива 
промената. Овој рок се продолжува на 90 дена ако про-
мената бара инспекција на GMP на местото на произ-
водство. 

Рокот од ставот 2 на овој член престанува да тече од 
денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителна документација или податоци за 
кои смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече 
од денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата. 

 
Член 71 

Производителот е должен да овозможи спроведува-
ње на редовен инспекциски надзор, како и надзор по 
барање на Агенцијата.  

Производителот е должен да ја информира Агенци-
јата за сите инциденти или грешки настанати во проце-
сот на производството или за други состојби што се од 
интерес за јавното здравје. 

Одобрението за производство се укинува ако Аген-
цијата утврди дека производителот на лекови не ги за-
доволува барањата утврдени со овој закон. 

Министерот за здравство ја пропишува содржината 
на барањето, документацијата и поблиските услови по 
однос на просторот, опремата и кадарот за добивање 
одобрение за производство, како и надоместоците што 
треба да се платат.   

 
III. 4. ПРОМЕТ СО ЛЕКОВИ 

 
Член 72 

Прометот со  лекови опфаќа увоз, извоз, промет на 
големо и промет на мало со лекови. 

Правните лица кои вршат промет со лекови и носи-
телот на одобрението за ставање на лек во промет по 
барање на Агенцијата се должни да обезбедат подато-
ци за количината на продадените лекови, како и други 
неопходни податоци што се однесуваат на продажбата 
на лекот. 

 
Член 73 

Промет на големо со лекови опфаќа снабдување, 
складирање, транспорт, дистрибуција и продажба на 
лекови. 

Дистрибуцијата на лекови на големо ја врши само 
правно лице кое има одобрение за промет на големо со 
лекови издадено од Агенцијата (во натамошниот текст: 
веледрогерија). 

Веледрогериите се должни да набавуваат лекови са-
мо од правни лица кои имаат одобрение за производс-
тво или одобрение за промет на големо со лекови и да 
продаваат лекови на правни лица кои имаат одобрение 
за промет на големо и промет на мало со лекови, како и 
на здравствени установи. 

Производителот може директно да ги снабдува 
здравствените установи, освен аптеките, со лекови од 
сопствената производна програма, ако ги исполнува 
условите за промет на големо. 
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Веледрогериите се должни да снабдуваат, прода-
ваат или дистрибуираат лекови за кои е издадено одо-
брение за ставање во промет или лекови што имаат 
одобрение за увоз или лек што е наменет за спроведу-
вање на одобрени клинички испитувања, како и лек 
наменет за натамошно производство, од еден на друг, 
без кумулирање на утврдениот надоместок за проме-
тот на големо. 

Веледрогериите не смеат да вршат промет на мало. 
 

Член 74 
Правно лице кое врши промет на големо со лекови 

е должно да ги исполнува следниве услови: 
- да има соодветни простории, опрема и кадар за 

промет на големо, транспорт, дистрибуција и складира-
ње во согласност со количината и асортиманот на леко-
вите со кои се врши промет на големо, 

- да има вработено соодветен број стручни лица со 
високо образование од областа на фармацијата и од 
други соодветни области, 

- да има вработено лице одговорно за прием, скла-
дирање, дистрибуција, транспорт и испорака на леко-
вите, како и за надзор  над документацијата со која се 
обезбедува следливост на лековите, а треба да има ви-
соко образование од областа на фармацијата и постоја-
но да е на располагање, 

- да води соодветна документација на начин со која 
се овозможува следливост на лековите и итно повлеку-
вање од прометот, како и следење на поплаките, 

- да ги исполнува условите за вршење трговска деј-
ност во согласност со прописите од областа на тргови-
јата, 

- да има воведено систем на квалитет и организира-
ни процеси на работа во согласност со начелата на до-
брата дистрибутерска пракса и 

- да ги исполнува обврските на јавен сервис, однос-
но да гарантира постојан и соодветен асортиман и ко-
личина на лекови што ги задоволуваат потребите на те-
риторијата на Република Македонија и во краток вре-
менски период да ги испорачува потребните лекови до 
крајните корисници.  

 
Член 75 

Веледрогерија која врши увоз на лекови (во ната-
мошниот текст: увозник), освен условите утврдени во 
членот 74 на овој закон, треба да има сопствена акре-
дитирана лабораторија со соодветен простор, опрема и 
кадар за спроведување на контрола на увезените серии 
на лекови, вклучувајќи и вработено стручно лице или 
на друг начин ангажирано лице со високо образование 
од областа на фармацијата и специјализација од обла-
ста на испитувања и контрола на лековите кое постоја-
но е на располагање и гарантира дека секоја серија на 
увезен лек подлежи на контрола на квалитет  согласно 
со овој закон и со условите од одобрението за ставање 
во промет или од одобрението за увоз. 

По исклучок од ставот 1 на овој член, увозникот 
може врз основа на склучен договор да врши контрола 
на квалитетот на лекот во друга овластена лаборатори-
ја за испитување и контрола на лекови. 

Увозниците кои вршат делови од процесот на про-
изводството (ставање налепница, вметнување на упат-
ство за пациентот и друго), освен одобрение за промет 
на големо мора да имаат и одобрение за производство 
за процесите што ги извршуваат. 

 
Член 76 

Барањето за добивање одобрение за промет на голе-
мо се поднесува до Агенцијата и содржи докази за ис-
полнување на условите пропишани со членот 74 на 
овој закон. 

Агенцијата го одобрува или одбива барањето за до-
бивање одобрение за промет на големо во рок од 90 де-
на од денот на приемот на барањето, врз основа на под-
несените документи и извештајот од извршениот увид 
за исполнување на условите од членот 74 на овој закон. 

Рокот од ставот 2 на овој член престанува да тече од 
денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителна документација или податоци за 
кои смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече 
од денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата. 

Одобрението за промет на големо се издава на нео-
пределено време. 

 
Член 77 

Веледрогеријата ја известува Агенцијата за секоја 
промена која се однесува на условите пропишани во 
членот 74 на овој закон врз основа на кои е издадено 
одобрението за промет на големо. 

Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на  известувањето од ставот 1 на овој член ја одобрува 
или ја одбива промената. Овој рок се продолжува до 90 
дена, ако промената бара увид заради констатирање на 
извршената промена во веледрогеријата. 

Рокот од ставот 2 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителнителна документација или пода-
тоци за кои смета дека се неопходни и рокот продол-
жува да тече од денот на исполнувањето на барањето 
на Агенцијата. 

 
Член 78 

Веледрогеријата е должна да овозможи спроведува-
ње на инспекциски надзор во согласност со овој закон. 

Веледрогеријата  ја информира Агенцијата за сите 
инциденти или грешки во процесот на работа или за 
други состојби што се од интерес за заштита на јавното 
здравје. 

Одобрението за промет на големо се укинува  ако  
Агенцијата утврди дека веледрогеријата не ги исполну-
ва  условите пропишани со овој закон. 

Министерот за здравство поблиску ја пропишува 
содржината на барањето и поблиските услови во однос 
на просторот, опремата и кадарот за добивање одобре-
ние за промет на големо, како и надоместоците што 
треба да се платат.  

 
Член 79 

Увозот на лекови што имаат одобрение за ставање 
во промет, одобрение за клинички испитувања или из-
вестување за клинички испитувања се врши без одо-
брение за увоз. 

По исклучок на ставот 1 од овој член, Агенцијата 
издадава одобрение за увоз, ако: 

- лекот нема одобрение за ставање во промет, а е на 
листата на есенцијални лекови, 

- лекот има одобрение за ставање во промет, а е 
имунолошки лек, радиофармацевтски препарат или е 
лек добиен со преработка на човечка крв или човечка 
плазма, 

- лекот нема одобрение за ставање во промет, а се 
бара за лекување на поединечен пациент или група па-
циенти во болница или друга здравствена установа, 

- лекот нема одобрение за ставање во промет, а е 
потребен за продолжување на лекување кое почнало во 
странство, 

- лекот нема одобрение за ставање во промет, а е 
потребен во исклучителни случаи (инфекции, труење, 
озрачување и друго) или во други случаи што се од ин-
терес за заштита на јавното здравје, 

- лекот е наменет  за  претклиничко испитување, 
- лекот е наменет за истражување и развој, 
- лекот е наменет за натамошно производство и 
- лекот е во најмало пакување и е наменет за огла-

сување. 
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Член 80 
Подносител на барањето за добивање одобрение за 

увоз на лекови е увозникот. 
Барањето за увоз на лек се поднесува до Агенција-

та. Кон барањето се приложува и доказ дека се испол-
нети условите од членот 79 на овој закон.  

Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот 
на  барањето го  одобрува  или  го одбива барањето. 

Рокот од ставот 3 на овој член престанува да тече од 
денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот да 
обезбеди дополнителна документација или податоци за 
кои смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече 
од денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата. 

Министерот за здравство ја пропишува содржината 
на барањето и начинот на добивање на одобрение за 
увоз, како и надоместокот што треба да се плати. 

 
Член 81 

Промет на мало со лекови се врши во аптека. 
Промет на мало со лекови опфаќа снабдување, 

складирање, чување и издавање на лековите. 
Аптеката е правно лице. Основањето и дејноста на 

аптеките се врши во согласност со овој закон и Законот 
за здравствената заштита. 

Одобрението за вршење на дејноста на аптеката го 
издава министерот за здравство во согласност со овој 
закон и Законот за здравствената заштита. 

Одобрението за промет на мало се издава на нео-
пределено време. 

 
Член 82 

Правното лице кое врши промет на мало со лекови 
е должно да ги исполнува следниве услови: 

- да има соодветни простории, опрема и кадар за 
промет на мало во согласност со количеството и видот 
на лековите што се ставаат во промет,  

- да има вработено соодветен број  лица со високо 
образование од областа на фармацијата (најмалку по 
еден во смена кој ќе биде постојано присутен во апте-
ката) и лица со средно образование од областа на фар-
мацијата, 

- да води соодветна евиденција за потрошувачката 
на лековите, 

- да има воведено систем за квалитет и организиран  
процес на работа во согласност со начелата на добрата 
фармацевтска пракса и 

- да ги исполнува обврските на јавен сервис, однос-
но обрската да гарантира постојан и соодветен асорти-
ман и количина на лекови за задоволување на потреби-
те на пациентите на определено географско подрачје. 

Аптеката може и да изработува, врши контрола и 
издава магистрални и галенски лекови, ако ги исполну-
ва условите по однос на просторот, опремата и кадарот 
пропишани со овој закон и Законот за здравствената 
заштита.  

Аптеката е должна издавањето, односно продава-
њето на лековите да го врши на начин утврден во од-
брението за ставање на лекот во промет. 

Министерот за здравство  ја пропишува постапката, 
условите и начинот  за добивање одобрение за промет 
на мало. 

Министерот за здравство  донесува  упатство за  на-
челата на добрата фармацевтска пракса. 

 
III. 5. ОЗНАЧУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ И УПАТСТВО 

ЗА ПАЦИЕНТОТ 
 

Член 83 
Секој лек што се става во промет, на  надворешното 

пакување мора да биде означен со податоци  на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо или онаму ка-
де што нема надворешно пакување, на контактното па-
кување. Истите податоци можат да бидат дадени на 
еден или повеќе странски јазици. 

Надворешното пакување ги содржи најмалку основ-
ните податоци за лекот (име и вообичаено име, квали-
тативен и квантитативен состав на активната супстан-
ција, фармацевтска форма, јачина, големина на пакува-
ње, производител/носител на одобрение за ставање во 
промет, начин на употреба, начин на чување, датум на 
истекот на рокот на употреба, начин на издавање, број 
на серија, број на одобрението за ставање во промет, 
идентификациони кодови, мерки на предупредувања, 
цена на лекот и други релевантни податоци). 

Името на лекот мора да биде напишано и со Брајло-
ви ознаки на надворешното пакување . 

Контактното пакување ги содржи основните пода-
тоци за лекот (име и вообичаено име, квалитативен и 
квантитативен состав на активната супстанција, фарма-
цевтската форма, јачина, производител, датум на исте-
кот на рокот на употреба, број на серијата и други важ-
ни податоци  што ги дозволува големината на контакт-
ното пакување). 

 
Член 84 

Секој лек што се става во промет мора да содржи 
упатство за пациентот на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо во согласност со збирниот извештај за 
особините на лекот, освен ако сите податоци во соглас-
ност со овој закон се дадени на надворешното пакува-
ње или ако не постои надворешно пакување на кон-
тактното пакување. 

Упатството за пациентот ги содржи најмалку ос-
новните податоци за лекот (име, вообичаено име, ква-
литативен и квантитативен состав, фармацевтска фор-
ма, јачина и големина на пакување, производител и но-
сител на одобрението за ставање во промет, начин на 
употреба, индикации, контраиндикации, предупредува-
ња, начин на издавање, несакани ефекти, рок на трае-
ње, начин на чување и други важни информации). Но-
сителот на одобрението за ставање во промет, ако тоа 
го бараат здруженијата на пациенти, мора да обезбеди 
соодветно упатство за слепи лица и лица со слаб вид. 

 
Член 85 

По исклучок од членот 83 на овој закон, Агенција-
та може да дозволи надворешното и контактното па-
кување и упатството за пациентот да бидат на стран-
ски јазик, под услов сите неопходни податоци на ма-
кедонски јазик и неговото кирилско писмо да се ста-
ват на налепница на пакувањето и да се вметне и 
упатство за пациентот на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо. 

 
Член 86 

Министерот за здравство ги пропишува податоците 
што се содржат на надворешното и контактното пакува-
ње, структурата и содржината на упатството за употре-
ба, како и случаите кога може да се користи налепница. 

 
III. 6. ФАРМАКОВИГИЛАНЦА 

 
Член 87 

Агенцијата воспоставува и одржува систем на фар-
маковигиланца со база на податоци за откривање, соби-
рање, следење, процена и обезбедување на соодветност 
на новите податоци за безбедност на лекот или за испи-
туваниот лек, како и за односот ризик/корист од употре-
бата на лекот или неговите интеракции со други лекови. 

Министерот за здравство овластува правно лице за 
вршење на работите на Националниот центар за следе-
ње на несакани дејства на лекови, кое ги  собира и оце-
нува несаканите реакции или настани, информации за 
интеракциите или злоупотребата на лековите и ја сове-
тува Агенцијата за мерките што треба да се преземат. 
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Член 88 
Здравствените работници се должни за сите несака-

ни реакции или настани од употребата на лекот или во 
случај на сомневање за несакана реакција или настан 
да го известат правното лице од членот 87 став 2 на 
овој закон. 

 
Член 89 

Носителите на одобренијата за ставање во промет 
се должни веднаш да го известат правното лице од чле-
нот 87 став 2 на овој закон и Агенцијата за секоја сери-
озна несакана реакција или настан или во случај на 
сомневање за несакана реакција или настан што се по-
јавиле во Република Македонија или во други земји. 

Носителите на одобренијата за ставање во промет 
се должни до Агенцијата да поднесуваат периодични 
извештаи за безбедност на лекот на секои шест месеца 
во периодот од првите две години по добивањето на 
одобрението за ставање во промет, еднаш годишно во 
наредните три години и еднаш на секои три години за 
време на траењето на одобрението или по барање на 
Агенцијата. 

 
Член 90 

Министерот за здравство ги пропишува начинот на 
пријавување и содржината на образецот за пријавување 
на несаканите реакции, како и начинот на организација 
на системот на фармаковигиланца. 

 
III. 7.  ОГЛАСУВАЊЕ НА ЛЕКОВИ 

 
Член 91 

Огласување на лекови е секоја форма на ширење 
информации за лековите на широката или на стручната 
јавност за да се промовира пропишувањето на лекови-
те, да се стимулира издавањето на лековите, снабдува-
њето со лековите, како и нивната продажба и употреба. 

 
Член 92 

Огласувањето на лековите наменето за здравстве-
ните работници го прават носителите на одобренијата 
за ставање во промет преку огласи во стручна литера-
тура, стручни периодични списанија и други стручни 
публикации, како и преку директно давање информа-
ции на здравствените работници кои ги пропишуваат 
или издаваат лековите. 

Огласувањето на лекови што се издаваат на лекар-
ски рецепт наменето за здравствените работници е доз-
волено заради обезбедување информации во соглас-
ност со збирниот извештај за особините на лекот или 
во врска со условите под кои лекот е ставен во промет. 

Огласувањето на лековите наменето за здравстве-
ните работници може да биде проследено со давање 
најмало пакување на одобрениот лек, означено со 
„бесплатен примерок” и „не е за продажба”, освен за 
лековите што содржат опојни дроги и психотропни 
супстанции. 

 
Член 93 

При огласување на лековите забрането е носители-
те на одобренијата за ставање во промет или правните 
и физички лица кои вршат активности во нивно име да 
нудат подароци, директна или индиректна финансиска 
или материјална корист на лицата кои ги пропишуваат 
или издаваат лековите, освен ако се од мала вредност и 
е наменето за вршење на здравствена дејност. 

Носителите на одобренијата за ставање во промет 
им овозможуваат на лицата кои ги пропишуваат или 
издаваат лековите да добијат дополнителни познавања 
за новите лекови и за лековите што се веќе ставени во 
промет, преку организирање и изведување на промо-
тивни семинари. 

Носителите на одобренијата за ставање во промет 
се должни давањето на информации за целите  од ста-
вот 2 на  овој член да го  вршат на начин што не ја над-
минува границата на научно-експертски цели на таква-
та едукација, организирано исклучиво за добивање но-
ви познавања за лекот и е насочено исклучиво кон лица 
кои ги пропишуваат или издаваат лековите. 

 
Член 94 

Носителите на одобренијата за ставање во промет и 
производителите, за лековите што се издаваат без лекар-
ски рецепт, можат да ја информираат широката јавност 
за карактеристиките на лекот во согласност со збирниот 
извештај за особините на лекот или со упатството за па-
циентот, при што се должни тоа да го прават на објекти-
вен начин и по претходно одобрение од Агенцијата. 

 
Член 95 

Се забранува огласувањето на лековите што се из-
даваат на лекарски рецепт преку медиумите, за широ-
ката јавност.  

По исклучок на ставот 1 од овој член и заради за-
штита на јавното здравје или спречување вонредни со-
стојби (епидемии, поголеми природни непогоди и дру-
го), директорот на Агенцијата, по предлог на Комиси-
јата за лекови, може да дозволи огласување преку ме-
диумите со цел да се обезбедат информации на широ-
ката јавност за употребата на одредени лекови. 

Се забранува јавно огласување на лек преку припи-
шување на особини што тој ги нема, пренагласување 
на неговите позитивни ефекти, претерување во опишу-
вањето на ефектите од лекот на несоодветен начин, 
споредување со други лекови или на друг начин со кој 
се доведува во заблуда корисникот на лекот. 

Се забранува јавно огласување на лек преку обраќа-
ње на деца.  

Се забранува јавно дистрибуирање на бесплатни 
примероци на лекови. 

Се забранува јавно огласување на лекови што нема-
ат одобрение за ставање во промет.  

 
Член  96 

Министерот за здравство го пропишува начинот на 
огласување на лековите.  

 
Член 97 

Агенцијата ги информира здравствените работници 
за лековите што добиле одобрение за ставање во про-
мет на следниов начин: 

1) преку објавување на листа во „Службен весник 
на Република Македонија"; 

2) преку објавување регистар на лекови на Републи-
ка Македонија на начин кој ќе им биде достапен на 
здравствените работници и 

3) преку воспоставување и одржување на база на 
податоци за лековите. 

Агенцијата може, ако е потребно да ја информира 
јавноста за релевантни информации што се од интерес 
за јавното здравје. 

 
III. 8.  КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА  

ЛЕКОВИTE 
 

Член 98 
Контролата на квалитетот на лековите утврдува де-

ка лековите се во согласност со пропишаните стандар-
ди на квалитет по пат на процена на документацијата 
за квалитет, по пат на лабораториска контрола на ква-
литетот или по пат на инспекција. 

Контролата на квалитетот на лековите се спроведу-
ва со цел да се утврди усогласеноста на квалитетот на 
лекот со условите од одобрението за ставање во промет 
на лекот. 
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Член 99 
Контролата на квалитетот на лековите ја  вршат ла-

боратории за испитување и контрола на лекови кои се 
овластени од министерот за здравство од редот на 
акредитираните лаборатории. 

Контролата од став 1 на овој член се врши во сог-
ласност со Европската фармакопеја, Националниот до-
даток и други признаени фармакопеи, аналитички ме-
тоди дадени од производителот или други валидирани 
аналитички методи.  

Министерот за здравство го донесува националниот 
додаток на Европската фармакопеја за Република Ма-
кедонија. 

 
Член 100 

Контролата на квалитетот на лековите опфаќа: 
1) редовна контрола на квалитетот на секој лек ста-

вен во промет во Република Македонија, најмалку ед-
наш на секои пет  години; 

2) контрола на квалитетот на првата серија на лекот 
по добивањето на одобрение за ставање во промет; 

3) контрола на квалитетот на секоја произведена се-
рија, односно увезена серија на лекот; 

4) вонредна контрола на квалитетот, односно кон-
трола на квалитетот на лекот, по барање на Агенцијата 
во текот на постапката за добивање одобрение за става-
ње во промет или по издавање на одобрението по бара-
ње на фармацевтскиот инспектор и 

5) специфична контрола на квалитетот, односно 
контрола на секоја серија на специфични категории на 
лекови (имунолошки лекови, лекови добиени од човеч-
ка крв, радиофармацевтски препарати и други), по по-
барање на Агенцијата. 

 
Член 101 

Контролата на квалитетот на лековите ја вршат ов-
ластените лаборатории од членот 99 став 1 на овој за-
кон, по барање на: 

1) Агенцијата; 
2) увозниците, освен во случаите наведени во чле-

нот 75 на овој закон под услов контролата да е изврше-
на од страна на самите увозници; 

3) правни лица вклучени во прометот на големо со 
лекови и  

4) носителите на одобренијата за ставање во промет. 
Лабораторијата од членот 99 на овој закон е должна 

да издаде потврда од извршената контрола на квалите-
тот на лекот, односно да ги извести субјектите од ста-
вот 1 на овој член. 

Агенцијата може да ги признае анализите на серии-
те потпишани од стручно лице на  официјална лабора-
торија за контрола на лекови - Official Medical Control 
Laboratory (OMCL) од Европската унија  или од произ-
водител од Европската унија, ако не може да се доста-
ви OMCL сертификат (за биолошки лекови и други) и 
кога лабораторијата на производителот е прифатена од 
Агенцијата. 

 
Член 102 

Трошоците за примероците и за контролата на ква-
литетот се покриваат  од страна на: 

- носителот на одобрението за ставање во промет: 
за редовна контрола на квалитет, контрола на квалите-
тот на првата серија на лекот по добивање на одобре-
нието за ставање во промет; за специфична  контрола 
на квалитет, контрола на секоја серија на специфични 
категории на лекови и контрола на квалитетот на секо-
ја серија на увезени лекови,  

- носителот на одобрението за ставање во промет: 
за вонредна контрола на квалитетот на лекот, ако се 
покаже дека квалитетот на лекот не е во согласност со 
условите од одобрението за ставање во промет односно 
декларираниот квалитет, 

- подносителот: во време на постапката за добивање 
на одобрение за ставање во промет, ако контролата е 
побарана од Агенцијата и 

- увозникот, за контролата на квалитет на сериите 
на увезените лекови во согласност со членот 75 на овој 
закон. 

 
Член 103 

Министерот за здравство го пропишува начинот на 
контрола на квалитетот на лековите, начинот на приз-
навање на анализите на сериите, методот на земање на 
примерок, висината на трошоците за контрола на ква-
литет, како и начинот на водење евиденција. 

 
Член 104 

Правните и физичките лица, управните органи и ор-
ганизации, професионалните институции кои на кој би-
ло начин доаѓаат во посед на лекови, во рамките на 
нивните активности (транспортери, пошта, царина и 
други), мора да обезбедат услови за сместување и чува-
ње во согласност со условите  пропишани од  произво-
дителот, со цел за спречување на промени на квалите-
тот или злоупотреба. 

Производителот, носителите на одобренијата за 
ставање во промет, веледрогеријата/увозникот и апте-
ките се должни да ја известат Агенцијата за настаната 
промена во квалитетот на лекот и/или друга несоодвет-
ност којашто може да го загрози јавното здравје.  

Носителот на одобрението за ставање во про-
мет/увозникот е должен да го повлече од промет лекот 
од ставот 2 на овој член, да ги преземе сите неопходни 
активности за заштита на здравјето и веднаш да ја из-
вести Агенцијата за сите преземени активности.  

Агенцијата ги следи сите активности на носителот 
на одобрението за ставање во промет/увозникот, реаги-
ра и го известува  меѓународниот систем за рано преду-
предување, ако е потребно, со цел за заштита на јавно-
то здравје.  

 
III. 9.   ДОНАЦИИ НА ЛЕКОВИ 

 
Член 105 

Лековите што се предмет на донација се увезуваат 
и се користат во Република Македонија, според потре-
бите, само со претходна согласност од министерот за 
здравство. 

Лековите од ставот 1 на овој член имаат јасна и 
трајна ознака дека лекот е донација и е бесплатен. 

Одобрение за увоз на лекови што се предмет на до-
нација се издава, ако: 

1) постојат детални информации за секој поедине-
чен лек, вклучувајќи ги и информациите за вообичае-
ното име и заштитените имиња, количеството и рокот 
на употреба; 

2) понудениот вид и количина на лек се потребни за 
системот на здравствената заштита и 

3) има најмалку една година до истекот на рокот на 
употреба на лекот.  

Лековите што се предмет на донација, увезени во 
Република Македонија спротивно на одредбите на овој 
закон ќе бидат вратени на испраќачот, односно уни-
штени на негов трошок. 

Агенцијата врши надзор над складирањето и ди-
стрибуцијата на лековите што се предмет на донација. 

 
III.10.  ОТПАД НА ЛЕКОВИ 

 
Член 106 

Лек  се смета за неисправен, ако: 
1) рокот на употреба е истечен; 
2) органолептичките карактеристики се изменети 

(изглед, боја, вкус и мирис); 
3) пакувањето е оштетено; 
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4) лабораториската контрола покажала дека не е во 
согласност со декларираниот квалитет и 

5) е повлечен од употреба од која било друга при-
чина. 

Неисправниот лек се смета за отпад и се забранува 
неговиот промет. 

Отпадот на лекови се отстранува на начин со кој не се 
загрозуваат здравјето на луѓето и животната средина. 

Трошоците поврзани со отстранувањето на отпадот 
на лековите се на товар на сопственикот на отпадот на 
лековите, односно правното или физичкото лице за кое 
е утврдено дека ги поседува. 

Поблиските услови за начинот на отстранување на 
отпадот ги пропишува министерот за здравство. 

 
III.11.  ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИ 

 
Член 107 

Цените на лековите се формираат слободно, освен 
за лековите што се издаваат на рецепт и  лековите што 
се на листата на есенцијални лекови.  

Лековите што се издаваат на рецепт, односно леко-
вите што се на листата на есенцијални лекови, можат 
да бидат во промет ако имаат формирана цена во сог-
ласност со овој закон. 

Министерот за здравство донесува листа на есенци-
јални лекови неопходни за спроведување на здравстве-
ната заштита. 

 
Член 108 

Формирањето на цените на лековите се врши на на-
чин што не е дискриминаторен и не дозволува дам-
пинг. 

Цената на лекот се формира од следниве елементи: 
1) цена на производителот (во натамошниот текст: 

производна цена), изразена во денари; 
2) маржа за промет на големо и 
3) маржа за промет на мало. 
Цената на лековите во прометот на големо се прес-

метува како збир на елементите од ставот 2 точки 1 и 2 
на овој член. 

Цената на лековите во прометот на мало се пресме-
тува како збир на елементите од ставот 2 на овој член. 

Ако производителот ги снабдува здравствените 
установи со лекови од сопствената производна програ-
ма директно или преку сопствена веледрогерија соглас-
но со членот 73 став 4 на овој закон, цената на лекот е 
идентична со производната цена на лекот. 

Ако производната цена е во границите од 1,00 до 
200,00 денари маржата за промет на големо изнесува 
до 15%, а маржата за промет на мало изнесува до 30% 
од производната цена. 

Ако производната цена е во границите од 200,10 до 
1.000,00 денари маржата за промет на големо изнесува 
до 13%, а маржата за промет на мало изнесува до 25% 
од производната цена. 

Ако производната цена е во границите од 1.000,10 
до 5.000,00 денари маржата за промет на големо изне-
сува до 11%, а маржата за промет на мало изнесува до 
20% од производната цена. 

Ако производната цена е над 5.000,10 денари мар-
жата за промет на големо изнесува до 9% од производ-
ната цена, но не повеќе од 500,00 денари, а маржата за 
промет на мало изнесува до 15% од производната цена, 
но не повеќе од 1.000,00 денари. 

Субјектите од членот 18 став 2 на овој закон и увоз-
ниците на лекови се должни да ја достават до Агенци-
јата производната цена на лекот. 

Цената се одобрува од Агенцијата во рок од 20 дена 
од приемот на барањето. 

Подносителот на барањето има право на жалба во 
рок од 15 дена од денот на приемот на решението од 
ставот 6 на овој член до второстепената комисија за ре-
шавање во управна постапка од областа на здравството 
при Владата на Република Македонија. 

 
Член 109 

Министерот за здравство, во случај на епидемија, 
елементарни непогоди или вонредни состојби, може да 
ги утврди, односно контролира цените на кој било лек, 
односно група на лекови. 

Правните лица кои вршат промет на големо и про-
мет на мало со лекови се должни да ги продаваат леко-
вите по цена формирана во согласност со овој закон и 
прописите за даноци. 

 
IV.  МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 

 
IV.1. КЛАСИФИКАЦИЈА НА МЕДИЦИНСКИ  

ПОМАГАЛА 
 

Член 110 
Медицинските помагала, во однос на потенцијални-

от ризик кон корисниците, се класифицираат како: 
1) класа I - медицински помагала со низок потенци-

јал на ризик; 
2) класа II-а - медицински помагала со висок потен-

цијал на ризик; 
3) класа II-б - медицински помагала со повисок по-

тенцијал на ризик  и 
4) класа III - медицински помагала со највисок по-

тенцијал на ризик.  
 

Член 111 
Медицинските помагала, според нивната природа, 

начинот на напојување и други карактеристики, се кла-
сифицираат како: 

1) неинвазивни; 
2) инвазивни и 
3) активни. 
 

Член 112 
Медицинските помагала, во смисла на времетрае-

њето на нивната употреба кај луѓето, се класифицираат 
како: 

1) транзиторни - се користат непречено за помалку 
од 60 минути;  

2) краткорочни - се користат непречено до 30 дена и 
3) долгорочни - се користат непречено за период 

поголем од 30 дена. 
 

Член 113 
Медицински помагала за ин витро дијагностика се 

класифицираат како: 
1) помагала за ин витро дијагностика што се кори-

стат исклучиво од страна на стручни лица  и класифи-
цирани во зависност од типот на помагалото во листи-
те А и Б;  

2) помагала за ин витро дијагностика за само-дијаг-
ностицирање и 

3) сите други помагала за ин витро дијагностика. 
 

Член 114 
Медицинските помагала, во смисла на начинот и 

местото на издавање, се класифицираат како: 
1) медицински помагала што се издаваат на рецепт, 

согласно со евиденцијата во регистарот на медицински 
помагала, само во аптеки и специјализирани продавници; 

2) медицински помагала што се издаваат без ре-
цепт, согласно со евиденцијата во регистарот на меди-
цински помагала, само во аптеки и специјализирани 
продавници; 
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3) медицински помагала што се издаваат на рецепт, 
согласно со евиденцијата во  регистарот на медицин-
ски помагала,  во болнички аптеки и 

4) медицински помагала што се издаваат без рецепт 
во слободна продажба. 

 
Член 115 

Во случај кога медицинското помагало се дава заед-
но со лек или може да се користи како производ за оп-
шта употреба,  начинот на класифицирање на произво-
дите како лекови, медицински помагала или производ 
за општа употреба ќе зависи од главната намена и на-
чин на дејствување дефиниран од страна на производи-
телот. 

Министерот за здравство ги пропишува поблиските 
услови и начинот на класифицирање на медицинските 
помагала.  

 
IV.2. СУШТЕСТВЕНИ, ОДНОСНО ОПШТИ И ПО-

СЕБНИ УСЛОВИ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 
 

Член 116 
Медицинските помагала мора да бидат во соглас-

ност со општите услови за безбедност на производите 
согласно со Законот за безбедност на производите и ус-
ловите утврдени со овој закон. 

Медицинското помагало за да ги исполни општите 
услови треба: 

1) да е проектирано, произведено, инсталирано, одр-
жувано и да се користи на начин, што при употреба под 
пропишани услови, ја исполнува првичната намена без 
да го загрози здравјето, односно безбедноста на корис-
ниците и  

2) да има воспоставено систем кој го гарантира ква-
литетот на проектирањето  и производството  на меди-
цинското помагало.  

Посебните услови, во смисла на овој закон, се усло-
ви кои медицинското помагало мора да ги исполни за 
да се користи за предвидената намена. 

Министерот за здравство ги пропишаува поблиску 
општите и посебните услови што треба да ги исполнат 
медицинските помагала. 

Медицинските помагала ќе се сметаат за безбедни 
ако се изработени согласно со националните стандарди 
и објавени во Листата на стандардите за медицински 
помагала. 

Министерот за здравство ја објавува Листата на 
стандарди за медицински помагала во "Службен вес-
ник на Република Македонија". 

 
IV. 3. ОЦЕНА НА СООБРАЗНОСТ НА  

МЕДИЦИНСКИТЕ ПОМАГАЛА 
 

Член  117 
Постапката за оцена на сообразноста на медицин-

ското помагало, во смисла на овој закон, е постапка за 
утврдување на директен или индиректен начин дали 
медицинското помагало ги исполнува општите и по-
себните услови утврдени во овој закон .  

Постапката за оцена на сообразноста на медицин-
ските помагала со општите и посебните услови зависи 
од класификацијата на медицинското помагало соод-
ветна на потенцијалниот ризик и се врши на следниов 
начин: 

1) за медицинските помагала од класата I, произво-
дителите сами вршат оцена на сообразноста  на произво-
дот со општите и посебните услови и врз основа на тоа 
составуваат изјава за сообразност, односно потврда на 
нивна сопствена одговорност. Исклучок се медицински-
те помагала со мерен механизам и стерилни медицински 
помагала, за кои се применува постапката за оцена  како 
за медицински помагала од класите II и III за оцена на 
нивната мерна функција, односно стерилност и 

2) за медицинските помагала од класите II-а, II-б и 
III, ако ги исполнуваат општите и посебните услови, 
тогаш за нив се издава сертификат за ЕС-сообразност 
од нотифицирано тело за оцена на сообразност. 

 
Член 118 

Постапката за оцена на сообразноста на медицин-
ските помагала се врши: 

- со оцена на сообразноста преку институции пре-
познаени во Европската унија, односно соодветно тело 
за оцена на сообразноста  или 

- преку тела  овластени од страна на министерот за 
здравство врз основа на исполнување на условите за 
простор, опрема и кадар неопходен за постапката за 
оцена  на сообразноста на одреден тип на медицинско 
помагало. 

Условите што треба да ги исполнат институциите 
што ја вршат оцената на сообразноста на одредени ви-
дови на медицински помагала ги пропишува министе-
рот за здравство. 

 
IV. 4. ОЗНАЧУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКО ПОМАГАЛО 

 
Член 119 

Производителите на медицинските помагала се 
должни да ги означат своите производи со пропишана-
та ознака на сообразност, врз основа на сертификатот 
за сообразност. 

Одредбите од Законот за безбедност на производи-
те што се однесуваат на знакот за сообразност и содр-
жината на сертификатот за сообразност се применуваат 
и за медицинските помагала. 

По исклучок од ставот 2 на овој член, медицинско 
помагало, чија сообразност со општите и посебните ус-
лови е проценето од тело за оцена на сообразноста, од-
носно од нотифицирано тело препознаено во Европска-
та унија, е означено со ЕC ознака.  

Производителот на медицинско помагало од класа-
та I го означува медицинското помагало со EC ознака 
врз основа на изјавата за сообразност дека производот 
ги исполнува условите утврдени во овој закон. 

Се забранува означување на медицинско помагало 
со ознаката од ставот 3 на овој член, ако таквото озна-
чување не е во согласност со овој закон. 

 
Член 120 

Медицински помагала наменети за клинички испи-
тувања и специјално (наменско) изработените меди-
цински помагала не се означуваат на начин утврден со 
членот 119 од овој закон. 

 
IV. 5.  ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДИЦИНСКИ  

ПОМАГАЛА 
 

Член 121 
Производителите на медицинските помагала се 

должни да ги исполнат следниве услови: 
1) да ја пријават својата дејност во Агенцијата пред 

почнувањето на производството на медицински пома-
гала и да бидат внесени во регистарот на производите-
ли на медицински помагала во Република Македонија; 

2) дејноста да ја вршат на начин со кој се обезбеду-
ва спроведување на систем на квалитет и заштита на 
јавното здравје; 

3) да имаат вработено соодветен број на лица со за-
вршено соодветно образование поврзано со производс-
твото на медицинското помагало;  

4) да имаат осигурување за надоместок на штета 
причинета на корисникот или трето лице и   

5) да произведуваат само медицински помагала што 
се во согласност со пропишаните услови од овој закон.   
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Министерот за здравство ги пропишува поблиските 
услови по однос на  просторот, опремата и кадарот што 
треба да ги исполнат  производителите на медицински 
помагала, како и надоместоците што треба да се платат. 

 
Член 122 

Производителите на медицински помагала се долж-
ни да се придржуваат кон техничките прописи во про-
цесот на производство на медицинските помагала со 
цел да ја обезбедат нивната сообразност со општите и 
посебните услови. 

 
Член 123 

Производителите на медицински помагала се запи-
шуваат во регистарот на производители на медицински 
помагала ако покрај доказ за исполнување на условите 
од членот 121 на овој закон достават и: 

- податоци за просторот, опремата, кадарот и систе-
мот на квалитет на производителот, 

- адреса на производителот и потврда за регистра-
ција во Централниот регистар, 

- листа на медицински помагала што  се произведу-
ваат и нивна класификација со која се докажува дека 
медицинските помагала се произведуваат на начин со 
кој се обезбедува квалитет и заштита на јавното здравје 
и е во согласност со општите и посебните услови, 

- податоци во врска со дизајнот, контролата на ква-
литетот и методот на одржување на медицинските по-
магала и 

- доказ за осигурување за надоместок на штета која 
може да биде причинета на корисникот или трето лице. 

Агенцијата во рок од  90 дена го информира произ-
водителот за неговото запишување во регистарот на 
производители на медицински помагала. 

Рокот од ставот 2 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од производителот 
да достави дополнителна документација, односно по-
датоци за кои се смета дека се неопходни и рокот про-
должува да тече од денот на исполнувањето на барање-
то на Агенцијата.  

Производителите на медицински помагала регистри-
рани во Република Македонија вршат редовно ажурира-
ње на доставените информации и ги доставуваат до 
Агенцијата сите документи, односно информации во од-
нос на сите промени во процесот на производството, 
спецификациите на медицинските помагала, како и дру-
ги информации релевантни за јавното здравје. 

Производството ја вклучува и продажбата на меди-
цински помагала на правни лица  регистрирани за про-
мет на големо или физички лица - поединечни корис-
ници. 

Министерот за здравство ги пропишува формата и 
содржината на образецот на барањето и формата на до-
кументацијата која треба да се достави за запишување 
во регистарот на производители на медицински пома-
гала, како  и надоместоците што треба да се платат. 

 
Член 124 

Во случај медицинското помагало да е произведено 
во странство, должностите на производителот ги презе-
ма увозникот на медицинското помагало во Република 
Македонија. 

 
IV. 6.  ПРОМЕТ СО МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 

 
Член 125 

Промет со медицински помагала опфаќа увоз, из-
воз, промет на големо и промет на мало.  

 
Член 126 

Промет на големо со медицински помагала опфаќа 
снабдување, складирање, транспорт, дистрибуција и про-
дажба на медицинските помагала, како и увоз и извоз.  

Промет на големо со медицински помагала се врши 
само од страна на правни лица запишани во регистарот 
на правни лица за промет на големо со медицински по-
магала. 

Правните лица кои вршат промет на големо со ме-
дицински помагала  можат да купуваат и продаваат са-
мо медицински помагала во согласност со општите и 
посебни услови утврдени со овој закон и ако се соод-
ветно означени.   

Правните лица кои вршат промет со големо со ме-
дицински помагала можат да купуваат и продаваат  ме-
дицински помагала на правни лица кои се запишани во 
регистарот на производители на медицински помагала 
и правни лица кои  се запишани во регистарот за про-
мет на големо и мало со медицински помагала.  
 

Член 127 
Правните лица кои вршат промет на големо со ме-

дицински помагала се должни да ги исполнат следниве 
услови: 

1) да ја пријават својата активност во Агенцијата 
пред почнување со прометот на големо со медицински 
помагала и да се запишани во регистарот на правни ли-
ца за промет на големо со медицински помагала;  

2) да имаат вработено сооодветен број на лица со 
завршено високо образование од областа на медицина-
та, фармацијата или стоматологијата; 

3) прометот на големо со медицински помагала да 
се врши на начин со кој се обезбедува спроведување на 
систем на квалитет и заштита на јавното здравје; 

4) да имаат вработено лице кое е одговорно за сле-
дење и известување на несаканите ефекти и реакции во 
согласност со одредбите на овој закон и да имаат вра-
ботено соодветен број лица со завршено соодветно 
образование поврзано со прометот на медицинското 
помагало и  

5) прометот на големо со медицински помагала да е 
во согласност со пропишаните општи и посебни услови 
утврдени со овој закон и медицинските помагала да се 
соодветно означени.  

 
Член 128 

Правните лица кои вршат промет на големо со ме-
дицински помагала при запишувањето во регистарот се 
должни, покрај доказ за исполнување на условите од 
членот 127 на овој закон да ги достават и следниве по-
датоци: 

- адреса на правното лице за промет на големо со 
медицински помагала и потврда за регистрација од 
Централниот регистар и  

- листа на медицински помагала што ќе ги продава 
на големо, како и нивна класификација.  

 
Член 129 

Агенцијата во рок од 90 дена е должна да го изве-
сти правното лице за запишувањето во регистарот на 
правни лица за промет на големо со медицински по-
магала. 

Рокот од ставот 1 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од правното ли-
це за промет со медицински помагала  да достави 
дополнителна документација, односно податоци за 
кои се смета дека се неопходни и рокот продолжува 
да тече од денот на исполнувањето на барањето на 
Агенцијата.  

Правните лица за промет на големо со медицински 
помагала запишани во регистарот, се должни да вршат 
редовно ажурирање на доставените информации и да 
достават до Агенцијата документација, односно инфор-
мации за сите промени во активностите на прометот на 
големо, а што го засегаат јавното здравје. 
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Министерот за здравство ги пропишува поблиските 
услови по однос на просторот, опремата и кадарот, до-
кументацијата за запишување во регистарот на правни 
лица за промет на големо со медицински помагала, ка-
ко и надоместоците што треба да се платат.  

 
Член 130 

Промет на мало со медицински помагала опфаќа 
снабдување, складирање, чување и продажба на меди-
цински помагала на поединечни корисници. 

Медицинските помагала се продаваат на мало во 
аптеки и/или специјализирани продавници. 

За прометот на мало со медицински помагала во ап-
теки соодветно се применуваат одредбите на овој закон 
што се однесуваат на прометот на мало со лекови. 

Правните лица кои вршат промет на мало со медицин-
ски помагала се должни да купуваат медицински помага-
ла само од правни лица запишани во регистарот на прав-
ни лица за промет на големо со медицински помагала.   

Специјализираните продавници кои вршат промет 
на мало со медицински помагала се должни да ги ис-
полнат следниве услови: 

1) да ја пријават својата активност во Агенцијата 
пред почнување со промет на мало со медицински по-
магала и да се запишани во регистарот на специјализи-
рани продавници за медицински помагала; 

2) активноста да ја вршат на начин со кој се обезбе-
дува спроведување на системот на квалитет и заштита 
на јавното здравје; 

3) да имаат вработено соодветен број лица со завр-
шаено соодветно образование; 

4) да има вработено лице со најмалку завршено 
средно образование од областа на медицината, фарма-
цијата или стоматологијата, кое е одговорно за следење 
и известување на несаканите ефекти и реакции и 

5) прометот на мало со медицински помагала да е 
во согласност со пропишаните општи и посебни услови 
утврдени со овој закон и да се соодветно означени.  

Агенцијата во рок од 90 дена е должна да го изве-
сти правното лице за запишувањето во регистарот на 
специјализирани продавници за медицински помагала, 
доколку ги исполнува условите предвидени во ставот 5 
на овој член. 

Рокот од ставот 6 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од специјализира-
ната продавница за медицински помагала  да достави 
дополнителна документација, односно податоци за кои 
се смета дека се неопходни и рокот продолжува да тече 
од денот на исполнувањето на барањето на Агенцијата.  

Специјализираните продавници за медицински по-
магала запишани во регистарот на специјализирани 
продавници се должни да вршат редовно ажурирање на 
доставените информации и да достават до Агенцијата 
документација, односно информации за сите промени 
во активностите на промет на мало, а што го засегаат 
јавното здравје. 

Министерот за здравство ги пропишува условите по 
однос на просторот, опремата, кадарот и потребната 
документација за запишување во регистарот на специ-
јализирани продавници за медицински помагала, како 
и надоместоците што треба да се платат.  

 
Член 131 

Агенцијата води регистар на производители и реги-
стар на правни лица кои вршат промет на големо и 
промет на мало со медицински помагала, како и реги-
стар на медицински помагала достапни на пазарот во 
Република Македонија. 

Министерот за здравство ги пропишува формата и 
содржината на регистрите од ставот 1 на овој член, на-
чинот на нивното водење, начинот на давање на пода-
тоци од регистрите, како и надоместоците поврзани со 
евидентирањето. 

IV. 5. ОЗНАЧУВАЊЕ  НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
 

Член 132 
Медицинските помагала што се во промет мора да 

бидат означени во согласност со одредбите на овој за-
кон, на надворешното и контакното пакување на маке-
донски јазик и неговото кирилско писмо и да содржат 
упатство за  употреба. 

Медицинското помагало  мора да биде означено на 
пакувањето најмалку со: 

- информации за производителот, односно увозни-
кот,  

- информации потребни за идентификација на ме-
дицинското помагало и содржината на пакувањето, 

- потребните ознаки („стерилно”, „специјално на-
правено”, „за клинички испитувања” , “ за еднократна 
употреба “ и други), 

- код за идентификација, 
- рок на употреба, 
- услови за складирање,  
- специјален начин на користење,  
- предупредувања и 
- намена и други информации поврзани со соодвет-

ното користење на помагалото што го засегаат јавното 
здравје. 

Упатството за употреба на медицинското помагало 
мора да биде напишано на македонски јазик и неговото 
кирилско писмо. 

Упатството за употреба на медицинското помагало 
освен информациите од ставот 2 на овој член, мора да 
содржи и информации за несаканите ефекти, детали за 
соодветната инсталација и проверка на адекватната 
употреба, како и други информации за медицинското 
помагало. 

Министерот за здравство  ја пропишува содржината 
и начинот на означување на надворешното и контакно-
то пакување, како и упатството  за употреба на меди-
цинското помагало.  

 
IV. 6. КЛИНИЧКИ ИСПИТУВАЊА НА  

МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 
 

Член 133 
Клиничките испитувања на медицинските помагала 

се однесуваат на откривање, односно потврдување на 
безбедноста на медицинските помагала, нивната корис-
ност и усогласеност со општите и посебните услови во 
согласност со намената дефинирана од страна на про-
изводителот. 

Клиничките испитувања на медицинските помагала 
ги вршат само правни лица кои ги исполнуваат услови-
те по однос на просторот, опремата и кадарот, како и 
другите услови и начела на добрите пракси и се овла-
стени од страна на министерот за здравство. 

Постапката на клинички испитувања на медицин-
ските помагала мора да е во согласност со модерниот 
научен и технички развој и со етичките начела на Хел-
синшката декларација и други ратификувани меѓуна-
родни договори, како и во согласност со начелата на 
добрата клиничка пракса и со задолжителната и гаран-
тираната заштита на личните податоци и правата на ис-
питаниците. 

Документите за клиничките испитувања на меди-
цинските помагала треба да ги содржат резултатите од 
испитувањата, опишани во доволен обем и објективно 
за да се овозможи објективна евалуација на односот 
ризик/корист за пациентот, процена на безбедноста и 
корисноста на медицинското помагало, како и мислење 
за тоа дали медицинското помагало е во согласност со 
општите и посебни услови од овој закон и намената де-
финирана од страна на производителот.  
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Испитаниците во клиничкото испитување мора да 
бидат информирани за сите релевантни податоци за ис-
питувањето, за целта на испитувањето, неговата приро-
да, постапката и можниот ризик, на начин кој им е раз-
бирлив и во писмена форма. 

Клиничкото испитување на медицинското помагало 
може да се врши само ако испитаникот даде писмена 
согласност. 

Согласноста од ставот 6 на овој член може во секој 
момент да се повлече. 

Пред отпочнувањето на клиничките испитувања, 
правните лица кои вршат и спонзорираат клинички испи-
тувања се должни, пред почетокот на испитувањето да ги 
осигураат испитаниците за случај за настанување на ште-
та по здравјето на тие лица, а која е предизвикана со кли-
ничкото испитување на медицинското помагало во сог-
ласност со општите прописи за осигурување за штета. 

 
Член 134 

Пред отпочнување со клиничкото испитување на 
медицинското помагало, спонзорот на клиничкото ис-
питување или неговиот овластен претставник е должен 
да го пријави  клиничкото испитување во Агенцијата. 

Пријавата за клиничкото испитување ги содржи  ин-
формациите за медицинското помагало, сите потребни 
информации за резултатите од испитувањата на безбед-
носта на производот и резултатите од направените кли-
нички испитувања на тоа помагало или слично помага-
ло, протокол за клиничкото испитување, согласност од 
Етичката комисија, информирана согласност, информа-
ции за испитаниците и други информации потребни за 
одобрување, односно одбивање на испитувањето. 

Ако Агенцијата во рок од 30 дена не одговори нега-
тивно на пријавата за клиничко испитување на меди-
цинското помагало се смета дека на подносителот му 
се дозволува да отпочне со клиничкото испитување на 
медицинското помагало.  

Агенцијата е должна во рок од 30 дена да  го ин-
формира подносителот за причините за одбивање на 
предложеното клиничко  испитување на медицинското 
помагало. 

Рокот од ставот 4 на овој член престанува да тече 
од денот кога Агенцијата ќе побара од подносителот на 
клиничкото испитување да достави дополнителна до-
кументација, односно податоци за кои се смета дека се 
неопходни и рокот продолжува да тече од денот на ис-
полнувањето на барањето на Агенцијата. 

 
Член 135 

Спонзорот или неговиот овластен претставник ја 
известува Агенцијата за сите релевантни промени на-
станати во текот на  клиничките испитувања. 

Ако спонзорот или неговиот овластен претставник 
не добие негативен одговор од Агенцијата во рок од 30 
дена, може да ја воведе промената. 

 
Член 136 

Во случај на неочекувани, сериозни, несакани реак-
ции, односно случаи кои настанале во текот на клинич-
кото испитување, спонзорот веднаш ја известува Аген-
цијата, Етичката комисија и правното лице од членот 
87 став 2 на овој закон. 

За потребите на јавното здравство, Агенцијата мо-
же да нареди привремено, односно трајно прекинување 
на клиничките испитувања, надзор на клиничките ис-
питувања, и усогласеност на клиничките испитувања 
со начелата на добрата пракса и протоколот на испиту-
вањето, во согласност со овој закон . 

 
Член 137 

Министерот за здравство ја пропишува потребната 
документација и начинот на пријавување на клинички 
испитувања и настанати промени, известување на неса-

кани реакции и настани, односно инциденти, условите 
кои треба да ги исполнат правните лица кои вршат кли-
нички испитувања на медицински помагала, како и 
трошоците  што треба да се платат. 

 
IV. 7.  МАТЕРИОВИГИЛАНЦА 

 
Член 138 

Одредбите од членовите 87 до 89 на овој закон кои 
се однесуваат на фармаковигиланцата, соодветно се 
применуваат и за медицинските помагала како матери-
овигиланца. 

Министерот за здравство ги пропишува начинот за 
известување на несакани ефекти за време на користе-
њето на медицинското помагало, видовите на реакции-
те што ги предизвикуваат, постапувањето на  здрав-
ствените работници и добавувачите, како и начинот на 
организирање на системот за следење на несаканите 
ефекти и реакциите од медицинските помагала.  

 
IV. 8. ОГЛАСУВАЊЕ НА МЕДИЦИНСКИ ПОМАГАЛА 

 
Член 139 

Одредбите од Главата III.7. на овој закон, што се 
однесуваат на огласувањето на лековите, се примену-
ваат соодветно на огласувањето на медицинските по-
магала. 

Се забранува огласување на медицински помагала 
што се користат само во здравствени установи. 

Министерот за здравство го пропишува начинот на 
огласување на медицинските помагала наменети за 
здравствените работници и широката јавност. 

 
IV. 9.  ДОНАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИ 

ПОМАГАЛА 
 

Член 140 
Одредбите од Главата III.9. на овој закон што се од-

несуваат на донации на лекови соодветно се примену-
ваат и на донации на медицински помагала. 

 
V. НАДЗОР 

 
Член 141 

Надзорот над спроведувањето на овој закон го вр-
ши Министерството за здравство. 

Инспекцискиот надзор над примената на овој закон 
го врши Агенцијата, преку  фармацевтски инспектори. 

По исклучок на ставот 2 од овој член инспекциски-
от надзор во однос на цените на лековите го вршат фи-
нансиски инспектори заедно со фармацевтските инспе-
ктори. 

По исклучок на ставот 2 од овој член инспекциски-
от надзор  при увозот  го вршат службениците во цари-
на заедно со фармацевтските инспектори. 

 
Член 142 

Фармацевтски инспектор може да биде лице кое ги 
исполнува условите утврдени со Законот за државните 
службеници, да има високо образование - фармацев-
тски факултет и најмалку три години работно искуство 
во струката.  

Фармацевтските инспектори ги назначува министе-
рот за здравство во согласност со Законот за државните 
службеници. 

Агенцијата може да  ангажира експерт во полето на 
фармацијата, медицината и други релевантни области 
за вршење на одделни стручни активности од важност 
за инспекцискиот надзор пред, за време или по вршење 
на инспекцискиот надзор. 

Фармацевтскиот инспектор е независен во рамките 
на своите права и обврски. 
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Член 143 
Инспекцискиот надзор се врши редовно, систематски 

согласно со утврден план како и во случај на сомнеж. 
Инспекцискиот надзор се врши без претходна најава. 
 

Член 144 
Фармацевтскиот инспектор своето службено својс-

тво го докажува со легитимација. 
Формата и содржината, како и начинот на издава-

њето и одземањето на легитимацијата ги пропишува 
министерот за здравство. 

 
Член 145 

Фармацевтскиот инспектор со решение ги опреде-
лува мерките за кои е овластен, согласно со прописите 
за општата управна постапка, освен кога е тоа поинаку 
определено со овој закон.  

Правните лица се должни да ги извршат мерките 
содржани во решението на инспекторот. 

Жалбата по решението не го одлага неговото извр-
шување.  

По жалбата против решението на фармацевтскиот 
инспектор во втор степен решава министерот за здрав-
ство.  

Во случај на повреда на одредбата од ставот 1 на 
овој член, фармацевтскиот инспектор одговара за по-
вреда на службено овластување во согласност со закон. 

 
V. 1.  ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА ЛЕКОВИ 

 
Член 146 

Фармацевтскиот инспектор, во вршењето на надзо-
рот на лековите има право и должност да:  

1) издаде забрана или привремена забрана за произ-
водство, испитување,  ставање во промет на лекови или 
на конкретна серија на лекови поради неусогласеност 
со пропишаните услови; 

2) му нареди на правно лице да го усогласи своето 
работење со условите предвидени во овој закон во рок 
од најмногу шест месеца од приемот на наредбата со 
која се предвидува ваква мерка; 

3) забрани ставање во промет на лекови, односно 
серија на лекови што не е во согласност со пропишани-
те услови или е штетна за употреба под пропишаните 
услови, кога нема терапевтски ефект или пак има непо-
волен однос ризик/корист во рамките на пропишаните 
услови за употреба; 

4) нареди уништување на неисправен лек во соглас-
ност со прописите за заштита на животната средина; 

5) забрани увоз на лекови што немаат  одобрение за 
ставање во промет или одобрение за увоз, или пак ле-
кови што се транспортирани во спротивност со услови-
те декларирани од страна на производителот; 

6) земе примерок од лекот за потребите на контро-
лата во согласност со овој закон; 

7) нареди привремено повлекување на лекот, однос-
но серија на лекот од прометот или да ја одземе сé до 
конечната одлука на Агенцијата, ако постои сомнение 
дека не го задоволува пропишаниот квалитет; 

8) одземе лекови што се произведени, односно ста-
вени во промет од страна на правни лица кои не посе-
дуваат одобрение за производство, односно промет на 
големо;  

9) забрани  огласување на лекови што не е во сог-
ласност со овој закон и да нареди отстранување однос-
но уништување на материјалот што се користел за ог-
ласување на лекот; 

10) го идентификува лицето кое ги прекршило 
одредбите на овој закон и да ги добие неговите лични 
податоци; 

11) забрани клиничко испитување на лек што от-
почнало без предходно да се исполнети условите про-
пишани со овој закон;  

12) нареди други мерки и да определи рокови за 
нивно извршување заради усогласување на правните 
лица со овој закон и прописите донесени врз основа на 
закон и 

13) во случај на повреда на одредбите на овој закон 
поведе прекршочна постапка пред надлежниот суд. 

Инспекторот кој во вршењето на надзорот конста-
тира дека има елементи на сторено кривично дело е 
должен веднаш за тоа да го извести надлежниот орган.  

 
Член 147 

Правните лица чијашто работа подлежи на надзор 
согласно со овој закон се должни да овозможат непре-
чено вршење на надзорот, бесплатно да им стават на 
располагање на органите за надзор утврдени со овој за-
кон потребен број мостри на лекови со кои располага-
ат, како и потребните податоци во врска со предметот 
на надзорот. 

При вршење на инспекциски надзор, фармацевтски-
от инспектор има право да изврши увид на деловните и 
другите простории, опремата, процесот на работа, про-
изводите и други стоки, документите за идентификаци-
ја и други документи, да одземе производи, документи 
или примероци со цел за обезбедување на докази и по-
датоци, како и да преземе други активности во рамките 
на овластувањата. 

Фармацевтскиот инспектор во вршењето на инспек-
цискиот надзор има право да влезе во просториите на 
производителите, правните лица за промет на големо и 
мало и носителите на одобренијата за ставање во про-
мет без оглед на работното време, во нивно присуство 
и без нивна дозвола. 

Фармацевтскиот инспектор има право да побара 
асистенција од полицијата ако е потребно. 

 
Член 148 

На правното лице му се одзема дозволата за работа 
ако по втор пат му се изрече некоја од мерките од чле-
нот 146 на овој закон, со правосилно решение на фар-
мацевтскиот инспектор.  

Решението за одземање на дозволата за работа го 
донесува Агенцијата. 

Против решението од ставот 2 на овој член може да 
се изјави жалба до министерот за здравство. 

Правното лице на кое му е одземена дозволата за 
работа се брише од соодветниот регистар.  

 
Член 149 

Фармацевтскиот инспектор може да определи леко-
вите што ги забранил за промет да останат на чување 
кај правното лице кај кое се затекнати. 

Лековите од ставот 1 на овој член се чуваат посебно 
издвоени, запакувани и обележани. 

Фармацевтскиот инспектор во записникот за зема-
ње мостри го приложува и пописот на лековите од ста-
вот 1 на овој член.  

По исклучок од ставот 1 на овој член, а заради без-
бедност фармацевтскиот инспектор може да ги одземе 
лековите што ги забранил за промет. 

 
Член 150 

Фармацевтскиот инспектор составува записник за 
секој извршен инспекциски надзор, во кој  ја констати-
ра фактички утврдената состојба.  

Фармацевтскиот инспектор издава наредба на за-
писник за итно и неодложно отстранување на утврде-
ните недостатоци во следниве случаи: 

1) кога ризикот по здравјето, односно непосредната 
опасност по животот наложува итно преземање на со-
одветни мерки и 

2) кога постои ризик од прикривање, замена однос-
но уништување на докази доколку мерката не се спро-
веде веднаш. 
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Во случаите од ставот 2 на овој член, фармацев-
тскиот инспектор донесува решение во рок од 48 часа 
по издавањето на наредбата. 

Против решението од ставот 3 на овој член  може 
да се изјави жалба до министерот за здравство во рок 
од осум  дена од денот на приемот на решението. 

Жалбата по решението не го одлага неговото  извр-
шување. 

 
Член 151 

Во случај кога правни лица кои произведуваат ле-
кови, односно вршат промет со лекови, односно имаат 
одобрение за ставање на лек во промет, одлучат да не 
го пласираат лекот или да престанат со снабдување на 
лекот заради неговата цена, фармацевтскиот инспектор 
може да нареди промет, односно натамошен промет на 
лековите за период од три месеца, ако без оваа мерка 
сериозно би се загрозило снабдувањето со лекови и би 
имало негативни последици врз јавното здравје.  

Правно лице одговорно за цената на лекот што е 
ставен во промет, а кое го става лекот во промет спро-
тивно на одредбите за формирање на цени утврдени со 
овој закон, треба во рок од 15 дена по наредбата на 
инспекторите од членот 141 став 3 на овој закон, да ја 
усогласи цената на лекот со одредбите на овој закон и 
да ја плати разликата во цената на лекот. 

 
Член 152 

Фармацевтскиот инспектор е должен да ги чува ка-
ко класифицирана информација сите факти и податоци 
што ги дознава во текот на вршењето на инспекциски-
от надзор, а што се доверливи или претставуваат тајна 
во однос на интересот на правното лице.  

 
V.2. ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА МЕДИЦИНСКИ 

ПОМАГАЛА 
 

Член 153 
Одредбите од Главата V.1. на овој закон соодветно 

се применуваат и на инспекцискиот надзор на меди-
цинските помагала. 

Фармацевтските инспектори имаат право и долж-
ност да ги преземат следниве мерки: 

1) да го следат системот за контрола на квалитетот 
на производителот на медицинското помагало, ако е по-
требно, просториите на добавувачот или други произво-
дители што учествуваат во делот на производството; 

2) да наредат соодветни испитувања на медицин-
ското помагало за да се процени неговата сообразност 
во согласност со овој закон и Законот за безбедност на 
производите; 

3) да земат примерок од медицинското помагало и да 
наредат оцена на неговата сообразност кај овластено тело 
за оцена на сообразност со цел да се провери сообразно-
ста на медицинското помагало со пропишаните услови;  

4) да забранат или привремено да забранат произ-
водство, испитување или ставање во промет на меди-
цинско помагало, заради неусогласеност со пропиша-
ните услови, односно загрозување на јавното здравје; 

5) привремено да забранат промет на медицинско 
помагало што не е во согласност со пропишаните усло-
ви, односно во други случаи утврдени со закон; 

6) привремено да ја забранат работата на правното 
лице заради недостаток во сообразноста  на медицин-
ското помагало со пропишаните услови; 

7) да одземат медицинско помагало што е произве-
дено или ставено во промет од правно лице кое не е за-
пишано во регистарот на производители;  

8) да забранат  огласување на медицинско помагало 
што не е во согласност со овој закон и да наредат от-
странување, односно уништување на материјалот што 
се користи за огласување на медицинското помагало  
на начин што не е во согласност со овој закон; 

9) да забранат вршење на дејност на правно лице 
чија работа и активности не се усогласени со овој за-
кон во дадениот временски период;  

10) да наредат уништување на медицинските пома-
гала што не се за употреба, на начин и под услови 
утврдени во овој закон и во согласност со прописите за 
управување со отпад;   

11) да наредат отстранување на неправилностите, 
односно недостатоците; 

12) да забранат активности што не се во согласнот 
со овој закон; 

13) да забранат или привремено да забранат врше-
ње клиничко испитување на медицинско помагало што 
не е во согласност  со овој закон и  

14) да наредат и други мерки во согласност со овој 
закон.  

 
VI. ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ 

 
Член 154 

Глоба во износ од 25.000  до 50.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице, ако:  

1) стави  во промет лек спротивно на членовите 11 
ставови 1 и 3 и 17 став 1 од овој закон; 

2) стави во промет производи што се претставуваат 
со карактеристики опишани во дефиницијата на леко-
вите за спречувње или лекување на болести или на со-
стојби, а не се класифицирани како лекови во смисла 
на овој закон (член 12); 

3) стави во промет лек што не е произведен и кон-
тролиран во согласност со барањата од членот 16 на 
овој закон; 

4) не воспостави и одржува систем на фармаковиги-
ланца и не определи лице одговорно за фармаковиги-
ланца кое ќе биде постојано и континуирано достапно 
(член 19 став 3) ; 

5) определи лице одговорно за фармаковигиланца 
кое нема завршено високо образование од областа на 
медицината или фармацијата (член 19 став 4); 

6) врши клинички испитувања на лекови спротивно 
на етичките начела на Хелсиншката декларација и со 
други потпишани меѓународни договори, и/или начела-
та на добрата клиничка пракса и/или спротивно со за-
должителната и гарантирана заштита на личните пода-
тоци и правата на субјектите на испитувањето (член 54 
став 2); 

7) врши клинички испитувања на лек без поднесени 
резултати од аналитичко и фармаколошко – токсиколо-
шко испитување или испитување на лек што влијае на 
генетскиот код на човекот (член 54 став 1); 

8) пред почетокот на испитувањето не ги осигури 
испитаниците во случај за настанување на штета по 
здравјето на тие лица, а која е предизвикана со клинич-
кото испитување на лекот (член 57 став 3); 

9) не ги пријави до Агенцијата сите релевантни 
промени во клиничкото испитување (член 60 став 1); 

10) во случај на неочекувани сериозни несакани ре-
акциии или настани кои се случиле за време на клинич-
кото испитување веднаш нема да ги извести Агенција-
та, Етичката комисија и правното лице од членот 87 
став 2 на овој закон (член 61); 

11) произведува лекови без одобрение за произ-
водство (член 65 ставови 1, 2 и 3); 

12) произведува лекови без да ги  исполнува усло-
вите од членот 68  на овој  закон;                                      

13) не овозможи спроведување на редовен инспек-
циски надзор, како и надзор по барање на Агенцијата 
(член 71 став 1); 

14) не ја информира Агенцијата за сите инциденти 
или грешки настанати во процесот на производство 
или за други состојби што се од интерес за јавното 
здравје (член 71 став 2); 
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15) не набавува лекови само од правни лица кои 
имаат одобрение за производство или одобрение за 
промет на големо со лекови, односно продава на прав-
ни лица кои немаат одобрение за промет на големо и 
промет на мало со лекови (член 73 став 3); 

16) снабдува, продава или дистрибуира лекови за 
кои е издадено одобрение за ставање во промет или ле-
кови што имаат одобрение за увоз, или лек што е наме-
нет за спроведување на одобрени клинички испитува-
ња, како и лек наменет за натамошно производство, од 
еден на друг, со кумулирање на утврдениот надоместок 
за прометот на големо (член 73 став 5) или врши про-
мет на мало (член 73 став 6); 

17) врши дистрибуција на лекови на големо без да е 
носител на одобрението за промет на големо со лекови 
(член 73 став 2); 

18) врши промет на големо со лекови без да ги ис-
полнува  условите од членот 74 на овој закон, односно 
ако врши увоз на лекови без да ги исполнува  условите 
од членот 74 на овој закон и нема сопствена акредити-
рана лабораторија или договор со овластена лаборато-
рија за испитување и контрола на лекови (член 75 ста-
вови 1 и 2) или нема одобрение за производство за про-
цесите што ги извршува (член 75 став 3); 

19) не  ја извести Агенцијата за секоја промена која 
се однесува на условите пропишани со членот 74 на 
овој закон (член 77 став 1); 

20) увезе лек без одобрение за увоз во случаите од 
членот 79 став 2 на овој закон; 

21) врши промет на мало со лекови без да ги испол-
нува следните услови од членот 82 на овој закон; 

22) стави лек во промет кој не е означен во соглас-
ност со членот 83 од овој закон и/или не содржи упас-
тво за употреба согласно со членот 84 од овој закон; 

23) веднаш не го извести правното лице од членот 87 
став 2 на овој закон и Агенцијата за секоја сериозна не-
сакана реакција или настан или во случај на сомневање 
за несакана реакција или настан што се појавиле во Ре-
публика Македонија или во други земји (член 89 став 1); 

24) нуди директна или индиректна финансиска или 
материјална корист на лицата кои ги пропишуваат или 
издаваат лековите (член 93 став 1); 

25) огласува лекови што се издаваат на лекарски ре-
цепт преку медиумите, за широката јавност (член 95 
став1); 

26) јавно огласува лек на начин спротивен на чле-
нот 95 став 3 од овој закон со што се доведува во заб-
луда корисникот на лекот; 

27) јавно огласува лек преку обраќање на деца 
(член 95  став 4);   

28) јавно дистрибуира бесплатни примероци на ле-
кови (член 95 став 5); 

29) јавно огласува лекови што немаат одобрение за 
ставање во промет (член 95 став 6);   

30) не обезбеди услови за сместување и чување во 
согласност со условите  пропишани од  производите-
лот, со цел за спречување на промени на квалитетот 
или злоупотреба (член 104 став1); 

31) не ја извести Агенцијата, како и другите реле-
вантни субјекти за промена во квалитетот на лекот 
и/или друга несоодветност којашто може да го загрози 
јавното здравје (член 104 став 2); 

32) не го повлече од промет лекот од членот 104 
став 2 на овој закон, не ги преземе сите неопходни 
активности за заштита на здравјето и веднаш не ја из-
вести Агенцијата за сите преземени активности (член 
104 став 3); 

33) увезе и користи лекови што се предмет на дона-
ција без претходна согласност од министерот за здрав-
ство (член 105 став 1) и/или нема јасна и трајна ознака 
дека лекот е донација и е бесплатен (член 105 став 2); 

34) стави во промет неисправни лекови (член 106 
став 2); 

35) постапува спротивно на членот 108 став 5 од 
овој закон; 

36) не достави до Агенцијата производна цена на 
лекот (член 108 став 10); 

37) продава лекови по цена која не е формирана во 
согласност со овој закон (член 109 став 2); 

38) стави во промет медицинско помагало што не е  
во согласност со условите  од членот 116 на овој закон; 

39) не ги означи своите производи со пропишаната 
ознака на сообразност, врз основа на сертификатот за 
сообразност што ги става во промет (член 119 став 1); 

40) означи медицинско помагало со СЕ ознаката а 
таквото означување не  е во согласност со овој закон 
(член 119 став 5); 

41) произведува медицински помагала без да ги ис-
полни условите од членот 121 на овој закон и/или не  ја 
достави документацијата од членот 123 став 1 на овој 
закон; 

42) не ги почитува техничките прописи во процесот 
на производство на медицински помагала со цел да  
обезбеди сообразност на медицинските помагала со  
општите и посебните услови (член 122); 

43) врши промет на големо со медицински помага-
ла без да е запишано во регистарот на правни лица за 
промет на големо со  медицински помагала (член 126  
став 2); 

44) врши купување и продавање на медицински по-
магала спротивно на членот 126 ставови 3 и 4 од овој 
закон; 

45) врши промет на големо на медицински помага-
ла без да ги исполнува условите од членот 127 на овој 
закон; 

46) ставa во промет медицинско помагало што е оз-
начено и/или содржи упатство за употреба спротивно 
на членот 132  од овој закон; 

47) врши клинички испитувања на медицинските 
помагала без да ги исполнува условите и начелата на 
добрите пракси (член 133 став 2); 

48) спроведува постапка на клинички испитувања 
на медицинските помагала спротивно на членот 133 
став 3 од овој закон; 

49) отпочне со клиничко испитување на медицин-
ско помагало без да го пријави во Агенцијата (член 134 
став 1); 

50) не ја извести Агенцијата за сите релевантни 
промени на клиничките испитувања  (член 135 став 1); 

51) не ја извести веднаш Агенцијата, Етичката ко-
мисија и правното лице од членот 87 став 2 на овој за-
кон во случај на неочекувани, сериозни, несакани реак-
ции, односно случаи кои настанале за време на клинич-
кото испитување (член 136 став 1) и 

52) огласува медицински помагала што се користат 
само во здравствени установи (член 139 став 2). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член  глоба во 
износ од 10.000 до 20.000 евра во денарска противвред-
ност ќе се изрече и на одговорното лице во правното 
лице. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во из-
нос од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвред-
ност ќе се изрече на работникот во правното лице кој 
го сторил прекршокот. 

 
Член 155 

Глоба во износ од 15.000  до 30.000 евра во денар-
ска противвредност ќе се изрече за прекршок на правно 
лице, ако:  

1) не ја извести Агенцијата за датумот за отпочну-
вање промет со лекови (член 30 став 2); 

2) не ја извести Агенцијата најмалку два месеца 
пред прекинот на производството или прометот со ле-
кот пред да одлучи да престане да го произведува или 
да врши промет со лекот пред истекот на одобрението 
за ставање во промет (член 36); 
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3) не ја известува редовно Агенцијата за сите пома-
ли промени од типовите I A и I B во постапката за ста-
вање во промет (член 39); 

4) врши аналитички, фармаколошко-токсиколошки 
и клинички испитувања спротивно на членот 50 од овој 
закон; 

5) врши фармаколошко-токсиколошко, односно 
претклиничко испитување на лекот спротивно со наче-
лата на добрата лабораториска пракса (член 52 став 1); 

6) не ги информира испитаниците во клиничкото 
испитување за сите релевантни податоци за испитува-
њето, за целта на испитувањето, неговата природа, по-
стапката и можниот ризик, на начин кој им е разбирлив 
и во писмена форма (член 55 став 1); 

7) не ја извести Агенцијата пред отпочнување на 
клиничкото испитување и/или за спроведување на сту-
дии за биоеквиваленција (член 59 став 1); 

8) не ја извести Агенцијата за секоја промена која 
се однесува на условите од членот 68 на овој закон 
(член 70); 

9) не обезбеди податоци за количината на продаде-
ните лекови, како и други неопходни податоци што се 
однесуваат на продажбата на лекот (член 72 став 2); 

10) не ја информира Агенцијата за сите инциденти 
или грешки во процесот на работа или за други состојби 
што се од интерес за јавното здравје (член 78 став 2); 

11) не поднесува периодични извештаи за безбедно-
ста на лекот на секои шест месеца во периодот од први-
те две години по добивањето на одобрението за ставње 
во промет, еднаш годишно во наредните три години и 
еднаш на секои три години за време на траење на одо-
брението или по барање на Агенцијата (член 89 став 2); 

12) огласува лекови или медицински помагала 
спротивно на членот 92 од овој закон; 

13) дава информации за целите од членот 93 став 2 
на начин спротивно на членот 93 став 3 на овој закон; 

14) не врши огласување на лековите согласно со 
членот 94 од овој закон; 

15) не  издаде  потврда од контролата на квалитетот 
на лекот, односно  не ги извести субјектите од членот 
101 став 1 на овој закон (член 101 став 2); 

16) не врши редовно ажурирање на доставените ин-
формации и не ги доставуваат до Агенцијата сите до-
кументи, односно информации во однос на сите проме-
ни во процесот на производство, спецификациите на 
медицинските помагала, како и други информации ре-
левантни за јавното здравје (член 123 став 4); 

17) не врши редовно ажурирање на доставените ин-
формации и не ги достав до Агенцијата сите докумен-
ти, односно информации во однос на сите промени во 
активностите на прометот на големо со медицинските 
помагала, а што го засегаат јавното здравје (член 129 
став 3); 

18) купува медицински помагала од правни лица 
кои не се запишани во регистарот на правни лица за 
промет на големо со медицински помагала (член  130 
став 4); 

19) врши промет на мало со медицински помагала 
без да ги исполни условите (член  130 став 5) и 

20) не врши редовно ажурирање на доставените ин-
формации и не ги доставуват до Агенцијата сите доку-
менти, односно информации во однос на сите промени 
во активностите на промет на мало со медицински пома-
гала, а кои го засегаат јавното здравје (член  130 став 8). 

За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во износ 
од 8.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе се 
изрече и на одговорното лице во правното лице. 

За прекршокот од ставот 1 на овој член глоба во из-
нос од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвред-
ност ќе се изрече на работникот во правното лице кој 
го сторил прекршокот. 

Член 156 
Глоба во износ од 6.000  до 10.000 евра во денарска 

противвредност ќе се изрече за прекршок на здравствен 
работник, ако не го извести правното лице од членот 87 
став 2 на овој закон за сите несакани реакции или наста-
ни или во случај на сомневање за несакана реакција или 
настан во согласност со овој закон (член 88). 

 
VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 157 

Агенцијата за лекови ќе отпочне со работа од 1 ја-
нуари 2010 година. 

До отпочнување со работа на Агенцијата за лекови, 
Бирото за лекови продолжува да ги врши работите од 
надлежност на Агенцијата за лекови утврдени со овој 
закон. 

До отпочнување со работа на Агенцијата за лекови 
по жалбите изјавени против првостепените решенија 
донесени согласно со овој закон решава министерот за 
здравство. 

 
Член 158 

Производителите и правните лица за промет на го-
лемо и мало со лекови и медицински помагала должни 
се своето работење да го усогласат со одредбите на 
овој закон во рок од шест месеца  од денот на влегува-
њето во сила на овој закон. 

 
Член 159 

Барања за производство и промет со лекови и меди-
цински помагала, како и барањата за ставање во про-
мет на лековите и медицинските помагала поднесени 
пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се 
решат согласно со одребите на прописите кои биле во 
сила во времето на поднесувањето на барањето. 

 
Член 160 

Членовите 14 став 2, 25, 75 и 79 од овој закон ќе от-
почнат да се применуваат по истекот на две години од 
денот на влегувањето во сила  на овој закон. 

 
Член 161 

Членот 20 од овој закон по однос на усогласување-
то на документацијата за лек што веќе има одобрение 
за ставање во промет ќе се применува од 1 јануари 
2010 година. 

 
Член 162 

Членот 22 став 1 точка 2 од овој закон по однос на 
ексклузивност на податоците, ексклузивност во проме-
тот и дополнителна нова индикација ќе отпочне да се 
применува по истекот на осум години од денот на вле-
гувањето во сила  на овој закон. 

До отпочнување на примената на членот 22 став 1 
точка 2 од овој закон по барањето за ставање на лек во 
промет: 

- во период до две години од денот на влегувањето 
во сила на овој закон нема да се применувa ексклу-
зивнoст на податоците, ексклузивност во прометот и 
дополнителна нова индикација,  

- во период од две до четири години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе се применувa 
ексклузивнoст на податоците од две години и ексклу-
зивност во прометот од три години, 

- во периодот од четири до шест години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе се применува 
ексклузивност на податоците од четири години и екск-
лузивност во прометот од пет години и 

- во периодот од шест до осум години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон ќе се применува 
ексклузивност на податоците од шест години и ексклу-
зивност во прометот од седум години. 
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Член 163 
Членот 37 став 5 од овој закон ќе отпочне да се при-

менува по истекот на пет години од денот на влегува-
њето во сила на овој закон.  

 
Член 164 

Членот 83 став 3 од овој закон ќе отпочне да се при-
менува по истекот на пет години од денот на влегува-
њето во сила  на овој закон. 

 
Член 165 

До акредитирањето на лабораториите согласно со 
прописите за акредитација, испитувањата и контролата 
на лековите ќе ги вршат постојните овластени лабара-
тории. 

 
Член 166 

Одобренијата за ставање на лек во промет издадени 
врз основа на прописите коишто важеле во времето ко-
га одобрението е издадено остануваат во сила до исте-
кот на рокот на одобрението за кој се издадени. 

Носителите на одобренијата за ставање на лек во 
промет се должни во рок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на овој закон да поднесат барање за форми-
рање на цената на лекот во согласност со одредбите на 
овој закон. Агенцијата ја одобрува цената на лекот во 
рок од 120 дена од денот на поднесувањето на барањето. 

Ако носителот на одобрението за ставање на лек во 
промет не поднесе барање во рокот од ставот 2 на овој 
член, одобрението за ставање во промет ќе се укине. 

 
Член 167 

Одобренијата за ставање во промет на медицинските 
помагала кои се издадени врз основа на прописите кои 
важеле на денот на влегувањето во сила на овој закон ќе 
се усогласат со одредбите на овој закон во рок од три го-
дини од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 
Член 168 

Министерот за здравство ќе ги донесе подзаконските 
акти предвидени со овој закон најдоцна во рок од шест 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

До донесувањето на подзаконските акти  од ставот 
1 на овој член ќе се применуваат постојните прописи. 

 
Член 169 

Со денот на влегувањето во сила на овој закон преста-
нуваат да важат одредбите од Законот за лековите, по-
мошните лековити средства и медицинските помагала 
("Службен весник на Република Македонија" број 21/98), 
што се однесуваат за лековите за хумана употреба. 

 
Член 170 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

 
L I G J 

PËR BARNAT DHE VEGLAT NDIHMËSE 
MJEKËSORE 

 
I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME 

 
Neni 1 

Me këtë ligj rregullohen barnat dhe veglat ndihmëse 
mjekësore për përdorim në mjekësinë humane, kushtet dhe 
mënyra për sigurimin e kualitetit të tyre, siguria dhe 
efikasiteti, mënyra dhe procedurat për prodhimin e tyre, 
analiza, lëshimi në qarkullim, qarkullimi, formimi i 
çmimeve, kontrolli i kualitetit, shpallja dhe mbikëqyrja 
inspektuese. 

Me këtë ligj rregullohen edhe drogat dehëse, substancat 
psikotropike dhe prekurzorët e nevojshëm për prodhimin e 
barnave dhe veglave ndihmëse mjekësore, nëse nuk janë të 
rregulluara me ligj tjetër. 

 
Neni 2 

Nocionet e veçanta të përdorura në këtë ligj, e kanë 
kuptimin si vijojnë:  

1. Bar, është secila substancë ose kombinim substancash, 
të formuluara në mënyrë që të mjekojnë ose parandalojnë 
sëmundjet te njerëzit. Bar, është gjithashtu secila substancë 
ose kombinim substancash që mund të përdoret ose t’u jepet 
njerëzve për përtëritjen, korrigjimin ose modifikimin e 
funksioneve fiziologjike, me shkaktimin e aktivitetit 
farmakologjik, imunologjik ose metabolik, ose për 
caktimin e diagnozës mjekësore; 

2. Substancë është secila materie pa dallim nga 
prejardhja, që mund të jetë: 

- njerëzore, për shembull: gjaku i njeriut, prodhimet e 
gjakut të njeriut; 

- shtazore, për shembull: mikroorganizma, 
mikroorganizma të tëra të gjalla, pjesë organesh, 
sekrecione nga kafshët, toksine, ekstrakte, prodhime gjaku; 

- bimore, për shembull: mikroorganizma, bimë, pjesë 
bimësh, sekrecione nga bimët, ekstrakte; 

- kimike, për shembull: elemente, materie kimike që 
paraqiten në natyrë dhe prodhime kimike që përfitohen 
përmes ndryshimit kimik ose sintezës;  

- e përfituar me proces bioteknologjik. 
3. Substancë aktive, është substanca aktive farmakologjike 

e formës së dhënë farmaceutike të dozuar; 
4. Eksipiens, është secila substancë përveç substancës 

aktive, që është përfshirë në procesin prodhues ose 
përmbahet në formën e gatshme farmaceutike të barit; 

5. Formë farmaceutike, është forma e barit, përkatëse 
për përdorimin e tij (tableta, kapsula, melheme, tretje për 
injektim etj.); 

6. Seri e barit, është sasia e caktuar e cilitdo bari, i 
prodhuar gjatë një cikli të prodhimit, homogjeniteti i të cilit 
garantohet në tërësi; 

7. Emër i barit, është emri që mund të jetë emër i ri, 
që nuk shkakton huti lidhur me emrin e rëndomtë, ose 
është emër i rëndomtë ose emër shkencor i shoqëruar me 
shenjën tregtare, ose me emrin e prodhuesit/bartësit të lejes 
për lëshim në qarkullim;   

8. Emër i rëndomtë, është emri ndërkombëtar i 
pambrojtur (International Non-proprietary Name, INN), i 
rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ose 
nëse i atillë nuk ekziston, është emri i rëndomtë i përdorur; 

9. Bar biologjik, është secili bar që si substancë aktive 
përmban substancë biologjike, ose substancë të përfituar 
me proces që përfshin sisteme biologjike.  Substancë 
biologjike, është secila substancë e përfituar nga ose me 
përdorimin e burimit biologjik, dhe për të cilën është i 
nevojshëm kombinimi i analizave fizike kimike dhe 
biologjike për arritjen e kualitetit, bashkë me procesin e 
përpunimit dhe mbikëqyrjes ndaj tyre. Ato janë për 
shembull, barnat e përpunuara me proces biologjik ose 
bioteknologjik, duke përfshirë edhe kultura qelizash dhe 
teknologji rikombinimi të ADN-së, barna prej gjaku dhe 
plazme, barna imunologjike dhe ngjashëm;   

10. Bar imunologjik, është bari që përmban vaksina, 
toksine dhe serume ose alergjenë; 

11. Bar i fituar me përpunimin e gjakut të njeriut 
ose plazmës së njeriut, është secili bar i bazuar në pjesët 
përbërëse të gjakut (albuminë, faktorë koagulativë dhe 
imunoglobine); 

12. Gjak dhe komponentë të gjakut, janë përpunime 
të përfituara nga gjaku, ato nuk konsiderohen për barna 
sipas këtij ligji, dhe shfrytëzohen si lëndë të para për barnat 
e prodhuara industriale. Për ato sipas këtij ligji, nuk 
kërkohet leje për lëshim në qarkullim; 
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13. Preparat radiofarmaceutik, është secili bari, i cili 
kur është i përgatitur për përdorim, përmban më tepër 
radionukleide (izotope radioaktive), të dedikuar për 
përdorim mjekësor; 

14. Gjenerator radionukleid, është secili sistem që 
përmban radionukleid (prindi) prej të cilit me shpërbërje 
radioaktive lirohet radionukleidi tjetër (bija). Radionukleidi 
i liruar ndahet me elucion ose metodë tjetër, dhe 
shfrytëzohet për përgatitjen e preparatit radiofarmaceutik;  

15. Qiriç radionukleid, është preparati i dedikuar për 
përfitimin e preparatit të gatshëm radiofarmaceutik, me 
rikonstitucion ose me kombinim me radionukleid, 
zakonisht para përdorimit;  

16. Prekurzor radionukleid, është secili radionukleid 
i dedikuar për shënimin (vënien e shenjës) e substancave të 
tjera, para përdorimit;  

17. Barna esenciale, janë barnat themelore të 
dedikuara për mjekimin e sëmundjeve më të shpeshta, të 
pjesës më të madhe të popullatës dhe si të atilla janë të 
definuara nga organi kompetent; 

18. Bar gjenerik, është bari që ka përbërje të njëjtë 
kualitative dhe kuantitative të substancës (substancave) 
aktive, në formë të njëjtë farmaceutike të barit (ose forma 
të ndryshme perorale të barit, me lirim të shpejtë të 
substancës aktive), si dhe bari i referimit dhe 
bioekuvalenca e të cilit me barin e referimit, është 
argumentuar me studimin përkatës të biodisponimit. . 
Kripëra të ndryshme, estere, izomere, përzierje izomeresh, 
eterë, komplekse ose derivate të substancës aktive, 
konsiderohen si substancë e njëjtë aktive, derisa ato nuk 
dallohen në mënyrë të konsiderueshme në cilësi, në 
aspektin e sigurisë dhe efikasitetit të barit.  Në atë rast 
paraqitësi i kërkesës, doemos duhet të dorëzojë informata 
plotësuese, që do ta dëshmojnë sigurinë dhe /ose 
efikasitetin e kripërave, estereve ose derivateve të 
ndryshme të substancës aktive të lejuar. Studime të 
biodisponimit mund edhe të mos kërkohen nga parashtruesi 
i kërkesës, nëse dorëzohen dëshmi relevante në pajtim me 
udhëzimet përkatëse të Unionit Evropian, që mund ta 
arsyetojnë mungesën e tyre; 

19. Bar i referimit, është bari i prodhuar nga krijuesi 
ose bari që ka leje për lëshim në qarkullim në Republikën e 
Maqedonisë, ose në vendin anëtar të Unionit Evropian, 
bioekuivalenca e të cilit është dëshmuar në raport barin nga 
krijuesi;    

20. Bar magjistral, është secili prodhim i përpunuar në 
barnatore, në bazë të recetës së mjekut, ndërsa është i 
dedikuar për pacientin e caktuar; 

21. Bar galenik, është secili prodhim i përpunuar në 
laboratorin galenik të barnatores, në pajtim me rregullat e 
farmakopesë, ose në pajtim me rregulla të tjera, dhe është i 
dedikuar për dhënie të drejtpërdrejtë në atë barnatore; 

22. Bar homeopatik, është secili bari i përgatitur nga 
substancat ose të a.q. përbërës homeopatikë në pajtim me 
procesin prodhues homeopatik, të përshkruar në 
Farmakopenë Evropiane, Shtojcën nacionale të 
Farmakopesë Evropiane të Republikës së Maqedonisë (në 
tekstin e mëtejmë: Shtojca nacionale), ose sipas 
farmakopeve që shfrytëzohen zyrtarisht në vendet që i kanë 
standardet e njëjta për kualitetin e barnave homeopatike, si 
në Republikën e Maqedonisë. Bari homeopatik mund të 
përmbajë më tepër përbërës kryesorë; 

23. Bar barishtor, është secili bar që përmban 
ekskluzivisht si përbërës aktivë një ose më tepër substanca 
barishtore, ose një apo më tepër përpunime barishtore, ose 
një apo më tepër substanca barishtore në kombinim me një 
apo më tepër përpunime barishtore;  

24. Substanca barishtore, janë kryesisht bimë të plota, 
të copëtuara ose të prera, pjesë bimore, algje, kërpudha, 
likene në formë të papërpunuar, zakonisht të tharë ose 
ndonjëherë në formë të freskët.  Disa eksudate që nuk kanë 
qenë të nënshtruara në trajtim të caktuar, gjithashtu 
konsiderohen si substanca barishtore. Substancat barishtore 

janë saktësisht të definuara përmes bimës së shfrytëzuar 
dhe nga emri botanik, në pajtim me sistemin binom (gjinia, 
lloji, nënlloji dhe autori); 

25. Përpunime barishtore, janë përpunime të 
përfituara me nënshtrimin e substancave barishtore 
proceseve siç janë ekstraktimi, destilimi, kullimi, 
shtrydhja, fraksionizimi, pastrimi, koncentrimi ose 
fermentimi. Kjo përfshin edhe substanca barishtore të 
imtësuara ose në formë pluhuri, tinktura, ekstrakte, vajra 
eterike dhe yndyrore, lëngje të nxjerra dhe eksudate;  

26. Barna barishtore tradicionale, janë barnat që në 
tërësi i plotësojnë të gjitha kriteret si vijojnë: 

- kanë indikatorë ekskluzivisht përkatës për barnat 
tradicionale barishtore, dhe janë të prodhuara dhe të 
dedikuara për përdorim pa mbikëqyrjen e mjekut; 

- përdoren ekskluzivisht, vetëm në bazë të forcës së 
specifikuar dhe mënyrës së përdorimit; 

- janë të dedikuara për përdorim peroral, përdorim të 
jashtëm dhe/ose  për inhalacion; 

- kohëzgjatja e përdorimit tradicional, që mund të 
vërtetohet me dëshmi profesionale ose të shkruara, është së 
paku 30 vjet, duke i përfshirë edhe 15 vitet e fundit në 
Republikën e Maqedonisë ose në vendet e Unionit 
Evropian;  

- të ekzistojnë të dhëna të mjaftueshme për përdorimin 
tradicional të barit, veçanërisht të jetë e dëshmuar se bari 
nuk është i dëmshëm gjatë mënyrës së përcaktuar të 
përdorimit, dhe se efektet farmakologjike ose efikasiteti i 
barit janë dëshmuar në bazë të përdorimit dhe përvojës 
afatgjate; 

27. Farmakope, është përmbledhja e dispozitave që e 
rregullojnë prodhimin e barnave, kontrollin dhe vërtetimin 
e identitetit të tyre, analizën dhe konfirmimin e pastërtisë 
dhe parametrat e tjerë, të cilat e përcaktojnë kualitetin e 
barit dhe të substancave përbërëse të tij;  

28. Farmakope evropiane, është farmakopea e 
miratuar, në bazë të Konventës për përpilimin e 
Farmakopesë Evropiane të Këshillit Evropian (viti1964);   

29. Praktikë e mirë prodhuese (Good Manufacturing 
Practiace (GMP) është sistemi i kualitetit për organizimin, 
mbikëqyrjen dhe kontrollin e kualitetit, në të gjitha 
aspektet e prodhimit të barit; 

30. Praktikë e mirë kontrolluese laboratorike, (Good 
control Laboratoriy Manufacturing Practice (GcLP) është 
pjesë nga praktika e mirë prodhuese, e lidhur me kontrollin 
e kualitetit të barnave; 

31. Praktikë e mirë laboratorike, (Good Laboratoriy 
Practice (GLP) është sistemi i kualitetit për proceset 
organizative dhe kushtet për planifikimin, realizimin, 
kontrollin, evidentimin (protokollin) dhe njoftimin për 
studimit laboratorike paraklinike; 

32. Praktikë e mirë distributive, (Good Distribution 
Practice (GDP) është sistemi i kualitetit që ka të bëjë me 
organizimin, realizimin dhe mbikëqyrjen e magazinimit të 
barnave dhe veglave ndihmëse mjekësore, sipas renditjes 
së caktuar dhe kushteve të përcaktuara për ruajtje, para 
përdorimit të mëtejmë, ose lëshimin në qarkullim dhe 
transportin e të njëjtave nga prodhuesi deri te shfrytëzuesi i 
fundit; 

33. Praktikë e mirë klinike në analizat klinike, 
(Good Cliniacal Practice in Clinical Trials (GCP) është 
sistemi i pranuar ndërkombëtar etnik dhe shkencor për 
kualitetin e planifikimit dhe zbatimit, evidentimit, 
kontrollit dhe njoftimit për analizat klinike të njerëzve, dhe 
e siguron besueshmërinë dhe kualitetin e të dhënave të 
marra nga analizat dhe mbrojtja e të drejtave, sigurisë dhe 
gjendjes së mirë të kandidatëve, në pajtim me Deklaratën e 
Helsinkit të OBSHsë, për analiza biomjekësore te njerëzit; 

34. Praktikë e mirë farmaceutike, (Good 
Pharmaceutical Practice (GPhP) është përmbledhja e 
standardeve ndërkombëtare të pranuara për përparimin e 
shëndetit, përmes furnizimit me barna dhe vegla ndihmëse 
mjekësore, zgjerimit të informatave për barnat, 
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përmirësimit të kujdesit për pacientin, përcaktimit në 
pajtim me mënyrën e përdorimit të barit dhe aktivitetet e 
tjera përkatëse; 

35. Prodhues i barnave përkatësisht i veglave 
ndihmëse mjekësore është personi juridik, i autorizuar 
dhe përgjegjës për prodhimin, zhvillimin, kontrollin e 
kualitetit, paketimin dhe shënimin e barnave ose të veglave 
ndihmëse mjekësore, pa dallim nëse barnat ose veglat 
ndihmëse mjekësore janë prodhuar nga ai, ose nga personi 
i tretë në emër të tij; 

36. Bartës i lejes për lëshim në qarkullim, është 
personi juridik të cilit i është dhënë leja për lëshim në 
qarkullim të barit të caktuar, në pajtim me këtë ligj;  

37. Farmakovigjilencë, është sistemi që zbatohet për 
zbulimin, grumbullimin, përcjelljen, vlerësimin dhe 
sigurimin e përputhshmërisë së të dhënave të reja, për 
sigurinë e barit dhe të raportit rrezik – dobi, lidhur me 
përdorimin e barit ose të ndërveprimit të tij me barnat e tjera; 

38. Rrezik lidhur me përdorimin e barit është secili 
rrezik i lidhur me kualitetin, sigurinë ose efikasitetin e barit 
lidhur me shëndetin e pacientit ose shëndetin publik, si dhe 
secili rrezik nga efektet e padëshirueshme ndaj mjedisit 
jetësor;  

39. Raporti rrezik – dobi është vlerësimi i efekteve 
pozitive terapeutike të barit, në raport me rreziqet e lidhura 
me përdorimin e barit; 

40. Reaksioni i padëshirueshëm i barit, është çdo 
përgjigje e padëshiruar dhe e dëmshme e barit, që paraqitet 
gjatë përdorimit të barit, sipas mënyrës së përcaktuar të 
përdorimit; 

41. Reaksion serioz i padëshiruar i barit, është çdo 
reaksion i padëshiruar që shkakton:  vdekje, kërcënim për 
jetën, mbajtjen e pacientit në spital ose vazhdimin e 
qëndrimit në spital, hendikep/paaftësi të përhershme ose të 
konsiderueshme, ose anomali kongjenitale/mangësi të 
lindur; 

42. Reaksion i papritur i padëshiruar i barit, është 
çdo reaksion i papritur dhe i padëshiruar, natyra, pesha dhe 
përfundimi i të cilit, nuk është në pajtim me raportin 
përmbledhës për cilësitë e barit; 

43. Raport periodik për sigurinë e barit, (Periodic 
Safety Updated Report (PSUR) është raport voluminoz i 
dhënë nga bartësi i lejes, dhe paraqet dokument që 
përmban të dhëna detajore për sigurinë e barit, si dhe 
vlerësimin për raportin rrezik – dobi; 

44. Udhëzim për pacientin është informata për 
konsumuesin, e cila në formë të shkruar i bashkëngjitet 
barit, ndërsa përmban informatat themelore për barin dhe 
për përdorimin e tij të rregullt, dhe doemos duhet të 
shkruhet në gjuhën e kuptueshme dhe të qartë për 
pacientin-konsumuesin;  

45. Raport përmbledhës për cilësitë e barit, 
(Summary of Product Charasteristics (SmPC) është 
dokumenti i prodhuesit që përmban informatat themelore 
për cilësitë e barit, dhe është i dedikuar për punëtorët 
shëndetësorë; 

46. Paketim kontaktues i barit, është paketimi që 
vjen në kontakt të drejtpërdrejtë; 

47. Paketim i jashtëm i barit, është ambalazhi, në të 
cilin gjendet paketimi kontaktues i barit; 

48. Shënim i paketimit, janë të dhënat themelore që 
deklarohen në paketimin kontaktues dhe të jashtëm, ndërsa 
kanë të bëjnë me barin ose veglën ndihmëse mjekësore;  

49. Vegël ndihmëse mjekësore, është secili 
instrumenti, aparati, stabilimenti, materiali ose prodhimi 
tjetër, që përdoret në mjekësinë humane, që nuk ka veprim 
farmakologjik, imunologjik ose metabolik, ndërsa 
shfrytëzohet në mënyrë të pavarur ose në kombinim, duke 
e përfshirë edhe softuerin e domosdoshëm për përdorimin e 
rregullt të veglës ndihmëse, me qëllim: 

- diagnostikimi, preventive, përcjelljeje, trajtimi ose 
lehtësimi të sëmundjes;  

- diagnostikimi, përcjelljeje dhe mbikëqyrjeje, 
lehtësimi ose kompensimi të lëndimit ose hendikepit;  

- ekzaminimi, ndryshimi ose modifikimi të procesit 
anatomik ose fiziologjik, dhe  

- kontrolli të ngjizjes. 
Veglat ndihmëse mjekësore, gjithashtu i përfshijnë 

edhe: 
1) materialet e dedikuara nga prodhuesit e tyre, për 

përdorim bashkë me veglën ndihmëse mjekësore, që të 
mundësohet përdorimi i saj; 

2) materialet që kanë karakteristika të dizajnuara në 
mënyrë specifike, dhe janë të punuara sipas dispozitës së 
shkruar nga personi i kualifikuar, për përdorim individual 
nga pacienti i caktuar, dhe 

3) materialet e dedikuara për analizat klinike; 
50. Vegël ndihmëse mjekësore për diagnostikim in 

vitro, është vegël ndihmëse mjekësore, që përfshin 
kundërveprues, pako kundërvepruesish, prodhime nga 
kundërveprues, material për kontroll dhe kalibrim, 
instrumente dhe aparate, pajisje ose sistem që përdoren 
pavarësisht ose në kombinim, dhe janë të dedikuara për 
përdorim në kushtet in vitro, për analizën e ekzemplarëve 
biologjikë, duke përfshirë ekzemplarët e indeve të marra 
nga trupi i njeriut, për sigurimin e informatave:  

- lidhur me gjendjen fiziologjike ose patologjike; 
- lidhur me anomalitë kongjenitale; 
- për caktimin e kompatibilitetit me pranuesit 

potencialë, dhe 
- për përcjelljen e masave terapeutike; 
51. Dokument për përputhshmërinë e veglës 

ndihmës mjekësore, është deklarata për EC-
përputhshmërinë dhe certifikata për EC-përputhshmërinë. 
Deklaratën për EC-përputhshmërinë e lëshon prodhuesi i 
veglës ndihmëse mjekësore, që garanton se vegla ndihmëse 
mjekësore i plotëson standardet dhe kushtet themelore të 
përcaktuara me këtë ligj. Certifikatën për EC-
përputhshmërinë, e lëshon trupi i autorizuar ose trupi i 
notifikuar në Unionin Evropian;  

52. EC shenja për përputhshmëri, është shenja që 
gjendet në veglën ndihmëse mjekësore, dhe garanton se e 
njëjta i plotëson të gjitha kërkesat e Unionit Evropian, për 
këtë lloj veglash ndihmëse; 

53. Trup për përputhshmërinë e veglave ndihmëse 
mjekësore, është personi juridik, pavarësisht nga 
prodhuesi/dërguesi që është i autorizuar nga Ministria e 
Ekonomisë, në bazë të pajtimit paraprak nga Ministria e 
Shëndetësisë për vlerësimin e përputhshmërisë së veglës 
ndihmëse mjekësore, me kushtet esenciale, përkatësisht të 
përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara me këtë ligj; 

54. Sponsor i analizave klinike, është kompania, 
institucioni ose organizata që është përgjegjëse për fillimin, 
zbatimin dhe /ose financimin e analizës klinike; dhe 

55. Materiovigjilencë është sistemi që zbatohet për 
zbulimin, grumbullimin, përcjelljen, vlerësimin dhe 
sigurimin e përputhshmërisë së të dhënave të reja për 
sigurinë e veglës ndihmëse mjekësore, lidhur me incidentet 
e mundshme nga përdorimi.  

 
II. ORGANI KOMPETENT 

 
Neni 3 

Për kryerjen e punëve administrative dhe profesionale 
lidhur me barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore, 
themelohet Agjencia për barna (në tekstin e mëtejmë: 
Agjencia), si organ i pavarur i administratës shtetërore. 

 
Neni 4 

Me Agjencinë udhëheq drejtori. 
Drejtorin e Agjencisë e emëron dhe shkarkon Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë. 
Për drejtor të Agjencisë emërohet personi i cili krahas 

kushteve të përgjithshme, duhet t’i plotësojë edhe kushtet e 
veçanta: ta ketë të kryer fakultetin e farmacisë, të ketë së 
paku pesë vjet përvojë pune në sferën e farmacisë, prej të 
cilave tre vjet në punë udhëheqëse. 
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Neni 5 
Kompetencat Agjencisë, janë: 
1) lëshimi i lejeve për prodhimin e barnave; 
2) lëshimi i lejeve për prodhimin e veglave ndihmëse 

mjekësore; 
3) lëshimi i lejeve për qarkullimin me shumicë, me 

barna dhe vegla ndihmëse mjekësore; 
4) lëshimi i lejeve për qarkullimin me pakicë, me barna 

dhe vegla ndihmëse mjekësore; 
5) lëshimi i lejeve për lëshimin e barnave në qarkullim, 

si dhe ndryshimi, plotësimi dhe përsëritja e lejes; 
6) lejimi për shpallje të barnave dhe veglave ndihmëse 

mjekësore; 
7) mbajtja e Regjistrit për barna dhe Regjistrit për vegla 

ndihmëse mjekësore, në Republikën e Maqedonisë; 
8) mbajtja e Regjistrit për prodhuesit e barnave dhe 

Regjistrit për prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore, në 
Republikën e Maqedonisë; 

9) mbajtja e Regjistrit të subjekteve për qarkullim me 
shumicë dhe Regjistrit të subjekteve për qarkullim me 
pakicë, të barnave dhe veglave ndihmëse mjekësore, në 
Republikën e Maqedonisë; 

10) lëshimi i lejeve dhe/ose njoftimeve për analiza 
klinike të barnave; 

11) lëshimi i lejeve dhe/ose njoftimeve për analiza 
klinike të veglave ndihmëse mjekësore; 

12) lëshimi i lejeve për import dhe për nevojat për 
eksport të barnave; 

13) lëshimi i certifikatave për përputhshmëri me 
parimet e praktikave të mira; 

14) lëshimi i certifikatave për nevojat e eksportit të 
barnave dhe veglave ndihmëse mjekësore; 

15) klasifikimi i prodhimeve si barna, ose vegla 
ndihmëse mjekësore; 

16) vendosja dhe mirëmbajtja e sistemit për 
farmakovigjilencë dhe materiovigjilencë; 

17) vendosja dhe mirëmbajtja e bazës së të dhënave; 
18) mbikëqyrja inspektuese ndaj barnave dhe veglave 

ndihmëse mjekësore; 
19) mbikëqyrja inspektuese ej subjekteve për 

prodhimin, qarkullimin me shumicë dhe qarkullimin me 
pakicë; 

20) aktivitetet për sigurimin e kontrollit të kualitetit të 
barnave dhe të veglave ndihmëse mjekësore; 

21) caktimi i çmimit të barnave; 
22) grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave statistikore 

lidhur me qarkullimin dhe konsumin e barnave dhe veglave 
ndihmëse mjekësore; 

23) bashkëpunimi me institucionet e tjera në 
promovimin e përdorimit racional, të barnave dhe veglave 
ndihmëse mjekësore; 

24) integrimi në rrjetin ndërkombëtar të informatave, 
për barnat dhe veglat ndihmëse mjekësore; dhe 

25) kryen punë të tjera lidhur me barnat dhe veglat 
ndihmëse mjekësore, në pajtim me këtë ligj. 

 
Neni 6 

Ministri i Shëndetësisë në bazë të kritereve nga neni 50 
i këtij ligji, i autorizon laboratorët e akredituar për 
realizimin e ekzaminimeve analitike dhe kontrollin e 
kualitetit të barnave. 

 
Neni 7 

Në Agjenci, për marrjen e propozimeve në procedurën 
e lëshimit të barit në qarkullim, përkatësisht të veglës 
ndihmëse mjekësore, formohen komisionet e përhershme 
profesionale këshillëdhënëse, si vijojnë:  

- Komisioni për barna;  
- Komisioni për barna tradicionale barishtore dhe barna 

homeopatike; dhe 
- Komisioni për analiza klinike të barnave dhe veglave 

ndihmëse mjekësore. 

Komisionet e kohëpaskohshme, sipas nevojës 
formohen për aktivitetin profesional për studimin e 
çështjeve të caktuara. 

Komisionet e përhershme punojnë në bazë të 
rregullores për punën e tyre. 

Komisionet janë profesionalisht të pavarura dhe të 
mëvetësishme, në kuadër të fushëveprimit të vet të punës. 

Agjencia i mbulon shpenzimet e punës së komisioneve 
të përhershme dhe të kohëpaskohshme. 

 
Neni 8 

Ministri i Shëndetësisë i emëron anëtarët e 
komisioneve të përhershme dhe të kohëpaskohshme, nga 
radhët e personave të dëshmuar mjekësorë, stomatologjikë, 
farmaceutikë dhe personat e tjerë profesionalë dhe 
shkencorë, të cilët kanë së paku 10 vjet përvojë pune në 
sferën përkatëse. 

 Anëtarët e komisioneve të përhershme dhe të 
kohëpaskohshme emërohen me propozimin e Drejtorit të 
Agjencisë përmes shpalljes së publikuar. 

Anëtarët e komisioneve të përhershme dhe të 
kohëpaskohshme, janë të obliguar që aktivitetet e veta t’i 
kryejnë me përgjegjshmëri dhe nder, më ç’rast 
nënshkruajnë deklaratë për informatat e klasifikuara dhe 
për mosekzistimin e konfliktit të interesave. 

 
Neni 9 

Ministri i Shëndetësisë me propozimin e drejtorit të 
Agjencisë, sipas nevojës angazhon persona profesionalë 
dhe shkencorë për vlerësimin e barnave dhe veglave 
ndihmëse mjekësore.   

Personat nga paragrafi 1 i këtij neni, janë të obliguar që 
të nënshkruajnë deklaratë për informatat e klasifikuara dhe 
për mosekzistimin e konfliktit të interesave. 

Agjencia i mbulon shpenzimet e punës së personave 
profesionalë dhe shkencorë. 

 
III. BARNAT 

 
Neni 10 

Ky ligj ka të bëjë për barnat për përdorim human, që 
janë të dedikuara për lëshim në qarkullim ose për eksport, 
të prodhuara në mënyrë industriale ose të përpunuara me 
metodë që përfshin procesin industrial. 

Dispozitat e këtij ligji zbatohen edhe për prodhimet që 
janë të definuara me ligj tjetër, nëse sipas karakteristikave 
të tyre, mund të definohen si bar, në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 11 

Bari mund të jetë në qarkullim, nëse: 
- ka leje për lëshim në qarkullim, të dhënë në pajtim me 

këtë ligj; 
- është i shënuar dhe ka udhëzim për pacientin, në 

pajtim me lejen për lëshim në qarkullim; 
- ka leje të lëshuar për import, në pajtim me këtë ligj; 
- është zbatuar kontrolli i kualitetit të barit, në pajtim 

me këtë ligj, dhe 
- bari përdoret për analiza paraklinike dhe klinike, nëse 

është lëshuar leje përkatësisht dorëzuar leje për analizën 
klinike.  

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, mund të 
sigurohet bari që nuk ka leje për lëshimin në qarkullim, të 
jetë i kapshëm në raste të arsyeshme për grup pacientësh 
me sëmundje kronike ose serioze, ose nëse sëmundja është 
e rrezikshme për jetën, si dhe për ata pacientë që nuk mund 
të mjekohen me sukses me bar tjetër, që ka leje për lëshim 
në qarkullim.   

Bari nga paragrafi 2 i këtij neni, doemos duhet të 
jetë lëndë e procedurës për lëshimin e barit në 
qarkullim, ose doemos duhet të jenë në rrjedhë analizat 
klinike të atij bari.  
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Neni 12 
Ndalohet lëshimi në qarkullim i prodhimeve që 

paraqiten me karakteristikat e përshkruara në definicionin e 
barnave, për pengimin ose mjekimin e sëmundjeve ose 
gjendjeve, ndërsa nuk janë të klasifikuara si barna sipas 
këtij ligji. 

 
Neni 13 

Sipas vendit dhe mënyrës së dhënies, bari klasifikohet si: 
- bar që jepet në barnatore vetëm me recetë; 
- bar që jepet në barnatore pa recetë (“over the 

counter”, OTC) dhe 
- bar që përdoret vetëm në institucion shëndetësor. 
Bari që jepet pa recetë është bar me spektër të gjerë të 

indikatorëve terapeutikë, me toksikozë të vogël, me 
mundësi të vogël për mbidozim, me ndërveprime të 
pakonsiderueshme, me indikatorë të mirënjohur për 
pacientët, dhe është i përshtatshëm për vetëmjekim.  

Mënyra e dhënies së barit, përcaktohet në procedurën 
për lëshimin në qarkullim të barit. 

Ministri i Shëndetësisë i përcakton kushtet më të afërta 
për mënyrën e përcaktimit të dhënies së barnave.   

 
Neni 14 

Bari që jepet vetëm me recetë mund të riklasifikohet 
për dhënie pa recetë, në bazë të rezultateve të paraqitura 
relevante nga analizat paraklinike ose klinike.  

Agjencia për nevojat e vlerësimit të kërkesës së 
subjektit tjetër nuk mund t’i shfrytëzojë rezultatet nga 
analizat paraklinike ose klinike nga paragrafi 1 i këtij neni, 
në afat prej një viti nga lejimi i riklasifikimit.  

 
Neni 15 

Bartësi i lejes për lëshimin e barit në qarkullim është 
përgjegjës për lëshimin e barit në qarkullim, si dhe për çdo 
dëm të shkaktuar nga ndryshimi i kualitetit ose dëm të 
shkaktuar gjatë përdorimit të barit sipas rregullës. 

Bartësi i lejes për lëshim të barit në qarkullim dhe 
punëtorët shëndetësorë, nuk janë përgjegjës për pasojat e 
dëmshme nga mjekimi ma barin që nuk është përdorur në 
pajtim me lejen e dhënë për lëshim në qarkullim, ose për 
pasojat nga mjekimi me bar që nuk ka leje për lëshim në 
qarkullim, kur mjekimi ka qenë i rekomanduar ose i 
kërkuar nga Agjencia ose nga Ministria e Shëndetësisë, në 
raste ekskluzive me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik. 

Bartësi i lejes bashkë me barnatoren kryesore paraqesin 
shërbim publik, përkatësisht garantojnë asortiment përkatës 
në vazhdimësi, dhe sasi barnash për plotësimin e nevojave 
me barna, në periudhë kohore relativisht të shkurtër.  

 
Neni 16 

Barnat që janë në qarkullim në Republikën e 
Maqedonisë, doemos duhet të jenë të prodhuara dhe të 
kontrolluara në pajtim me metodat dhe kërkesat e 
Farmakopesë Evropiane, si dhe me Shtojcën nacionale. 

Nëse Farmakopea Evropiane dhe Shtojca nacionale nuk 
përcaktojnë metoda për prodhim dhe kërkesa për kualitet, 
barnat doemos duhet të prodhohen dhe kontrollohen në 
pajtim me metodat dhe kërkesat e farmakopeve të tjera të 
pranuara, ose në pajtim me metodat e propozuara nga 
prodhuesi. 

 
III. 1.  LEJA PËR LËSHIMIN E BARIT NË 

QARKULLIM 
 

Neni 17 
Bari mund të lëshohet në qarkullim nëse ka leje të 

dhënë për lëshim në qarkullim, në pajtim me këtë ligj. 
Leja për lëshim në qarkullim, nuk nevojitet për: 
- barnat që janë lëndë e analizës klinike; 
- barnat e dedikuara për vazhdimin e mjekimit të filluar 

jashtë vendit; 
- prodhimet që janë të dedikuara për përpunim të 

mëtejmë; 

- barnat që përdoren për hulumtim dhe zhvillim; 
- barnat kryesore; 
- barnat galenike; 
- preparatet radiofarmaceutike të përgatitura para 

përdorimit nga personi ose nga institucioni shëndetësor i 
autorizuar për përdorimin e barnave të atilla;  

- gjakun dhe komponentët e gjakut; 
- barnat për të cilat është lëshuar leje për import, në 

bazë të nenit 79 të këtij ligji, dhe 
- barnat që janë lëndë e donacionit, në pajtim me këtë 

ligj. 
 

Neni 18 
Kërkesa për lëshimin e lejes në qarkullim, (në tekstin e 

mëtejmë: kërkesa) paraqitet në Agjenci. 
Kërkesën nga paragrafi 1 i këtij neni, mundet ta 

paraqesë: 
- prodhuesi i barnave me seli të regjistruar në 

Republikën e Maqedonisë; 
- përfaqësuesi juridik i prodhuesit të huaj, me seli të 

regjistruar në Republikën e Maqedonisë, me kusht që të 
ketë të lidhur marrëveshje për përfaqësim në të cilin 
përmbahet edhe sigurimi që vlen për territorin e 
Republikës së Maqedonisë; 

- dega e prodhuesit të huaj me seli të regjistruar në 
Republikën e Maqedonisë, me kusht që sigurimi i tyre i 
vlefshëm ta përfshijë edhe territorin e Republikës së 
Maqedonisë dhe  

- përfaqësia tregtare e prodhuesit të huaj me seli të 
regjistruar në Republikën e Maqedonisë, me kusht që 
sigurimi i tyre i vlefshëm ta përfshijë edhe territorin e 
Republikës së Maqedonisë.  

 
Neni 19 

Paraqitësi i kërkesës është bartës i  lejes për lëshimin 
në qarkullim (në tekstin e mëtejmë: bartësi i lejes). 

Bartësi i lejes është përgjegjës për lëshimin e barit në 
qarkullim.  

Bartësi i lejes është i obliguar që ta vendosë dhe 
mirëmbajë sistemin e farmakovigjilencës, dhe ta caktojë 
personin përgjegjës për farmakovigjilencë, i cili do të jetë i 
kapshëm përherë dhe vazhdimisht.  

Personi nga paragrafi 3 i këtij neni doemos duhet ta 
ketë të kryer arsimin sipëror nga sfera e mjekësisë dhe 
farmacisë. 

 
Neni 20 

Kërkesa nga neni 18 i këtij ligji, përmban 
dokumentacionin që përbëhet nga: 

1) pjesa administrative nga dokumentacioni përmban: 
- informatat për barin dhe për lejet e dhëna për lëshim 

në qarkullim; 
- informatat për prodhuesin, informatat për vendin e 

prodhimit, lejen për prodhim të bazuar në plotësimin e 
kërkesave për GMP-në dhe certifikatën për GMP-në, jo më 
të vjetër se tri vjet; 

- informatat për bartësin e ardhshëm të lejes për 
lëshimin e barit në qarkullim; 

- propozimraportin përmbledhës për cilësitë e barit; 
- propozimudhëzimin për pacientin; 
- propozimpaketimin (kontaktues dhe/ose të jashtëm);  
- certifikatën për prodhimin farmaceutik; 
- listën e vendeve që e kanë lejuar lëshimin e barit në 

qarkullim dhe listën e vendeve në të cilat është dërguar, 
refuzuar ose tërhequr leja, dhe 

- mendimet profesionale për dokumentacionin që ka të 
bëjë me kualitetin, sigurinë dhe efikasitetin e barit, ndërsa 
paraqesin pjesë përbërëse nga dokumentacioni i paraqitur, 
bashkë me informatat për personat profesionalë. 

2) pjesa analitike përkatësisht farmaceutike kimike dhe 
biologjike nga dokumentacioni, që përmban informata për 
kualitetin e substancës aktive dhe për kualitetin e barit: 
përbërjen kualitative dhe kuantitative të barit, përshkrimin e 
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metodave të prodhimit, kontrollin e kualitetit të lëndëve të 
para hyrëse, kontrollin e kualitetit në procesin e prodhimit, 
kontrollin e kualitetit të prodhimit të gatshëm, studimin për 
stabilitet dhe informatat të tjera për kualitetin e barit, me 
rëndësi për mbrojtjen e shëndetit dhe të mjedisit jetësor. 

3) pjesa farmakologjike toksikologjike e 
dokumentacionit, që përmban informata për karakteristikat 
farmakodinamike dhe farmakokinetike të barit, për 
toksikozën dhe efektet ndaj funksionit riprodhues, të dhëna 
për toksikozën embriofetale, potencialin mutagjen dhe 
kancerogjen, të dhëna për durueshmërinë lokale dhe të dhëna 
të tjera të domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit publik. 

4) pjesa klinike e dokumentacionit që përmban 
informata të përgjithshme për analizat klinike, mënyrën e 
realizimit të tyre, harmonizimi me kërkesat etike, rezultatet 
e fituara, të dhënat klinike farmakologjike, të dhëna për 
disponimin biologjik dhe bioekuivalencën (nëse është e 
zbatueshme), të dhëna për sigurinë dhe efikasitetin klinik, 
të dhëna për rrethanat ekskluzive në analizë (nëse është e 
zbatueshme) dhe të dhëna për përvojat nga përdorimi pas 
lëshimit në qarkullim në vendet e tjera. 

 
Neni 21 

Parashtruesi i kërkesës është përgjegjës për saktësinë e 
të dhënave të paraqitura. 

Dokumentacioni që dorëzohet me kërkesën, është 
pronë e parashtruesit, arkivohet në Agjenci dhe 
konsiderohet si informatë e klasifikuar në pajtim me ligjin, 
me përjashtim të raportit përmbledhës për cilësitë e barit, 
përkatësisht udhëzimit për pacientin dhe të dhënave për 
paketimin, për të cilët mund t’u jepen informata opinionit 
profesional, për aplikimin përkatës dhe racional të barit.  

 
Neni 22 

Me përjashtim të nenit 20 të këtij ligji, nga parashtruesi 
nuk kërkohet që të sigurojë rezultate të veta, nga analizat 
farmakologjike ose analizat klinike, nëse dëshmon se: 

1) të dhënat bibliografike për analizat farmakologjike 
toksikologjike dhe klinike janë marrë nga literatura 
shkencore e publikuar, dhe i përmbajnë të gjitha të dhënat e 
nevojshme dhe/ose informatat nga neni 20, paragrafi 1, 
pika 3 dhe 4 të këtij ligji, me kusht që substanca në bar të 
jetë mirë e etabluar, karakteristika e barit janë të njohura 
mirë, efikasiteti i tij është i dëshmuar dhe substanca aktive 
në bar, ka qenë e shfrytëzuar si bar së paku dhjetë vjet në 
Republikën e Maqedonisë ose Unionin Evropian, dhe për 
të cilën të dhënat e publikuara shkencore janë koherente 
dhe të mjaftueshme, dhe e mundësojnë ekstrapolimin nga 
substanca në barin për të cilin kërkohet leje që lëshimi në 
qarkullim të mundësohet, ose 

2) është bar gjenerik i barit të referimit, që është në 
qarkullim së paku tetë vjet (ekskluziviteti i të dhënave) në 
Republikën e Maqedonisë ose në Unionin Evropian, me 
kusht që Agjencia të mund të lëshojë leje për lëshimin në 
qarkullim të barit gjenerik, ndërsa bari gjenerik mund të 
jetë në qarkullim pas kalimit të së paku dhjetë vjet 
(ekskluziviteti në qarkullim), nga lëshimi i lejes për 
lëshimin në qarkullim të barit të referimit.    Periudha prej 
dhjetë vjetësh mund të vazhdohet deri në më së shumti 
njëmbëdhjetë vjet, nëse në tetë vitet e para nga ato dhjetë 
vite, bartësi i lejes për lëshim në qarkullim, merr leje për 
një apo më tepër indikatorë terapeutikë të rinj, të cilët në 
kohën e vlerësimit para lejimit të tyre, është konsideruar se 
sjellin dobi të konsiderueshme klinike, në krahasim me 
terapitë ekzistuese. 

Kripërat e ndryshme, esteret, izomeret, përzierje 
izomeresh, eterët, komplekse ose derivate të substancës 
aktive, konsiderohen se janë substancë e njëjtë aktive, përveç 
nëse dallohen në mënyrë të konsiderueshme në 
karakteristika, në aspektin e sigurisë dhe efikasitetit të barit, 
në rastin kur parashtruesi doemos duhet të sigurojë informata 
plotësuese, që e dëshmojnë sigurinë dhe/ose efikasitetin e 
kripërave të ndryshme, estereve ose derivateve të substancës 

aktive të lejuar.  Format e ndryshme perorale farmaceutike 
me lirim të shpejtë të substancës aktive, konsiderohen si një 
formë e njëjtë farmaceutike. Nga parashtruesi nuk kërkohen 
studime për biodisponim nëse mund të dëshmojë se bari 
gjenerik i plotëson kriteret përkatëse të definuara në 
udhëzimet shkencore. 

 
Neni 23 

Në rastin kur bari nuk i plotëson kushtet për bar gjenerik, 
ose kur nuk mund të dëshmohet bioekuivalenca përmes 
studimeve për biodisponim, ose në rastin e ndryshimeve të 
indikatorëve terapeutikë, forcës, formës farmaceutike ose 
mënyrës së përdorimit të barit në raport me barin e referimit, 
parashtruesi është i obliguar që të sigurojë rezultate nga 
analizat e veta paraklinike ose klinike. 

 
Neni 24 

Parashtruesi është i obliguar që të sigurojë rezultate nga 
analizat e veta paraklinike ose klinike, kur bëhet fjalë për 
barin me prejardhje biologjike që është i ngjashëm me 
barin përkatës të referimit, dhe nuk i plotëson kushtet për 
bar gjenerik, për shkak të ekzistimit të dallimeve në lëndët 
e para ose dallimeve në procesin e prodhimit të barit, në 
raport me barin e referimit. Lloji dhe vëllimi i të dhënave 
plotësuese që duhet të sigurohen, doemos duhet të jetë në 
pajtim me kriteret relevante. 

 
Neni 25 

Nëse është paraqitur kërkesë për indikator të ri për 
substancë të etabluar mirë, për barin do të jepet periudhë 
jokumulative e ekskluzivitetit të të dhënave prej një viti, 
me kusht që të jenë të zbatuara analizat e veta paraklinike 
dhe klinike, të rëndësishme për indikatorin e ri.  

 
Neni 26 

Realizimi i studimeve dhe analizave të domosdoshme 
nga neni 22 paragrafi 1 pika 2, neni 23 dhe neni 24 të këtij 
ligji, dhe kërkesat praktike të mëvonshme në pajtim me 
këtë ligj, nuk do të konsiderohen si cenim i të drejtave për 
mbrojtjen e patentave, ose të drejtave në certifikatën 
plotësuese për mbrojtje. 

 
Neni 27 

Në rastin kur bari përmban substancë aktive në 
kombinim, me ç’rast substancat aktive veç e veç tanimë 
janë të lejuara si barna, por nuk shfrytëzohen në 
kombinimin fiks për qëllime terapeutike, parashtruesi është 
i obliguar që të sigurojë rezultate nga analizat e reja 
paraklinike dhe klinike, lidhur me atë kombinim në pajtim 
me nenin 20 të këtij ligji, por nuk është e domosdoshme që 
të sigurojë të dhëna shkencore, lidhur me secilën substancë 
të veçantë aktive.  

 
Neni 28 

Pas dhënies së lejes për lëshimin e barit në qarkullim, 
bartësi i lejes mund të lejojë shfrytëzimin e pjesës 
farmaceutike, paraklinike dhe klinike të dokumentacionit, 
që përmbahet në dosjen e barit, për kërkesat e mëvonshme 
në procedurën e lëshimit në qarkullim të barnave të tjera, 
që kanë përbërje të  njëjtë kualitative dhe kuantitative dhe 
formë të njëjtë farmaceutike.  

 
Neni 29 

Kërkesa parashtrohet për secilën formë farmaceutike, 
forcën dhe madhësinë e paketimit të barit. 

Agjencia e lejon ose e refuzon kërkesën, në afat jo më 
të gjatë se 210 ditë, nga dita e pranimit të kërkesës së 
kompletuar, në bazë të dokumentacionit të parashtruar dhe 
me propozimin e Komisionit për barna, lidhur me 
kualitetin, sigurinë dhe efikasitetin e barit. 

Me përjashtim nga paragrafi 2 i këtij neni, kur 
parashtrohet kërkesë për barin që ka leje për lëshim në 
qarkullim së paku në tri vende anëtare të Unionin Evropian, 
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Agjencia e miraton kërkesën në afat jo më të gjatë se 15 ditë 
nga dita e pranimit të kërkesës së kompletuar, në bazë të 
dokumentacionit të paraqitur, vlerësimit të kualitetit, sigurisë 
dhe efikasitetit të barit, të marrë në procedurën e lëshimit të 
barit në qarkullim në Unionin Evropian dhe me propozimin 
e Komisionit për barna.   

Me përjashtim nga paragrafi 2 i këtij neni, kur 
parashtrohet kërkesë për barin që ka leje për lëshim në 
qarkullim së paku në tri vende anëtare të Unionin Evropian, 
Agjencia e miraton kërkesën në afat jo më të gjatë se 90 ditë 
nga dita e pranimit të kërkesës së kompletuar, në bazë të 
dokumentacionit të paraqitur, vlerësimit të kualitetit, sigurisë 
dhe efikasitetit të barit, të marrë në procedurën e lëshimit të 
barit në qarkullim në Unionin Evropian dhe me propozimin 
e Komisionit për barna. 

Me përjashtim nga paragrafi 2 i këtij neni, kur 
parashtrohet kërkesë për barin që ka leje për lëshim në 
qarkullim në SHBA, Japoni, Zvicër dhe Kanada, Agjencia 
e miraton ose e refuzon kërkesën në afat jo më të gjatë se 
60 ditë, nga dita e pranimit të kërkesës së kompletuar, në 
bazë të dokumentacionit të paraqitur, vlerësimit të 
kualitetit, sigurisë dhe efikasitetit të barit, të marrë në 
procedurën e lëshimit të barit në qarkullim në SHBA, 
Japoni, Zvicër dhe Kanada dhe me propozimin e 
Komisionit për barna.  

Nëse Agjencia nuk paraqet përgjigje me shkrim ndaj 
kërkesës për lëshimin në qarkullim të barit, në afatin e 
përcaktuar nga paragrafi 2, 3 dhe 4 të këtij neni, 
konsiderohet se përgjigjja është pozitive, dhe ka veprimin e 
njëjtë juridik si gjatë marrjes së lejes për lëshimin e barit në 
qarkullim.  

 
Neni 30 

Leja për lëshimin në qarkullim, jepet për periudhën prej 
tetë vjetësh. 

Bartësi është i obliguar që ta njoftojë Agjencinë, për 
datën e fillimit të qarkullimit të barit. 

Agjencia e refuzon kërkesën, nëse vlerëson se: 
- raporti rrezik-dobi është i pavolitshëm; 
- kualiteti, siguria dhe/ose efikasiteti i barit, janë të 

pavërtetuara ose të vërtetuara në mënyrë të pamjaftueshme; 
- përbërja kualitative ose kuantitative e barit, nuk është 

në pajtim me informatat e dhëna në dokumentacion; 
- dokumentacioni, shënimi ose udhëzimi për pacientin, 

nuk është në pajtim me këtë ligj, dhe 
- nëse e dhëna ose informatat nga kërkesa e paraqitur 

janë të pasakta. 
 

Neni 31 
Agjencia me përjashtim nga neni 30 paragrafi 1 dhe 

paragrafi 2 pika 2 të këtij ligji, në raste ekskluzive dhe 
shkaqe të arsyeshme, që kanë të bëjnë me shëndetin e 
pacientëve (sëmundje të rralla, aspekte etike, sëmundje me 
rrezikshmëri vitale), nëse nuk është i kapshëm bari 
përkatës, mund të lëshojë leje të kushtëzuar për lëshim në 
qarkullim, që përmban obligime për bartësin e lejes, e më 
së gjati për periudhën prej një viti.   

 
Neni 32 

Raporti i miratuar përmbledhës për cilësitë e barit, 
udhëzimi për pacientin dhe paketimi, janë pjesë përbërëse 
të lejes për lëshim të barit në qarkullim. 

Raporti përmbledhës për cilësitë e barit nga paragrafi 1 
i këtij neni, i përmban së paku informatat themelore për 
barin (emrin, emrin e zakonshëm, përbërjen kualitative dhe 
kuantitative, formën farmaceutike, forcën, madhësinë e 
paketimit, bartësin e lejes për lëshim në qarkullim, 
dozimin, mënyrën e përdorimit, indikatorët, 
kundërindikatorët, masat e kujdesit dhe të paralajmërimit, 
mënyra e dhënies, reaksionet e padëshirueshme, 
kohëzgjatja e mjekimit, mënyra e ruajtjes dhe informatat e 
tjera të nevojshme). Ky dokument dedikohet për 
informimin e punëtorëve shëndetësorë. 

Udhëzimi për pacientin dhe paketimi nga paragrafi 1 i 
këtij neni, i përmban të gjitha të dhënat e domosdoshme, në 
pajtim me nenin 84 dhe nenin 85 të këtij ligji.  

 
Neni 33 

Ministri i Shëndetësisë më afërsisht i përcakton 
përmbajtjen e kërkesës, formën dhe përmbajtjen e 
dokumentacionit të nevojshëm, mënyrën e pranimit të lejes 
për lëshim në qarkullim, të lëshuar në vendet e Unionit 
Evropian, mënyrën e marrjes së lejes së kushtëzuar për 
lëshim në qarkullim, si dhe kompensimet që duhet të 
paguhen. 

 
Neni 34 

Leja për lëshimin në qarkullim, pushon të vlejë, nëse:  
1) ka skaduar koha për të cilën është lëshuar; 
2) Agjencia e anulon lejen për lëshim në qarkullim, me 

kërkesën e bartësit të lejes për shkak të arsyeshëm; 
3) Agjencia mund ta anulojë, heqë ose ndryshojë lejen 

për lëshim në qarkullim, nëse bari:  
- është lëshuar në qarkullim, në kundërshtim me lejen;  
- është lëshuar në qarkullim, në kundërshtim me këtë ligj;  
- është i dëmshëm, edhe pse përdoret sipas rregullës së 

përcaktuar për përdorim; 
- nuk ka raport të volitshëm rrezik/dëm, kur përdoret 

sipas rregullës së përcaktuar për përdorim; 
- nuk ka efikasitet terapeutik, përkatësisht efikasiteti i 

tij terapeutik, nuk është i mjaftueshëm për arritjen e 
rezultateve terapeutike; 

- ka përbërje kualitative dhe/ose kuantitative, që nuk 
është në pajtim me të deklaruarën në lejen për lëshimin në 
qarkullim; 

- nuk është lëshuar në qarkullim në afat prej 3 vitesh 
nga dhënia e lejes për lëshimin e barit në qarkullim, përveç 
nëse kjo nuk është lejuar nga Agjencia në bazë të lejes, me 
arsyetim përkatës të bartësit të lejes, dhe nëse 

- e dhëna ose informatat nga kërkesa e parashtruar janë 
të pasakta, ose nuk janë të ndryshuara në pajtim me këtë 
ligj, ose nuk është zbatuar kontrolli i kualitetit në pajtim 
me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 35 

Bari, leja e të cilit për lëshim në qarkullim ka skaduar, 
dhe nuk është përtëritur në afatin e përcaktuar me këtë ligj, 
mund të jetë në qarkullim pas ditës së skadimit të atij afati, 
por jo më gjatë se tetëmbëdhjetë muajsh pas skadimit të 
lejes për lëshim në qarkullim, përveç rasteve të lidhura me 
sigurinë dhe efikasitetin e barit. 

 
Neni 36 

Nëse prodhuesi vendos që të ndërpresë prodhimin ose 
të kryejë qarkullim me barin, para skadimit të lejes për 
lëshim në qarkullim, është i obliguar që ta njoftojë 
Agjencinë, së paku dy muaj para ndërprerjes së prodhimit 
ose qarkullimit me barin.  

 
Neni 37 

Leja për lëshimin në qarkullim përtërihet para skadimit 
të afatit për të cilin është lëshuar në bazë të vlerësimit të 
përsëritur të raportit rrezik/dobi nga ana e Agjencisë. 

Për përtëritjen e lejes për lëshim në qarkullim, bartësi i 
lejes për lëshim në qarkullim duhet të paraqesë kërkesë në 
Agjenci, së paku gjashtë muaj para skadimit të vlefshmërisë së 
lejes për lëshim në qarkullim. Kërkesa duhet të përmbajë 
versionin e përditësuar të të dhënave dhe informatave, në 
aspektin e kualitetit, sigurisë dhe efikasitetit, duke i përfshirë 
edhe të gjitha ndryshimet e ndodhura pas marrjes së lejes për 
lëshim në qarkullim. Dokumentacioni përmban informata 
administrative të përditësuara, raportin periodik për sigurinë e 
barit, informata plotësuese nëse janë të nevojshme për 
kualitetin, sigurinë dhe efikasitetin e barit, listën kronologjike 
të ndryshimeve të lejuara, si dhe informata të tjera të 
nevojshme për vlerësimin e përsëritur të raportit rrezik/dobi. 
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Agjencia në afat prej 60 ditësh nga pranimi i kërkesës 
së kompletuar për përtëritjen e lejes, e lejon ose e refuzon 
kërkesën në bazë të dokumentacionit të parashtruar dhe 
propozimin e Komisionit për barna për raportin rrezik/dobi 
të barit. 

Afati nga paragrafi 3 i këtij neni pushon të rrjedhë nga 
dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë dokumente, informata ose sqarime plotësuese, për 
të cilat konsideron se janë të domosdoshme, dhe afati 
vazhdon të rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së 
Agjencisë.   

Leja e përtëritur për lëshim në qarkullim vazhdon 
përherë, përveç nëse Agjencia, për shkaqe të bazuara lidhur 
me farmakovigjilencën, vendos që të caktojë edhe një 
periudhë pesëvjeçare për përtëritje.   

Ministri i Shëndetësisë i përcakton mënyrën e 
përtëritjes së lejes për lëshim në qarkullim, formën dhe 
përmbajtjen e dokumentacionit të nevojshëm, si dhe 
kompensimet që duhet të paguhen. 

 
Neni 38 

Bartësi i lejes është i obliguar që t’i përcjellë të 
gjitha risitë shkencore dhe teknike lidhur me barin e 
lejuar, t’i marrë parasysh risitë lidhur me kualitetin, 
sigurinë dhe efikasitetin e barit, dhe nëse është e 
nevojshme të fusë ndryshime në prodhimin ose 
kontrollin e barit, në pajtim me shkencën dhe 
teknologjinë më bashkëkohore. 

Të gjitha ndryshimet ose informatat e tjera, që janë 
shkak për ndryshime në lejen për lëshim në qarkullim, ose 
çdo ndryshim i dokumentacionit për marrjen e lejes për 
lëshim në qarkullim, dorëzohen në Agjenci. 

 
Neni 39 

Bartësi i lejes vazhdimisht e njofton Agjencinë për të 
gjitha ndryshimet më të vogla (tipi I A dhe tipi I B), në 
procedurën e lëshimit në qarkullim, dhe i fut ndryshimet 
nëse Agjencia nuk jep mendim negativ, në afat prej 
tridhjetë ditësh nga dita e paraqitjes së njoftimit dhe të 
dokumenteve të domosdoshme që kanë të bëjnë me atë 
ndryshim. 

 
Neni 40 

Bartësi i lejes është i obliguar që menjëherë të paraqesë 
kërkesë në Agjenci për futjen e ndryshimeve të mëdha (tipi 
II) në procedurën e lëshimit në qarkullim. 

Agjencia vendos për kërkesën për futjen e ndryshimeve 
të mëdha në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të 
kërkesës së kompletuar. 

Afati nga paragrafi 2 i këtij neni pushon të rrjedhë nga 
dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë informata ose sqarime plotësuese për të cilat 
konsideron se janë të domosdoshme, dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë.   

 
Neni 41 

Bartësi i lejes mund të paraqesë kërkesë në rastin e 
zgjerimit të kërkesës ekzistuese për ndryshime, që kanë të 
bëjnë me substancën aktive, formën farmaceutike, forcën 
ose indikatorin e ri, me kusht që të thirret në 
dokumentacionin tanimë të paraqitur dhe të pranuar.  

Procedura për zgjerimin e kërkesës nga paragrafi 1 i 
këtij neni, është e njëjtë si për marrjen e lejes së re për 
lëshim në qarkullim. 

 
Neni 42 

Ministri i Shëndetësisë i përcakton përmbajtjen e 
kërkesës/njoftimit, dhe  mënyrën e njoftimit ose pranimit të 
ndryshimeve në lejen për lëshim në qarkullim, ose të 
dokumentacionit tanimë të paraqitur nga neni 39 dhe 40 
paragrafi 1 i këtij ligji, si dhe kompensimet që duhet të 
paguhen. 

Neni 43 
Kërkesa për regjistrimin e barnave tradicionale 

barishtore, përmban dokumentacionin që përbëhet nga: 
1) pjesa administrative e dokumentacionit, në pajtim 

me nenin 20 paragrafi 1 pika 1 e këtij ligji; 
2) pjesa farmaceutike, kimike dhe biologjike e 

dokumentacionit, në pajtim me nenin 20 paragrafi 1 pika 2 
e këtij ligji; 

3) dëshmitë bibliografike ose profesionale për efektin e 
barit, ose barit të ngjashëm me atë, që është në përdorim 
mjekësor, për periudhën prej së paku 30 vjetësh, prej së 
cilës së paku 15 vjet në Republikën e Maqedonisë ose në 
Unionin Evropian; dhe 

4) pasqyrën bibliografike të të dhënave për sigurinë me 
raport profesional, edhe në rastet kur Agjencia në mënyrë 
plotësuese, do të kërkojë edhe të dhëna të domosdoshme 
për vlerësimin e sigurisë së barit. 

Ministri i Shëndetësisë më afërsisht i përcakton 
mënyrën e regjistrimit për barnat tradicionale barishtore, 
formën dhe përmbajtjen e dokumentacionit të duhur dhe 
mënyrën e pranimit të regjistrimit, në vendet e Unionit 
Evropian, si dhe kompensimet që duhet të paguhen. 

 
Neni 44 

Agjencia në bazë të vlerësimit të dokumentacionit të 
paraqitur, e refuzon kërkesën për regjistrimin e barit 
barishtor tradicional, nëse: 

- indikatorët terapeutikë nuk janë dëshmuar në pajtim 
me këtë ligj; 

- përbërja kualitative dhe/ose kuantitative e barit nuk i 
përgjigjet të deklaruarit; 

- bari tradicional barishtor mund të jetë i dëmshëm 
gjatë përdorimit të zakonshëm; 

- të dhënat për përdorimin tradicional janë jo të plota, 
veçanërisht nëse efektet farmakologjike ose efikasiteti, nuk 
përkojnë me të arriturat nga përdorimi dhe përvoja 
afatgjate, dhe 

- kualiteti farmaceutik nuk është dëshmuar në mënyrë 
të mjaftueshme.  

 
Neni 45 

Kërkesa për regjistrimin e barit homeopatik paraqitet 
me kusht që bari: 

1) të përdoret në mënyrë perorale ose të jashtme; 
2) të mos shënohen indikatorët terapeutikë në 

paketimin e barit, ose në informacionet lidhur me atë; dhe 
3) të ekzistojë shkalla e mjaftueshme e rrallimit, që do 

ta garantojë sigurinë e barit, veçanërisht bari nuk guxon që 
të përmbajë më shumë se një pjesë në 10 000 nga tinktura 
themelore, ose më tepër se 1/100 nga doza më e vogël që 
shfrytëzohet në alopati, në aspektin e substancave aktive, 
prania e të cilave në barnat alopatike rezulton me obligimin 
për paraqitjen e recetës.  

Ministri i Shëndetësisë më afërsisht i përcakton 
përmbajtjen e kërkesës, mënyrën e regjistrimit të barnave 
homeopatike, formën dhe përmbajtjen e dokumentacionit, 
mënyrën e pranimit të regjistrimit nga vendet e Unionit 
Evropian, si dhe kompensimet që duhet të paguhen. 

 
Neni 46 

Lista e barnave për të cilat është dhënë leja për lëshim 
në qarkullim, përkatësisht për të cilat është refuzuar, 
ndryshuar ose anuluar leja, botohet në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”, së paku dy herë në vit. 

 
Neni 47 

Bartësi i lejes mund ta bartë lejen te bartësi tjetër, me 
kusht që ai t’i plotësojë kushtet për bartjen e lejes, të 
përcaktuara me këtë ligj, dhe t’i pranojë obligimet dhe të 
drejtat e bartësit të lejes së atij bari. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën e bartjes 
së lejes për lëshim në qarkullim, përmbajtjen e 
dokumentacionit dhe të dhënat e tjera të nevojshme për 
bartjen e lejes, si dhe kompensimet që duhen të paguhen. 
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Neni 48 
Lartësinë e kompensimit nga nenet 33, 37 paragrafi 6, 

43 paragrafi 2, 45 paragrafi 2 dhe 47 paragrafi 2 të këtij 
ligji, që parashtruesi duhet ta paguajë, e përcakton ministri 
i Shëndetësisë, në pajtim me  tipin e procedurës dhe 
varësisht nga:  

- lloji i analizave që duhet të realizohen, 
- shpenzimet e bëra reale, administrative materiale, 
- vlerësimi profesional i dokumentacionit, 
- puna e komisioneve të përhershme dhe të 

përkohshme. 
 

III. 2. ANALIZA E BARNAVE 
 

Neni 49 
Bari para lëshimit në qarkullim, u nënshtrohet 

ekzaminimeve analitike (farmaceutike-kimike-biologjike), 
farmakologjike-toksikologjike dhe analizave klinike, që të 
konfirmohet kualiteti, siguria dhe efikasiteti i tij. 

Bari mund t’u nënshtrohet ekzaminimeve analitike 
(farmaceutike – kimike - biologjike), farmakologjike-
toksikologjike dhe analizave klinike, dhe nëse ka marrë leje 
për lëshim në qarkullim, me qëllim që të merren informata 
plotësuese për barin ose për kontrollin e tij. 

Ekzaminimet analitike (farmaceutike-kimike-
biologjike), farmakologjike-toksikologjike dhe klinike, 
realizohen në pajtim me parimet e praktikës së mirë 
prodhuese/praktikës së mirë kontrolluese laboratorike, 
praktikës së mirë laboratorike dhe praktikës së mirë klinike 
në analizat klinike.  

Ministri i Shëndetësisë nxjerr udhëzime për parimet e 
praktikës së mirë prodhuese/praktikës së mirë kontrolluese 
laboratorike, praktikës së mirë laboratorike, dhe për 
praktikën e mirë klinike në analizat klinike. 

 
Neni 50 

Ekzaminimet analitike, farmakologjike-toksikologjike 
dhe klinike, i kryejnë personat juridikë që i plotësojnë 
kushtet lidhur me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin, si dhe 
parimet e praktikave të mira, dhe nëse janë të autorizuar 
nga ministri i Shëndetësisë. 

Të dhënat për ekzaminimet analitike, farmakologjike-
toksikologjike dhe klinike, janë pjesë përbërëse e 
dokumentacionit për marrjen e lejes për lëshimin e barit në 
qarkullim. Analizat duhet doemos të jenë në pajtim me 
shkencën dhe teknikën më bashkëkohore, dhe parimet e 
praktikave të mira, dhe doemos duhet të jenë të 
përshkruara detajisht, dhe në mënyrë që mundëson analizat 
të jenë më të hapura, ndërsa rezultatet të jenë krahasuese. 

Ministri i Shëndetësisë i autorizon personat juridikë 
nga paragrafi 1 i këtij neni, për analizën e barnave, dhe i 
përcakton kompensimet që duhet të paguhen. 

 
Neni 51 

Ekzaminimi analitik i barnave paraqet ekzaminim 
farmaceutik-kimik-biologjik-mikrobiologjik të kualitetit të 
barnave dhe kryhet në pajtueshmëri me parimet e praktikës 
së mirë të kontrollit laboratorik, e në bazë të të dhënave të 
përmbajtura në dokumentacion e dorëzuar ndaj kërkesës dhe 
në pajtueshmëri me specifikimin për kualitetin e atij bari.    

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën dhe 
procedurat për ekzaminimin analitik të barnave. 

 
Neni 52 

Ekzaminimi farmakologjik - toksikologjik përkatësisht 
ekzaminimi paraklinik i barit është procedurë për 
vlerësimin e sigurisë së barit dhe kryhet në pajtueshmëri 
me parimet e praktikës së mirë laboratorike. 

Procedura për  nxjerrjen e ekzaminimit farmakologjik-
toksikologjik të përshkruar në dokumentacionin për 
marrjen e lejes për vendosje në qarkullim i përcakton 
karakteristikat e barnave farmakodinamike, 
farmakokinetike dhe toksikologjike të zbatuara në kafshët 

laboratorike dhe i parasheh efektet e mundshme te njerëzit. 
Rezultatet nga ekzaminimi farmakologjik-toksikologjik i 
përfshin rezultatet nga të gjitha ekzaminimet e kapshme të 
barit, pa dallim nëse janë të volitshme ose të pavolitshme. 

Ministri i shëndetësisë e përcakton mënyrën dhe 
procedurat për ekzaminimin farmakologjik-toksikologjik të 
barnave. 

 
Neni 53 

Ekzaminimet klinike të barnave kryhen në vullnetarë të 
shëndetshëm dhe/ose pacientë, për shkak të gjetjes ose 
vërtetimit të efekteve klinike, farmakologjike, 
farmakodinamike ose fafmakokinetike të barit të 
ekzaminuar, për zbulimin e efekteve të padashura ose për 
ekzaminimin e absorbimit, distribucionit, metabolizmit dhe 
eliminimit, që të vërtetohet siguria dhe efikasiteti i barit. 
Ekzaminimet klinike përfshijnë studime bioekuivalente 
përkatësisht  ekzaminime të biodisponimit. 

 
Neni 54 

Ekzaminimet klinike të barnave kryhen vetëm nëse 
janë të dorëzuara rezultatet nga ekzaminimet analitike, 
farmakologjike-toksikologjike, nëse ekzaminimi kryhet në 
bar që nuk ndikon në kodin gjenetik të njeriut dhe nëse 
rreziku nga përdorimi i barit nuk është më i madh nga 
justifikimi shëndetësor i ekzaminimit të tij. 

Ekzaminimet klinike të barnave kryhen në pajtim me 
parimet etike të Deklaratës së Helsinkit dhe me 
marrëveshje tjera të nënshkruara ndërkombëtare, në pajtim 
me parimet e praktikës së mirë klinike në ekzaminimet 
klinike dhe në pajtueshmëri me mbrojtjen e detyrueshme 
dhe të garantuar të të dhënave personale dhe të drejtat e 
personave të përfshira në ekzaminimin (në tekstin e 
mëtutjeshëm: ekzaminues). 

 
Neni 55 

Ekzaminuesit në ekzaminimin klinik doemos duhet të 
jenë të informuar për të gjitha të dhënave relevante për 
ekzaminimin, për qëllimin e ekzaminimit, natyrën e tij, 
procedurën dhe rrezikun e mundshëm, në mënyrë në të 
cilën është i kuptueshëm në formë të shkruar. 

Ekzaminimi klinik i barit mund të kryhet vetëm nëse 
ekzaminuesi jep pajtueshmëri me shkrim. 

Pajtueshmëria nga paragrafi 2 i këtij neni në çdo 
moment mund të tërhiqet. 

 
Neni 56 

Ekzaminimet klinike që janë pjesë e dokumentacionit 
për marrjen e lejes për vendosjen në qarkullim i përmbajnë 
rezultatet nga ekzaminimet klinike që janë mjaft të 
specifikuara dhe objektive që të sigurojnë vlerësim 
objektiv të raportit rrezik/interes për pacientin, për sigurinë 
dhe efikasitetin e barit, si dhe mendimin nëse  bari plotëson 
kushtet për vendosje në qarkullim. 

 
Neni 57 

Kërkesë për ekzaminim klinik mundet të paraqes 
prodhuesi, sponsori i ekzaminimit ose përfaqësues i 
autorizuar i tij . 

Parashtruesi i kërkesës për ekzaminim klinik të barit 
është përgjegjës për zbatimin e ekzaminimit dhe për 
rrjedhën e ekzaminimit klinik është i detyruar t’i dorëzojë 
në çdo tre muaj raport Agjencisë, përkatësisht të dorëzojë 
raport përfundimtar për rezultatet nga ekzaminimi i kryer 
klinik i barit në afat prej një viti nga dita e kryerjes së 
ekzaminimit klinik të barit. 

 Parashtruesi i kërkesës për ekzaminim klinik të barit 
është i detyruar që para fillimit të ekzaminimit t'i sigurojë 
ekzaminuesit në rast të ndodhisë së dëmit ndaj shëndetit të 
njeriut të atyre personave, ndërsa është shkaktuar me 
ekzaminim klinik të barit në pajtim me dispozitat e 
përgjithshme për sigurimin për dëm. 
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Neni 58 
Parashtruesi i kërkesës për ekzaminim klinik të barit 

para zbatimit të ekzaminimit klinik i paraqet kërkesë 
Agjencisë për bar që nuk ka leje për vendosje në qarkullim 
në Republikën e Maqedonisë, për indikacion të ri, për grup 
të ri qëllimor, mënyrë të re të aplikimit, ose mënyrë të re të 
dozimit. 

Kërkesa për ekzaminim klinik përmban: shqyrtimin e 
informacioneve për kualitetin e barit, të gjitha 
informacionet e nevojshme për rezultatet nga ekzaminimi 
paraklinik ose siguria e barit dhe rezultatet nga ekzaminimi 
klinik e cila është zbatuar në atë bar, protokollin nga 
ekzaminimi i paraqitur, mendimin pozitiv të Komisionit 
etik, informacionet nga institucioni i cili do ta kryejë 
ekzaminimin, për ekzaminuesit edhe informacione tjera të 
domosdoshme për marrjen e vendimit për miratimin ose 
refuzimin e ekzaminimit. 

Komisionin etik nga paragrafi 2 i këtij neni e formon 
ministri i Shëndetësisë. 

Agjencia e miraton ose refuzon kërkesën për 
ekzaminim klinik në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit 
të kërkesës së plot për ekzaminim klinik, në bazë të 
mendimit të Komisionit për ekzaminime klinike. 

Afati nga paragrafi 3 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë informacione ose shpjegime plotësuese për të cilat 
mendon se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë. 

 
Neni 59 

Para fillimit të ekzaminimit klinik për bar që ka leje për 
përdorim në qarkullim në Republikën e Maqedonisë, si dhe 
për zbatimin  e studimeve për bioekuivalencë, parashtruesi 
e njofton Agjencinë për zbatimin e ekzaminimit klinik. 

Kërkesa për ekzaminim klinik përmban: 
informacionet për barin që ekzaminohet, të dhënat për 
kualitetin e barit dhe rezultatet nga ekzaminimet 
paraklinike ose për sigurinë e barit dhe rezultatet nga 
ekzaminimet klinike që janë zbatuar në barin lëndor, 
protokollin e ekzaminimit të propozuar, numrin e 
ekzaminuesve, mendimin pozitiv të Komisionit etik, 
informacionet për institucionin i cili do ta kryejë 
ekzaminimin, për ekzaminuesit edhe informacionet tjera 
të nevojshme për lejimin ose refuzimin e ekzaminimit. 

Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
njoftimit të plotë për zbatimin e ekzaminimit klinik e 
njofton parashtruesin për shkaqet e refuzimit të 
ekzaminimit klinik. 

Afati nga paragrafi 3 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë informacione ose shpjegime plotësuese për të cilat 
mendon se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë. 

Nëse parashtruesi në njoftimin për ekzaminimin klinik 
nuk merr përgjigje negative nga Agjencia në afat prej 
tridhjetë ditësh, ekzaminimi klinik mund të fillojë. 

 
Neni 60 

Prodhuesi, përkatësisht sponsori është i detyruar t'ia 
lajmërojë Agjencisë të gjitha ndryshimet relevante në 
ekzaminimin klinik. 

Prodhuesi, përkatësisht sponsori, mund t'i vendosë 
ndryshimet nëse në afat prej 30 ditësh nuk merr përgjigje 
negative nga Agjencia. 

 
Neni 61 

Në rast të reagimeve serioze të  padëshirueshme ose 
ndodhive që kanë ndodhur në kohën e ekzaminimit klinik, 
prodhuesi, përkatësisht sponsori është i detyruar që 
menjëherë ta njoftojë Agjencinë, Komisionin etik dhe 
personin juridik nga neni 87 paragrafi 2 i këtij ligji. 

Neni 62 
Agjencia kryen mbikëqyrje mbi zbatimin e 

ekzaminimeve klinike në pajtim me këtë ligj dhe me 
parimet për praktikë të mirë klinike në ekzaminimin klinik. 

 
Neni 63 

Agjencia mund të kërkojë ndërprerjen e përkohshme 
ose të përhershme të ekzaminimit klinik të barit për shkak 
të mbrojtjes së shëndetit publik. 

 
Neni 64 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën dhe 
procedurën për ekzaminimet klinike, përmbajtjen e 
dokumentacionit, si dhe kompensimet që duhen paguar. 

 
III. 3. PRODHIMI I BARNAVE 

 
Neni 65 

Barna mund të prodhojnë persona juridikë të cilët kanë 
leje për prodhim. 

Leja për prodhim përfshin lejen për prodhim dhe për 
shitje të barit të prodhuar nga prodhuesi farmaceutik. 

Leja për prodhim lëshohet për: 
- procesin e prodhimit në tërësi ose për pjesë të procesit 

të prodhimit: 
- vendin e caktuar të prodhimit: 
- formën e caktuar farmaceutike; 
- prodhimin e substancës aktive dhe 
- prodhimin e ekscipienteve. 
Leja për prodhim është i nevojshëm pa marrë parasysh 

nëse bari i prodhuar është i dedikuar për eksport ose për 
ekzaminim klinik. 

Leja për prodhim është e nevojshme edhe nëse kryhen 
aktivitete që përfshijnë vendosjen e etiketave, futjen e 
urdhëresës për pacientin dhe tjetër, si dhe për pjesë nga 
procesi i prodhimit. 

 
Neni 66 

Prodhuesi i barit të fituar nga gjaku i njeriut është i 
detyruar të sigurojë mbledhjen, ripunimin ose përpunimin e 
gjakut, komponentët dhe derivatet e tij të përdorura si 
lëndë e parë të jenë në pajtueshmëri me kushtet e 
rregulluara me ligj.  

Prodhuesi i preparateve radio-farmaceutike është i 
detyruar të sigurojë lëndët e para hyrëse që për preparatin të 
jenë në pajtueshmëri me kushtet e rregulluara me këtë ligj. 

 
Neni 67 

Prodhimi i barnave galene të përpunuara në laboratorë 
galene në barnatoret deri në 100 paketime të kryera ditore, 
nuk llogaritet për prodhim të barnave në kuptimin e këtij 
ligji. 

Ministri i Shëndetësi i përcakton kushtet më të 
përafërta në raport me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin që 
duhet t'i plotësojnë personat juridik që kryejnë përpunimin 
e barnave galene.  

 
Neni 68 

Personi juridik i cili prodhon barna doemos duhet t'i 
plotësojë  kushtet si vijon: 

- të ketë lokale përkatëse, pajisje dhe kuadër për 
prodhim, në pajtueshmëri me vëllimin dhe nevojat e 
prodhimit, kontrollin, magazinimin dhe transportin e 
barnave, në bazë të parimeve të praktikës së mirë 
prodhuese; 

- të kenë punësuar një numër përkatës të personave me 
arsim të kryer sipëror nga sfera e farmacisë me shumicë, 
kimisë, teknologjisë, medicinës, stomatologjisë ose 
profesioni përkatës profesional dhe në mënyrë përkatëse 
plotësuese arsim në varshmëri nga prodhimi, në varshmëri 
nga vëllimi dhe kompleksi i prodhimit të barnave; 
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- të kenë punësuar person përgjegjës për prodhimin e 
çdo serie të barit, me arsim të kryer sipëror nga sfera e 
farmacisë me shumicë dhe specializim në teknologjinë 
farmaceutike, që është në çdo kohë në dispozicion dhe 
siguron se çdo seri e barit është prodhuar në pajtueshmëri 
me ligjin dhe me kushtet nga leja për lëshim në qarkullim; 

- të kenë punësuar person përgjegjës për kontrollin e 
kualitetit të çdo serie të barit, me arsim të kryer sipëror nga 
sfera e farmacisë me shumicë dhe specializim në 
ekzaminimin dhe kontrollin e barnave, që është në çdo 
kohë në dispozicion dhe siguron se çdo seri e barit është 
kontrolluar në pajtueshmëri me ligjin dhe me kushtet nga 
leja për lëshim në qarkullim; 

- të kenë punësuar person përgjegjës për lëshimin në 
qarkullim të çdo serie së barit, me arsim të kryer sipëror 
nga sfera e farmacisë me shumicë dhe njohuri plotësuese 
për prodhimin dhe kontrollin e barnave, që është në çdo 
kohë në dispozicion dhe siguron se çdo seri e barit është 
kontrolluar në pajtueshmëri me ligjin dhe me kushtet nga 
leja për lëshim në qarkullim; 

- procesi i prodhimit kryhet në pajtueshmëri me 
parimet e praktikës së mirë prodhuese; 

- lëndët e para të përdorura si substanca aktive ose 
ekscipientë prodhohen në pajtueshmëri me parimet e 
praktikës së mirë prodhuese; 

- t'i prodhojë vetëm ato barna për të cilat ka leje për 
prodhim dhe janë në pajtim me lejen e marrë për lëshimin e 
barit në qarkullim, dhe 

- të ngritë sistem të kualitetit në pajtueshmëri me 
parimet e praktikës së mirë prodhuese. 

 
Neni 69 

Kërkesa për marrjen e lejes për prodhim i dorëzohet 
Agjencisë. 

Ndaj kërkesës nga paragrafi 1 i këtij neni dorëzohen 
dëshmi se janë plotësuar kushtet e përcaktuara në nenin 68 
të këtij ligji. 

Agjencia e miraton ose refuzon kërkesën për leje në 
afat prej 90 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës komplete, 
në bazë të dokumenteve dhe raportit të paraqitur nga 
inspektimi i kryer për GMP. 

 Afati nga paragrafi 3 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë informacione ose të dhëna plotësuese për të cilat 
mendon se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë. 

Leja për prodhim jepet në kohë të pacaktuar. 
 

Neni 70 
Prodhuesi e njofton Agjencinë për çdo ndryshim që ka 

të bëjë me kushtet e përcaktuara në nenin 68 të këtij ligji.  
Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 

njoftimit komplet e miraton ose refuzon ndryshimin. Ky 
afat vazhdohet për 90 ditë nëse ndryshimi kërkon 
inspektimin e GMP në vendin e prodhimit. 

Afati nga paragrafi 2 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë dokumentacione ose të dhëna plotësuese për të 
cilat mendon se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë. 

 
Neni 71 

Prodhuesi është i detyruar të mundësojë zbatimin e 
mbikëqyrjes së rregullt të inspektimit, si dhe mbikëqyrjen 
me kërkesën e Agjencisë.  

Prodhuesi është i detyruar ta informojë Agjencinë për 
të gjitha incidentet ose gabimet e shkaktuara në procesin e 
prodhimit ose për gjendjet tjera që janë në interes të 
shëndetit publik. 

Leja për prodhim anulohet nëse Agjencia vërteton se 
prodhuesi i barnave nuk i plotëson kërkesat e përcaktuara 
me këtë ligj. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton përmbajtjen e 
kërkesës, dokumentacionin dhe kushtet më të afërta në lidhje 
me hapësirën, pajisjen dhe kuadrin për marrjen e miratimit për 
prodhim, si dhe kompensimet që duhen të paguhen.   

 
III. 4. QARKULLIM ME BARNA 

 
Neni 72 

Qarkullimi me barna përfshin importin, eksportin, 
qarkullimin me shumicë dhe qarkullimin pakicë me barna. 

Personat juridikë që kryejnë qarkullim me barna dhe 
bartësi i lejes për lëshimin e barit në qarkullim me kërkesë 
të Agjencisë janë të detyruar të sigurojnë të dhëna për 
sasinë e barnave të shitura, si dhe të dhëna tjera të 
domosdoshme që kanë të bëjnë me shitjen e barit. 

 
Neni 73 

Qarkullimi me shumicë me barna përfshin furnizimin, 
magazinimin, transportin, shpërndarjen dhe shitjen e 
barnave. 

Shpërndarjen e barnave me shumicë e kryen vetëm 
person juridik i cili ka leje për qarkullim me shumicë me 
barna të lëshuara nga Agjencia (në tekstin e mëtutjeshëm: 
farmaci me shumicë). 

Farmacitë me shumicë  janë të detyruara të furnizojnë 
barna vetëm nga persona juridikë të cilët kanë leje për 
prodhim ose miratim për qarkullim me shumicë me barna 
dhe t’u shesin barna personave juridikë të cilët kanë leje 
për qarkullim me shumicë dhe qarkullim me pakicë me 
barna, si dhe institucione shëndetësore. 

Prodhuesi drejtpërsëdrejti mund t'i furnizojë 
institucionet shëndetësore, përveç barnatoreve, me barnat 
nga programi i vet prodhues, nëse i plotëson kushtet për 
qarkullim në të madhe. 

Farmacitë me shumicë janë të detyruara të furnizojnë, 
shesin, ose distribuojnë barna për të cilat është lëshuar leje 
për lëshimin në qarkullim ose barna që kanë leje për import, 
se bari që është i dedikuar për zbatimin e ekzaminimeve 
klinike të miratuara, si dhe bar i dedikuar për prodhim të 
mëtutjeshëm, nga njëri në tjetrin, pa akumulimin e 
kompensimit të përcaktuar për qarkullimin me shumicë. 

Farmacitë me shumicë nuk guxojnë të kryejnë 
qarkullim me pakicë. 

 
Neni 74 

Personi juridik i cili kryen qarkullim me shumicë është 
i detyruar t'i plotësojë kushtet si vijon: 

- të këtë lokale përkatëse, pajisje dhe kuadër për 
qarkullim me shumicë, transport, shpërndarjen dhe 
magazinim në pajtueshmëri me sasinë dhe asortimentit e 
barnave me të cilat kryhet qarkullin me shumicë; 

- të ketë punësuar numër përkatës të personave me 
arsim sipëror nga sfera e farmacisë me shumicë dhe nga 
sfera tjera përkatëse;  

- të ketë punësuar person përgjegjës për pranimin, 
magazinimin, shpërndarjen, transportin dhe dërgesën e 
barnave, si dhe për mbikëqyrje mbi dokumentacionin me 
çka sigurohet përcjellja e barnave, ndërsa duhet të ketë 
arsim sipëror nga sfera e farmacisë me shumicë dhe është 
vazhdimisht në dispozicion; 

- të mbajë dokumentacion përkatës në mënyrë më të 
cilën mundësohet përcjellja e barnave dhe tërheqja e shpejt 
nga qarkullimi, si dhe përcjellja e ankesave; 

- t'i plotësojë kushtet për kryerjen e veprimtarisë 
tregtare në pajtueshmëri me dispozitat nga sfera e tregtisë; 

- të ketë sistem të zbatuar të kualitetit dhe proceseve të 
organizuara të punës në pajtueshmëri me parimet e 
praktikës së mirë shpërndarëse, dhe  

- t'i plotësojë detyrimet e shërbimit publik, përkatësisht 
të garantojë asortiment të përhershëm dhe përkatës dhe sasi 
të barnave që i kënaqin nevojat në territorin e Republikës 
së Maqedonisë dhe në periudhë të shkurtër kohore t'ia 
dërgojë barnat e nevojshme shfrytëzuesit të fundit.  
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Neni 75 
Farmacia me shumicë e cila kryen import të barnave 

(në tekstin e mëtutjeshëm: importues) përveç kushteve të 
përcaktuara në nenin 74 të këtij ligji duhet të ketë 
laboratorë të vetme të akredituar me lokale përkatëse, 
pajisje dhe kuadër për zbatimin e kontrollit të serive të 
barnave të importuara, duke përfshirë edhe personin e 
punësuar profesional ose në mënyrë tjetër person i 
angazhuar me arsim sipëror nga sfera e farmacisë me 
shumicë dhe specializim nga sfera e ekzaminimit dhe 
kontrollit të barnave që përherë është në dispozicion dhe 
garanton se çdo seri i barit të imponuar ekspozohet 
kontrollit të kualitetit në pajtueshmëri me këtë ligj dhe me 
kushtet nga leja për lëshimin në  qarkullim ose nga leja për 
import. 

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, importuesi 
në bazë të marrëveshjes së arritur mund të kryejë kontrollin 
e kualitetit të barit në laborator tjetër të autorizuar për 
ekzaminim dhe kontrollin e barnave. 

Importuesit të cilët kryejnë pjesë nga procesi i 
prodhimit (vendosje  etiket, vendosjen e udhëzimit për 
pacientin dhe tjetër), përveç leje për qarkullim me shumicë 
doemos duhet të kenë edhe leje për prodhim për proceset 
që i  kryejnë. 

 
Neni 76 

Kërkesa për marrjen e lejes për qarkullim me shumicë i 
dorëzohet  Agjencisë dhe përmban të dhëna për plotësimin 
e kushteve të përcaktuara me nenin 74 të këtij ligji. 

Agjencia e miraton ose refuzon kërkesën për marrjen e 
lejes për qarkullim me shumicë në afat prej 90 ditësh nga 
pranimit të kërkesës, në bazë të dokumenteve të dorëzuara 
dhe raportit nga inspektimi i kryer për plotësimin e 
kushteve nga neni 74 të këtij ligji. 

Afati nga paragrafi 2 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë dokumentacione ose të dhëna plotësuese për të 
cilat mendon se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë. 

Leja për qarkullim me shumicë jepet në kohë të 
pacaktuar. 

 
Neni 77 

Farmacia me shumicë e njofton Agjencinë për çdo 
ndryshim që ka të bëjë me kushtet e përcaktuara në nenin 
74 të këtij ligji në bazë të së cilave është lëshuar leja për 
qarkullim me shumicë. 

Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
njoftimit nga paragrafi 1 të këtij neni e miraton ose  
refuzon ndryshimin. Ky afat vazhdohet deri në 90 ditë nëse 
ndryshimi kërkon inspektim për shkak të konstatimit të 
ndryshimit të kryer të farmacisë me shumicë. 

Afati nga paragrafi 2 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që 
të sigurojë dokumentacione ose të dhëna plotësuese për 
të cilat mendon se janë të domosdoshme dhe afati 
vazhdon të rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së 
Agjencisë. 

 
Neni 78 

Farmacia me shumicë është e detyruar të mundësojë 
zbatimin e mbikëqyrjes së inspektimit në pajtueshmëri me 
këtë ligj. 

Farmacia me shumicë e njofton Agjencinë për të gjitha 
incidentet ose gabimet ne procesin e punës ose për gjendje 
të tjera që janë me interes për mbrojtjen e shëndetit publik. 

Leja për qarkullim me shumicë anulohet nëse Agjencia 
vërteton se farmacia me shumicë nuk i plotëson kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton përmbajtjen e 
kërkesës dhe kushtet më të përafërta në lidhje me lokalin, 
pajisjen dhe kuadrin për marrjen e lejes për qarkullim me 
shumicë, si dhe kompensimet që duhen të paguhen.  

Neni 79 
Importi i barnave që kanë leje për vendosje në 

qarkullim, leje për ekzaminime klinike ose  njoftime për 
ekzaminime klinike kryhet pa leje për import. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, Agjencia 
lëshon leje për import nëse: 

- bari nuk ka leje për lëshim në qarkullim, ndërsa është 
në listën e barnave esenciale; 

- bari ka leje për lëshim në qarkullim, ndërsa është bar 
imunologjik, preparat radiofarmaceutik ose është bar i 
fituar me përpunimin e gjakut të njeriut ose plazmës së 
njeriut; 

- bari nuk ka leje për lëshim në qarkullim, ndërsa 
kërkohet për shërim të pacientit individual ose grup të 
pacientëve në spital ose institucion tjetër shëndetësor; 

- bari nuk ka leje për lëshim në qarkullim, ndërsa është 
i nevojshëm për vazhdimin e shërimit i cili ka filluar në 
vend të huaj; 

- bari nuk ka leje për lëshim në qarkullim, ndërsa është 
i nevojshëm në raste të veçanta (infeksione, helmim, 
ekspozim dhe tjetër) ose në raste tjera që janë në interes për 
mbrojtjen e shëndetit publik; 

- bari është i dedikuar për ekzaminim paraklinik; 
- bari është i dedikuar për ekspozim dhe zhvillim; 
- bari është i dedikuar për prodhim të mëtutjeshëm, dhe 
- bari është në paketim sa më të vogël dhe është i 

dedikuar për shpallje. 
 

Neni 80 
Parashtruesi i kërkesës për marrjen e lejes për importin 

e barnave është importuesi. 
Kërkesa për import të barit i dorëzohet Agjencisë. Ndaj 

kërkesës shtohet edhe dëshmia se janë plotësuar kushtet 
nga neni 79 i këtij ligji.  

Agjencia në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të 
njoftimit komplet e miraton ose  refuzon ndryshimin. 

Afati nga paragrafi 3 i këtij neni ndërpritet të rrjedhë 
nga dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi që të 
sigurojë dokumentacione ose të dhëna plotësuese për të 
cilat mendon se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton përmbajtjen e 
kërkesës dhe mënyrën dhe e fitimit të lejes për import, si 
dhe kompensimi që duhet të paguhet. 

 
Neni 81 

Qarkullimi me pakicë me barna kryhet në barnatore. 
Qarkullimi me pakicë përfshin furnizimin, 

magazinimin, ruajtjen dhe dhënien e barnave. 
Barnatorja është person juridik. Themelimi dhe 

veprimtaria e barnatoreve kryhet në pajtueshmëri me këtë 
ligj dhe Ligjin për mbrojtje shëndetësore. 

Lejen për kryerjen e veprimtarisë së barnatores e 
lëshon Ministri i Shëndetësisë në pajtueshmëri me këtë ligj 
dhe Ligjin për mbrojtje shëndetësore. 

Leja për qarkullim me pakicë jepet në kohë të 
pacaktuar. 

 
Neni 82 

Personi juridik i cili kryen qarkullim me pakicë është i 
detyruar t'i plotësojë kushtet si vijon: 

- të ketë lokale përkatëse, pajisje dhe kuadër për 
qarkullim me pakicë në pajtueshmëri me sasinë dhe llojin e 
barnave që lëshohen në qarkullim; 

- të ketë të punësuar numër përkatës personash me 
arsimim sipëror nga sfera e farmacisë me shumicë (së paku 
nga një në ndërrime i cili do të jetë i pranishëm në mënyrë 
të përhershme në barnatore) dhe persona me arsimim të 
mesëm nga sfera e farmacisë me shumicë; 

- të mbajë evidencë përkatëse për barnat konsumimin e 
barnave; 

- të ketë të ngritur sistem të kualitetit dhe proceseve të 
organizuara të punës në pajtueshmëri me parimet e 
praktikës së mirë farmaceutike, dhe  
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- t‘i plotësojë detyrimet e shërbim publik, përkatësisht 
detyrimin që të garantojë asortiment të përhershëm dhe 
përkatës dhe sasi të barnave për plotësimin e nevojave të 
pacientëve në rajon të përcaktuar gjeografik. 

Barnatorja mund edhe të përpunojë, kryejë kontroll dhe 
të japë barna magjistrale dhe galene nëse i plotëson kushtet 
në lidhje me lokalin, pajisjen dhe kuadrin e përcaktuar me 
këtë  ligj dhe Ligjin për mbrojtje shëndetësore.  

Barnatorja është e detyruar që lëshimin, përkatësisht 
shitjen e barnave ta kryejë në mënyrë të përcaktuar në lejen 
për lëshimin e barit në qarkullim. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton procedurën, kushtet 
dhe mënyrën për fitimin e lejes për qarkullim me pakicë. 

Ministri i Shëndetësisë miraton udhëzim për parimet e 
praktikës së mirë farmaceutike. 

 
III. 5. SHËNIMI I BARNAVE DHE UDHËZIM  

PËR PACIENTIN 
 

Neni 83 
Çdo bar që lëshohet në qarkullim, në paketimin e 

jashtëm doemos duhet të jetë i shënuar me të dhëna në 
gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, ose atje ku 
nuk ka paketim të jashtëm, në paketimin kontaktues. Të 
dhënat e njëjta mund të jepen në një ose më tepër gjuhë të 
huaja. 

Paketimi i jashtëm i përmban së paku të dhënat më 
themelore për barin (emrin dhe emrin e rëndomtë, përbërje 
kualitative dhe kuantitative të substancës aktive, formës 
farmaceutike, forcës, madhësisë së paketimit, prodhues/bartës 
i lejes për lëshim në qarkullim, mënyrën e përdorimit, 
mënyrën e ruajtjes, datën e skadimit të afatit të përdorimit, 
mënyrën e lëshimit, numrin e serisë, numrin e lejes për lëshim 
në qarkullim, kodet identifikuese, masat paralajmëruese, 
çmimin e barit dhe të dhëna tjera relevante). 

Emri i barit duhet të jetë i shënuar edhe me shenja të 
Brajllovit në paketimin e jashtëm. 

Paketimi kontaktues i përmban të dhënat themelore për 
barin (emrin dhe emrin e rëndomtë, përbërjen kualitative 
dhe kuantitative të substancës aktive, formën farmaceutike, 
forcën, prodhuesin, datën e skadimit të afatit të përdorimit, 
numrin e serisë dhe të dhëna tjera të rëndësishme që i lejon 
madhësia e paketimit kontaktues). 

 
Neni 84 

Çdo bar që lëshohet në qarkullim doemos duhet të 
përmbajë udhëzim për pacientin në gjuhën maqedonase 
dhe alfabetin e saj cirilik në pajtim me raportin 
përmbledhës për veçoritë e barit, përveç nëse të gjitha të 
dhënat në pajtim me këtë ligj janë të dhëna në paketimin e 
jashtëm ose nuk ekziston paketim i jashtëm në paketimin 
kontaktues. 

Udhëzimi për pacientin i përmban së paku të dhënat 
themelore për barin (emrin, emrin e rëndomtë, përbërjen 
kualitative dhe kuantitative, formën farmaceutike, forcën 
dhe madhësinë e paketimit, prodhuesin dhe bartësin e 
lejes për lëshimin në qarkullim, mënyrën e përdorimit, 
efektet të padëshirueshme, afatin e kohëzgjatjes, mënyrën 
e ruajtjes dhe informacione tjera të rëndësishme). Bartësi 
i lejes për lëshimin në qarkullim, nëse atë e kërkojnë 
shoqatat e pacientëve, doemos duhet të sigurojë udhëzim 
përkatës për persona të verbër dhe persona me pamje të 
dobët. 

 
Neni 85 

Me përjashtim nga neni 83 i këtij ligji, Agjencia mund 
të lejojë që paketimi i jashtëm dhe kontaktues dhe 
udhëzimi për pacientin të jenë në gjuhë të huaj, me kusht 
që të gjitha të dhënat e domosdoshme në gjuhën 
maqedonase dhe në alfabetin e saj cirilik të vendosen në 
etiketën e paketimit dhe të vendoset edhe udhëzimi për 
pacientin në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj 
cirilik. 

Neni 86 
Ministri i Shëndetësisë i përcakton të dhënat që 

përmbahen në paketimin e jashtëm dhe të brendshëm, 
strukturën dhe përmbajtjen e udhëzimit për përdorim, si 
dhe rastet kur mundet të përdoret etiketa. 

 
III. 6. FARMAKOVIGALANCA 

 
Neni 87 

Agjencia vendos dhe mirëmban sistemin e 
farmakovigalancës me bazë të të dhënave për zbulimin, 
mbledhjen, përcjelljen, vlerësimin dhe sigurimin në 
mënyrë përkatëse të të dhënave të reja për sigurinë e 
barit ose për barin e ekzaminuar, si dhe për raportin 
rrezik/interes nga përdorimi i barit ose të interaksioneve 
të tij me barna tjera. 

Ministri i Shëndetësisë autorizon person juridik për 
kryerjen e punëve në Qendrën nacionale për përcjelljen e 
veprimeve të padëshirueshme të barnave, i cili i mbledh 
dhe vlerëson reaksionet ose ndodhitë e padëshirueshme, 
informacionet për interaksionet ose keqpërdorimin e 
barnave dhe e këshillon Agjencinë për masat që duhen të 
ndërmerren. 

 
Neni 88 

Punëtorët shëndetësorë janë të detyruar që për të gjitha 
reaksionet e padëshirueshme ose të shkaktuara nga 
përdorimi i barit ose në rast të dyshimit për reaksione ose 
ndodhi të padëshirueshme ta njoftojnë personin juridik nga 
neni 87 paragrafi 2 të këtij ligji. 

 
Neni 89 

Bartësit e lejes për lëshimin në qarkullim janë të detyruar 
që menjëherë ta njoftojnë personin juridik nga neni 87 
paragrafi 2 i këtij ligji dhe Agjencinë për çdo reaksion serioz 
ose ndodhi të padëshirueshme ose në rast të dyshimit për 
reaksionin ose ndodhinë e padëshirueshme që janë shfaqur 
në Republikën e Maqedonisë ose në vende tjera. 

Bartësit e lejeve për lëshimin në qarkullim janë të 
detyruar që Agjencisë t’i dorëzojnë raporte periodike për 
siguri të barit në çdo gjashtë muaj në periudhën në dy vitet 
e para pas fitimit të lejes për lëshimin në qarkullim, një 
herë në vit në tri vitet  e ardhshme dhe një herë në çdo tre 
vjet për kohëzgjatjen e lejes ose me kërkesë të Agjencisë. 

 
Neni 90 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën e 
lajmërimit dhe përmbajtjen e formularit për lajmërim  të 
reaksioneve të padëshirueshme, si dhe mënyrën e 
organizimit të sistemit të farmakovigilancës.  

 
III. 7. SHPALLJA E BARNAVE 

 
Neni 91 

Shpallja e barnave është çdo formë e zgjerimit të 
informacioneve për barnat në publikun e gjerë ose 
profesional që të promovohet shënimi i barnave, të 
stimulohet lëshimi i barnave, furnizimi me barna, si dhe 
shitja dhe përdorimi i tyre. 

 
Neni 92 

Shpalljen e barnave dedikuar për punëtorët 
shëndetësorë e bëjnë bartësit e lejes për lëshimin në 
qarkullim përmes shpalljeve në literaturën profesionale, 
revistave profesionale periodike dhe publikimeve tjera 
profesionale, si dhe përmes dhënies së drejtpërdrejtë të 
informacioneve të punëtorëve shëndetësorë të cilët i 
përcaktojnë ose i lëshojnë barnat. 

Shpallja e barnave që jepen në recetë mjekësore 
dedikuar për punëtorët shëndetësorë është e lejuar për 
shkak të sigurimit të informacioneve në pajtueshmëri me 
raportin përmbledhës për veçoritë e barit ose në lidhje me 
kushtet nën të cilat bari është lëshuar në qarkullim. 
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Shpallja e barnave dedikuar për punëtorët shëndetësorë 
mundet të përcillet me dhënien e paketimit më të vogël të 
barit të lejuar, shënuar me ''ekzemplar pa pagesë'' dhe ''nuk 
është për shitje'', përveç për barnat që përmbajnë droga 
dehëse dhe substanca psikotropike. 

 
Neni 93 

Gjatë shpalljes së  barnave është e ndaluar që bartësit e 
lejes për lëshimin në qarkullim ose personat fizikë dhe 
juridikë të cilët kryejnë aktivitete në emër të tyre të ofrojnë 
të dhëna, interes material të drejtpërdrejtë ose indirekt 
personave të cilët i përcaktojnë ose japin barna, vetëm nëse 
janë të rëndësisë më të vogël dhe është dedikuar për 
kryerjen e veprimtarisë shëndetësore. 

Bartësit e lejes për lëshimin në qarkullim u mundësojnë 
personave të cilët i përcaktojnë ose lëshojnë barnat të 
fitojnë njohuri plotësuese për barnat e reja dhe për barnat 
që më janë lëshuar në qarkullim, përmes organizimit dhe 
realizimit të seminareve promovuese . 

Bartësit e lejes për lëshimin në qarkullim, janë të 
detyruar që dhënien e informacioneve për qëllimet nga 
paragrafi 2 i këtij neni ta kryejnë në mënyrë që nuk e 
tejkalon kufirin e qëllimeve shkencore-ekspertuese të 
edukimit të atillë, të organizuar vetëm për fitimin e 
njohurive të reja për barin dhe është drejtuar posaçërisht 
ndaj personave të cilët i përcaktojnë ose japin barnat. 

 
 

Neni 94 
Bartësit e lejeve për lëshimin në qarkullim dhe 

prodhuesit, për barnat që lëshohen pa recetë nga mjeku, 
mund ta informojnë publikun e gjerë për karakteristikat e 
barit në pajtueshmëri me raportin përmbledhës për veçoritë 
e barit ose me urdhëresë për pacientin, me çka janë të 
detyruar që atë ta kryejnë në mënyrë objektive dhe me leje 
paraprake nga Agjencia. 

 
Neni 95 

Ndalohet shpallja e barnave që lëshohen në recetë nga 
mjeku përmes mediumeve, për publikun e gjerë.  

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni dhe për shkak 
të mbrojtjes së shëndetit publik ose pengimit të gjendjeve të 
jashtëzakonshme (epidemive, fatkeqësive më të mëdha 
natyrore dhe tjetër), drejtori i Agjencisë, me propozim të 
Komisionit për barna, mund të lejojë shpallje përmes 
mediumeve me qëllim që t’i sigurohen informacione 
publikut të gjerë për përdorimin e barnave të caktuara. 

Ndalohet shpallje publike e barit përmes shënimit të 
veçorive që ai nuk i ka, zmadhimin e tepërt të efekteve 
pozitive të tij, teprimin në përshkrimin e efekteve nga bari në 
mënyrë jo përkatëse, krahasimi me barna tjera ose në mënyrë 
tjetër me të cilën sjell në dyshim shfrytëzuesin i barit. 

Ndalohet shpallje publike e barit përmes drejtimit 
fëmijëve.  

Ndalohet shpërndarja publike e ekzemplarëve pa 
pagesë e barnave. 

Ndalohet shpallje publike e barnave që nuk kanë leje 
për lëshim në qarkullim.  

 
Neni 96 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën e shpalljes 
së barnave.  

 
Neni 97 

Agjencia i informon punëtorët shëndetësorë për barnat 
që kanë marrë leje për lëshim në qarkullim në këtë mënyrë: 

1) përmes shpalljes të listës në ''Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë''; 

2) përmes shpalljes së regjistrit të barnave të 
Republikës së Maqedonisë në mënyrë e cila do të ishte e 
kapshme për punëtorët shëndetësorë, dhe 

3) përmes vendosjes dhe mirëmbajtjes së të dhënave në 
bazë për barnat. 

Agjencia, nëse është e nevojshme, mund ta informojë 
publikun për informacionet relevante që janë në interes për 
shëndetin publik. 

 
III. 8. KONTROLLI I KUALITETIT TË BARNAVE 
 

Neni 98 
Kontrolli i kualitetit të barnave vërteton se barnat janë 

në pajtueshmëri me standardet e përcaktuara të kualitetit 
përmes vlerësimit të dokumentacionit për kualitet, përmes 
kontrollit laboratorik të kualitetit ose përmes inspektimit. 

Kontrolli i kualitetit të barnave zbatohet me qëllim që 
të vërtetohet harmonizimi i kualitetit të barit me kushtet 
nga leja për vendosjen në qarkullim të barit. 

 
Neni 99 

Kontrollin e kualitetit të barnave e kryejnë laboratorë 
për ekzaminim dhe kontrollin e barnave të cilat janë të 
autorizuara nga ministri i Shëndetësisë nga radhët e 
laboratorëve të akredituara. 

Kontrolli nga paragrafi 1 i këtij neni kryhet në 
pajtueshmëri me Farmakopenë evropiane, Shtesën nacionale 
dhe farmakopetë tjera të njohura, metoda analitike të dhëna 
nga prodhuesi ose metoda tjera valide analitike.  

Ministri i Shëndetësisë e miraton Shtesën nacionale të 
farmakopesë evropiane për Republikën e Maqedonisë. 

 
Neni 100 

Kontrolli i kualitetit të barnave përfshin: 
1) kontrollin e rregullt të kualitetit të çdo bari të lëshuar 

në qarkullim në Republikën e Maqedonisë, së paku një 
herë në çdo pesë vjet; 

2) kontrollin e kualitetit të serisë së parë të barit pas 
fitimit të lejes për lëshim në qarkullim: 

3) kontrollin e kualitetit të çdo serie të prodhuar, 
përkatësisht seri  e importuar e barit; 

4) kontrollin e jashtëzakonshëm të kualitetit, 
përkatësisht kontrollin e kualitetit të barit, me kërkesën e 
Agjencisë gjatë procedurës për marrjen e lejes për lëshimin 
në qarkullim ose pas lëshimit të lejes me kërkesën e 
inspektorit farmaceutik, dhe 

5) kontrollin specifik të kualitetit, përkatësisht 
kontrollin e çdo serie të kategorive specifike të barnave 
(barna imunologjie, barna të fituara nga gjaku i njeriut, 
preparate radiofarmaceutike dhe tjera), me kërkesën e 
Agjencisë. 

 
Neni 101 

Kontrollin e kualitetit të barnave e kryejnë laboratoret e 
autorizuara nga neni 99 paragrafi 1 i këtij ligji, me 
kërkesën e: 

1) Agjencisë; 
2) importuesve, përveç në rastet e theksuara në nenin 

75 të këtij ligji me kusht që kontrolli të jetë i kryer nga ana 
e vetë importuesve; 

3) personave juridikë në qarkullim me shumicë me 
barna, dhe 

4) bartësve të lejeve për lëshim në qarkullim. 
Laboratori nga neni 99 i këtij ligji është i detyruar të 

lëshojë vërtetim nga kontrolli i kryer i kualitetit të barit, 
përkatësisht t'i njoftojë subjektet nga paragrafi 1 të këtij 
neni. 

Agjencia mund t'i njohë analizat e serive të 
nënshkruara nga personi profesional laboratorik zyrtar për 
kontrollin e barnave (Official Medical Control Laboratory 
(OMCL) nga Unioni  Evropian ose nga prodhues nga 
Unioni Evropian, nëse nuk mund të dorëzohet certifikatë 
OMCL (për barna biologjike dhe tjera) dhe kur laboratori i 
prodhuesit është i pranuar nga Agjencia. 

 
Neni 102 

Shpenzimet për ekzemplarët dhe për kontrollin e 
kualitetit mbulohen nga ana e: 
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- bartësit të lejes për lëshimin në qarkullim: për kontroll 
të rregullt të kualitetit, kontroll të kualitetit të serisë së parë 
të barit pas marrjes së lejes për lëshim në qarkullim; për 
kontroll specifik të kualitetit, kontroll të çdo serie të 
kategorive specifike të barnave; kontroll të kualitetit të çdo 
serie të barnave të importuara; 

- bartësit të lejes për lëshim në qarkullim: për kontroll 
të jashtëzakonshme të kualitetit të barit, nëse tregohet se 
kualiteti i barit nuk është në pajtueshmëri me kushtet e 
lejes për lëshim në qarkullim përkatësisht kualitetin e 
deklaruar; 

- parashtruesi: gjatë kohës së procedurës për marrjen e 
lejes për lëshim në qarkullim, nëse kontrolli është kërkuar 
nga Agjencia; dhe 

- importuesi, për kontrollin e kualitetit të serive të barnave 
të importuara në pajtueshmëri me nenin 75 të këtij ligji. 

 
Neni 103 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën e 
kontrollit të kualitetit të barnave, mënyrën e pranimit të 
analizave të serive, metodën e marrjes së ekzemplarit, 
lartësinë e shpenzimeve për kontroll të kualitetit, si dhe 
mënyrën e mbajtjes së evidencës. 

 
Neni 104 

Personat juridikë dhe fizikë, organet administrative dhe 
organizatat, institucionet profesionale të cilat në çfarëdo 
mënyre vijnë në dispozicion të barnave, në suaza të 
aktiviteteve të tyre (transportues, posta, dogana e tjera), 
doemos duhet të sigurojë kushte për vendosjen dhe ruajtjen 
në pajtueshmëri me kushtet e përcaktuara nga prodhuesi, 
me qëllim të pengimit të ndryshimeve ose keqpërdorimeve. 

Prodhuesi, bartësit e lejeve për lëshimin në qarkullim, 
farmacia me shumicë/importuesi dhe barnatoret janë të 
detyruara ta njoftojnë Agjencinë për ndryshimin e 
shkaktuar në kualitetin e barit dhe/ose jo përputhshmërinë 
e cila mund ta rrezikojë shëndetin publik.  

Bartësi i lejes për lëshimin në qarkullim\importuesin 
është i detyruar ta tërheqë nga qarkullimi barin nga 
paragrafi 2 i këtij neni, t'i ndërmarrë të gjitha aktivitetet e 
domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit dhe menjëherë ta 
njoftojë Agjencinë për të gjitha aktivitetet e ndërmarra.  

Agjencia i përcjell të gjitha aktivitetet e bartësit të lejes 
për lëshimin në qarkullim\importuesin, reagon dhe e njofton 
sistemin ndërkombëtar për paralajmërim të herët, nëse është 
e nevojshme, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik.   

 
III. 9. DONACIONE TË BARNAVE 

 
Neni 105 

Barnat që janë si lëndë e donacioneve importohen dhe 
shfrytëzohen në Republikën e Maqedonisë, në bazë të 
nevojave, vetëm me pajtueshmëri paraprake nga ministri i 
Shëndetësisë. 

Barnat nga paragrafi 1 i këtij neni kanë shenjë të qartë 
dhe të përhershme se bari është donacion dhe është pa 
pagesë. 

Leja për import të barnave që janë lëndë e donacionit 
lëshohen nëse: 

1) ekzistojnë informacione të hollësishme për çdo bar 
veç e veç, duke përfshirë edhe informacionet për emrin e 
rëndomtë dhe emrat e mbrojtura, sasinë dhe afatin e 
përdorimit, 

2) lloji i ofruar dhe sasia e barit janë të nevojshme për 
sistemin e mbrojtjes së shëndetësisë, dhe 

3) ka së paku një vit deri në skadimin e afatit të 
përdorimit të barit.  

Barnat që janë lëndë e donacionit, të importuara në 
Republikën e Maqedonisë në kundërshtim me dispozitat e 
këtij ligji, do t’i kthehen dërguesit, përkatësisht të 
shkatërruara në shpenzim të tij. 

Agjencia kryen mbikëqyrje mbi magazinimin dhe  
shpërndarjen e barnave që janë lëndë e donacionit. 

III. 10. HEDHURINA TË BARNAVE 
 

Neni 106 
Bar llogaritet si jo i rregullt nëse: 
1) afati përdorimit është i skaduar; 
2) karakteristikat organoleptike janë ndryshuar (pamja, 

ngjyra, shija, era), 
3) paketimi është i dëmtuar, 
4) kontrolli laboratorik ka treguar se nuk është në 

pajtim me kualitetin e deklaruar, dhe  
5) është tërhequr nga përdorimi nga çfarëdo arsye. 
Bari jo i rregullt llogaritet si  hedhurin dhe ndalohet 

qarkullimi i tyre. 
Hedhurina e barnave mënjanohet në mënyrë me të cilën 

nuk rrezikohet shëndeti i njerëzve dhe mjedisi jetësor. 
Shpenzimet  lidhur me mënjanimin e hedhurinave të 

barnave janë në barrë të pronarit të hedhurinave të barnave, 
përkatësisht të personit juridik ose fizik për të cilin është 
vërtetuar se i posedon. 

Kushtet më të afërta për mënyrën e mënjanimit të 
hedhurinave i përcakton Ministri i Shëndetësisë. 

 
III. 11. FORMIMI I ÇMIMEVE 

 
Neni 107 

Çmimet e barnave formohen lirisht, përveç për barnat 
që lëshohen në recetë dhe barnat që janë në listën e barnave 
esenciale.  

Barnat që lëshohen në recetë, përkatësisht barnat që 
janë në listën e barnave esenciale, mund të jenë në 
qarkullim nëse e kanë të formuar çmimin në pajtueshmëri 
me këtë ligj. 

Ministri i Shëndetësisë miraton listën e barnave esenciale 
të domosdoshme për zbatimin e mbrojtjes shëndetësore. 

 
Neni 108 

Formimi i çmimeve të barnave bëhet në mënyrë që nuk 
është diskriminues dhe nuk lejon dumping. 

Çmimi i barit formohet nga këto elemente: 
1) çmimi i prodhuesit (në testin e mëtutjeshëm: çmimi 

prodhues), i shprehur në denarë; 
2) marzhës për qarkullim me shumicë, dhe 
3) marzhës për qarkullim me pakicë. 
Çmimi i barnave në qarkullimin me shumicë 

përllogaritet si shumë e elementeve nga paragrafi 2 pika 1 
dhe 2 i këtij neni. 

Çmimi i barnave në qarkullimin me pakicë përllogaritet 
si shumë e elementeve nga paragrafi 2 i këtij neni. 

Nëse prodhuesi i furnizon institucionet shëndetësore 
me barna nga programi i vet prodhues drejtpërdrejt ose 
sipas farmacisë me shumicë që e posedon në pajtim me 
nenin 73 paragrafi 4 të këtij ligji çmimi i barit është identik 
me çmimin prodhues të barit. 

Nëse çmimi prodhues është në kufijtë prej 1,00 deri në 
200,00 denarë marzha për qarkullim me shumicë është deri 
15%, ndërsa marzha për qarkullim me pakicë është deri në 
30% të çmimit prodhues. 

Nëse çmimi prodhues është në kufijtë prej 200,10 deri 
në 1 000,00 denarë marzha për qarkullim me shumicë është 
deri 13%, ndërsa marzha për qarkullim me pakicë është 
deri në 25% të çmimit prodhues. 

Nëse çmimi prodhues është në kufijtë prej 1 000,10 
deri në 5 000,00 denarë marzha për qarkullim me shumicë 
është deri 11%, ndërsa marzha për qarkullim me pakicë 
është deri në 20% të çmimit prodhues. 

Nëse çmimi prodhues është mbi 5 000,10 denarë 
marzha për qarkullim me shumicë është deri në 9 % të 
çmimit prodhues, por jo më tepër se 500,00 denarë, ndërsa 
marzha për qarkullim me pakicë është deri në 15% të 
çmimit prodhues, por jo më tepër se 1 000,00 denarë. 

Subjektet nga neni 18 paragrafi 2 i këtij ligji dhe 
importuesit e barnave janë të detyruar t’ia dorëzojnë 
Agjencisë çmimin prodhues të barit. 



5 септември 2007 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Бр. 106 - Стр. 41 

Çmimi lejohet nga Agjencia në afat prej 20 ditësh nga 
pranimi i kërkesës. 

Parashtruesi i kërkesës ka të drejtë ankese në afat prej 
15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit nga paragrafi 6 
i këtij te komisioni i shkallës së dytë për zgjidhjen në 
procedurën administrative nga sfera e shëndetësisë pranë 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë. 

 
Neni 109 

Ministri i Shëndetësisë, në rast të epidemisë, 
katastrofave elementare ose gjendjeve të jashtëzakonshme, 
mund t'i vërtetojë përkatësisht kontrollojë çmimet të 
çfarëdo lloji të barit përkatësisht të grupit të barnave. 

Personat juridikë të cilët kryejnë qarkullim me shumicë 
dhe qarkullim me pakicë me barna janë të detyruar t'i 
shesin barnat me çmim të formuar në pajtueshmëri me këtë 
ligj dhe dispozitat për tatime. 

 
IV. VEGLA NDIHMËSE MJEKËSORE 

 
IV. 1. KLASIFIKIMI I VEGLAVE NDIHMËS 

MJEKËSORE 
 

Neni 110 
Veglat ndihmëse mjekësore, në raport me rrezikun 

potencial ndaj shfrytëzuesve, klasifikohen si: 
1) Klasa I -vegla ndihmëse mjekësore me potencial të 

ulët të rrezikut, 
2) Klasa II –a- vegla ndihmëse mjekësore me potencial 

të lart të rrezikut, 
3) Klasa II-b - vegla ndihmëse mjekësore me potencial 

më të lartë të rrezikut, dhe 
4) Klasa III - vegla ndihmëse mjekësore me potencial 

më të lartë të rrezikut.  
 

Neni 111 
Veglat ndihmëse mjekësore, në bazë të natyrës së tyre, 

mënyrës së furnizimit dhe karakteristikave tjera, 
klasifikohen si: 

1) jo invazive, 
2) invazive dhe 
3) aktive. 

 
Neni 112 

Veglat ndihmëse mjekësore, në kuptimin e kohëzgjatjes 
së përdorimit të tyre tek njerëzit, klasifikohen si: 

1) transitore - përdoren pandërprerë për më pak se 60 
minuta, 

2) afatshkurtër -  përdoren pandërprerë deri në 30 ditë, dhe 
3) afatgjate - përdoren pandërprerë për periudhë më të 

gjatë se 30 ditë. 
 

Neni 113 
Vegla ndihmëse për in vitro diagnostike klasifikohen si: 
1) vegla ndihmëse për in vitro diagnostikim që 

përdoren ekskluzivisht nga ana e personave profesionalë 
dhe të klasifikuara në varshmëri nga tipi i veglave 
ndihmëse në listën A dhe në listën B, 

2) vegla ndihmëse për in vitro diagnostikim për vetëm - 
diagnostikim, dhe 

3) të gjitha veglat tjera për in vitro diagnostikim. 
 

Neni 114 
Veglat ndihmëse mjekësore, në kuptimin e mënyrës 

dhe vendin e lëshimin, klasifikohen si: 
1) vegla ndihmëse mjekësore që jepen në recetë, në 

pajtueshmëri më evidencën në regjistrin e veglave 
ndihmëse mjekësore, vetëm në barnatore dhe shitore të 
specializuara, 

2) vegla ndihmëse mjekësore që jepen pa recetë, në 
pajtueshmëri më evidencën në regjistrin e veglave 
ndihmëse mjekësore, vetëm në barnatore dhe shitore të 
specializuara, 

3) vegla ndihmëse mjekësore që jepen në recetë, në 
pajtueshmëri më evidencën në regjistrin e veglave 
ndihmëse mjekësore,  në barnatore të spitalit, dhe 

4) vegla ndihmëse mjekësore që lëshohen pa recetë në 
shitje të lirë. 

 
Neni 115 

Në rastet kur veglat ndihmëse mjekësore jepen së 
bashku ose mund të përdoret si prodhim për nevoja të 
përgjithshme, mënyrën e klasifikimit të prodhimeve si 
barna, vegla ndihmëse mjekësore ose prodhim për 
përdorim të përgjithshëm do të varet nga dedikimi kryesor 
dhe mënyra e veprimit të definuar nga ana e prodhuesit. 

Ministri i Shëndetësisë i përcakton kushtet më të 
përafërta dhe mënyrën e klasifikimit të veglave ndihmëse 
mjekësore.  

 
IV. 2. KUSHTET QENËSORE, PËRKATËSISHT TË 

PËRGJITHSHËM DHE KUSHTET E POSAÇME PËR 
VEGLAT NDIHMËSE MJEKËSORE 

 
Neni 116 

Veglat ndihmëse mjekësore doemos duhet të jenë në 
pajtim me kushtet e përgjithshme për siguri të prodhimeve 
në pajtim me Ligjin për siguri të prodhimeve dhe kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj. 

Vegla ndihmëse mjekësore që t’i plotësoj kushtet e 
përgjithshme duhet: 

1) të jetë e projektuar, prodhuar, instaluar, mirëmbajtur 
dhe të shfrytëzohet në  mënyrë, që gjatë përdorimit nën 
kushte të përcaktuara, e plotëson dedikimin parësor pa mos 
e rrezikuar shëndetin, përkatësisht sigurinë e shfrytëzuesve, 
dhe 

2) të ketë të vendosur sistem i cili e garanton kualitetin 
e projektimit dhe prodhimit të veglave ndihmëse 
mjekësore.  

Kushtet e veçanta në kuptimin e këtij ligji janë kushte 
të cilat vegla ndihmëse mjekësore doemos duhet  t'i 
plotësojë, që të shfrytëzohet për dedikimin e paraparë. 

Ministri i Shëndetësisë i përcakton për së afërmi 
kushtet e përgjithshme dhe të posaçme duhen t'i plotësojnë 
veglat ndihmëse mjekësore. 

Veglat ndihmëse do të llogariten si të sigurta nëse janë 
të përpunuara në pajtim me standardet nacionale të 
shpallura në listën e standardeve për veglat ndihmëse 
mjekësore. 

Ministri i Shëndetësisë e shpall Listën e standardeve 
për veglat ndihmëse mjekësore në “Gazetën zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”. 

 
IV. 3. VLERËSIMI I PËRPUTHSHMËRISË SË 

VEGLAVE NDIHMËSE MJEKËSORE 
 

Neni 117 
Procedura për vlerësimin e përputhshmërisë së veglës 

ndihmëse mjekësore, në kuptimin e këtij ligji, është 
procedura për përcaktimin e mënyrës së drejtpërdrejtë ose 
indirekte se vegla ndihmëse mjekësore i plotëson kushtet e 
përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në këtë ligj.  

Procedura për vlerësimin e përputhshmërisë së veglave 
ndihmëse mjekësore me kushtet e përgjithshme dhe të 
veçanta varet nga klasifikimi i veglave ndihmëse përkatëse 
me rrezikun potencial dhe kryhet në të njëjtën mënyrë: 

1) për veglat ndihmëse mjekësore nga klasa e I, 
prodhuesit vetëm kryejnë vlerësimin e përputhshmërisë së 
prodhimit me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta dhe në 
bazë të kësaj përpilojnë deklaratë për përputhshmërinë, 
përkatësisht vërtetim të përgjegjësisë së tyre personale. 
Përjashtim bëjnë veglat ndihmëse mjekësore me mekanizëm 
matës dhe veglat ndihmëse sterile mjekësore, për të cilat 
zbatohet procedura për vlerësim si për vegla ndihmëse 
mjekësore nga klasa e II dhe klasa e III për vlerësimin e 
funksionit të tyre matës përkatësisht sterilitetit; 
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2) për veglat ndihmëse mjekësore nga klasat II-a, II-b 
dhe III, nëse i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të 
veçanta, atëherë për ato nuk lëshohet certifikatë për EC- 
përputhshmëri nga trupi i notifikuar për vlerësim të 
përputhshmërisë. 

 
Neni 118 

Procedura për vlerësim të përputhshmërisë së veglave 
ndihmëse mjekësore kryhet: 

- me vlerësimin e përputhshmërisë përmes 
institucioneve në Unionin Evropian përkatësisht trupin 
përkatës për vlerësimin e përputhshmërisë, ose 

- përmes trupave të autorizuara nga ana e ministrit të 
Shëndetësisë në bazë të plotësimit të kushteve për hapësirë, 
pajisje dhe kuadër të domosdoshëm për procedurën për 
vlerësimin e përputhshmërisë së tipit të caktuar të veglave 
ndihmëse mjekësore. 

kushtet që duhen t'i plotësojnë institucionet që e 
kryejnë vlerësimin e përputhshmërisë së llojeve të caktuara 
të veglave mjekësore i përcakton Ministri i Shëndetësisë. 

 
IV. 4. SHËNIMI I VEGLAVE NDIHMËSE MJEKËSORE 

 
Neni 119 

Prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore janë të 
obliguar që t’i shënojnë prodhimet e tyre me shenjë të 
përcaktuar të përputhshmërisë, në bazë të certifikatës për 
përputhshmëri. 

Dispozitat nga Ligji për sigurinë e prodhimeve që kanë 
të bëjnë me Ligjin për përputhshmërinë dhe përmbajtjen e 
certifikatës për përputhshmëri zbatohen edhe për veglat 
ndihmëse mjekësore. 

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, vegël 
ndihmëse mjekësore, përputhshmëria e së cilës me kushtet 
e veçanta dhe të përgjithshme është vlerësuar nga trupi për 
vlerësimin e përputhshmërisë, përkatësisht nga trupi i 
notifikuar i njohur në Unionin Evropian, është shënuar me 
shenjën EC.  

Prodhuesi i veglës ndihmëse mjekësore nga klasa I e 
shënon veglën ndihmëse mjekësore me shenjë EC në bazë 
të deklaratës për përputhshmëri se prodhimi i plotëson 
kushtet e përcaktuara me të këtë ligj. 

Ndalohet shënimi i veglës ndihmëse mjekësore me 
shenjë nga paragrafi 3 të këtij neni, nëse shenja e tillë nuk 
është në pajtim me këtë ligj.  

 
Neni 120 

Veglat ndihmëse mjekësore të dedikuara për 
ekzaminime klinike dhe veglat ndihmëse (me dedikim) 
speciale të përpunuara nuk shënohen në mënyrë të 
përcaktuar me nenin 119 të këtij ligji.  

 
IV. 5. PRODHIMI I VEGLAVE NDIHMËSE 

MJEKËSORE 
 

Neni 121 
Prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore janë të 

obliguar që t’i plotësojnë kushtet si vijon: 
1) ta paraqesin veprimtarinë e tyre në Agjenci para 

fillimit të prodhimtarisë së veglave ndihmëse mjekësore 
dhe të jenë të futura në regjistrin e prodhuesve të veglave 
ndihmëse mjekësore në Republikën e Maqedonisë, 

2) veprimtarinë ta kryejnë në mënyrë me të cilën 
sigurohet zbatimi i sistemit të kualitetit dhe mbrojtjes së 
shëndetit publik, 

3) të ketë të punësuar numër adekuat të personave me 
arsim adekuat të kryer lidhur me prodhimtarinë e veglave 
ndihmëse mjekësore, 

4) të kenë sigurim për kompensim të dëmit e shkaktuar 
të shfrytëzuesit ose personit të tretë, dhe 

5) të prodhojnë vetëm vegla ndihmëse mjekësore që 
janë në pajtim me kushtet e përcaktuara me këtë ligj.   

Ministri i Shëndetësisë i përcakton kushtet më të 
përafërta sa i përket lokalit, pajisjes dhe kuadrit që duhet t’i 
plotësojnë prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore, si 
dhe kompensimet që duhet të paguhen. 

 
Neni 122 

Prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore janë të 
obliguat që t’u përmbahen dispozitave teknike në procesin 
e prodhimit të veglave ndihmëse mjekësore me qëllim ta 
sigurojnë përputhshmërinë e tyre me kushtet e 
përgjithshme dhe të veçanta. 

 
Neni 123 

Prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore shënohen në 
regjistrin e prodhuesve të veglave ndihmëse mjekësore 
nëse krahas dëshmisë për plotësimin e kushteve nga neni 
121 të këtij ligji dorëzojnë edhe: 

- të dhëna për lokalin, pajisjen, kuadrin dhe sistemin e 
kualitetit të prodhuesit, 

- adresën e prodhuesit dhe vërtetimin për regjistrim në 
Regjistrin qendror, 

- listën e veglave ndihmëse mjekësore që prodhohen 
dhe kualifikimin e tyre me çka dëshmohet se veglat 
ndihmëse mjekësore prodhohen në mënyrë me të cilën 
sigurohet kualiteti dhe mbrojtja e shëndetit publik dhe 
është në pajtim me kushtet e veçanta dhe të përgjithshme, 

- të dhënat në lidhje me dizajnin, kontrollin e kualitetit 
dhe metodat e mirëmbajtjes së veglave ndihmëse 
mjekësore, dhe 

- dëshminë për sigurim për kompensimin e dëmit i cili 
mund të shkaktohet te shfrytëzuesi ose personi i tretë. 

Agjencia në afat prej 90 ditësh e informon prodhuesin 
për shënimin e tij në regjistrin e prodhuesve të veglave 
ndihmëse mjekësore. 

Afati nga paragrafi 2 i këtij neni, pushon të rrjedhë nga 
dita kur Agjencia do të kërkojë nga prodhuesi që të dorëzojë 
dokumentacion plotësues gjegjësisht të dhëna për të cilat 
konsideron se janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë.   

Prodhuesit e veglave ndihmëse mjekësore të regjistruar 
në Republikën e Maqedonisë kryejnë azhurnim të rregullt 
të informacioneve të dorëzuara dhe ia dorëzojnë Agjencisë 
të gjitha dokumentet, gjegjësisht informacionet në lidhje 
me të gjitha ndryshimet në procesin e prodhimit, 
specifikave të veglave ndihmëse mjekësore, si dhe 
informacione tjera relative për shëndetin publik. 

Prodhimi inkuadron edhe shitjen e veglave ndihmëse 
mjekësore personave juridikë të regjistruar për qarkullim 
me shumicë ose persona fizikë - shfrytëzues individualë. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton formën dhe 
përmbajtjen e formularit të kërkesës dhe formën e 
dokumentacionit i cili duhet të dorëzohet për shënim në 
regjistrin e prodhuesve të veglave ndihmëse mjekësore, si 
dhe kompensimet që duhet të paguhen. 

 
Neni 124 

Në rastin kur vegla ndihmëse mjekësore është prodhuar 
në vend të huaj obligimet e prodhuesit i ndërmerr 
importuesi i veglës ndihmëse mjekësore në Republikën e 
Maqedonisë.  

 
IV. 6. QARKULLIMI ME VEGLA NDIHMËSE 

MJEKËSORE 
 

Neni 125 
Qarkullimi me vegla ndihmëse mjekësore përfshin 

importin, eksportin, qarkullimin me shumicë dhe 
qarkullimin me pakicë.  

 
Neni 126 

Qarkullimi me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore 
përfshin furnizimin, magazinimin, transportin, distribuimin 
dhe shitjen e veglave ndihmëse mjekësore, si dhe importin 
dhe eksportin.  
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Qarkullimi me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore 
kryhet vetëm nga ana e personave juridikë të shënuar në 
regjistrin e personave juridikë për qarkullim me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore. 

Personat juridikë të cilët kryejnë qarkullim me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore mund të blejnë dhe shesin 
vetëm vegla ndihmëse mjekësore në pajtim me kushtet e 
veçanta dhe të përgjithshme të përcaktuara me këtë ligj dhe 
nëse janë të shënuara në mënyrë adekuate.   

Personat juridikë të cilët kryejnë qarkullim me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore mund të blejnë dhe t’u 
shesin vegla ndihmëse mjekësore personave juridikë, të 
cilët janë të regjistruar në regjistrin për qarkullim me 
shumicë dhe me pakicë me vegla ndihmëse mjekësore.  

 
Neni 127 

Personat juridikë të cilët kryejnë qarkullim me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore janë të obliguar që t’i 
plotësojnë kushtet si vijon: 

1) ta paraqesin aktivitetin e tyre në Agjenci para fillimit 
me qarkullim me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore 
dhe të jenë të regjistruar në regjistrin e personave juridikë 
për qarkullim me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore, 

2) të kenë të punësuar numër adekuat të personave me 
arsim sipëror të kryer nga sfera e medicinës, farmacisë ose 
stomatologjisë, 

3) qarkullimi me shumicë me vegla ndihmëse 
mjekësore të kryhet mënyrën me të cilën sigurohet zbatimi 
i sistemit të kualitetit dhe mbrojtjes së shëndetit publik, 

4) të kenë person të punësuar i cili është i përgjegjshëm 
për ndjekjen dhe njoftimin e efekteve dhe reaksioneve të 
padëshiruara në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe, të kenë 
të punësuar numër adekuat të personave me arsim të kryer 
adekuat lidhur me qarkullimin e veglave ndihmëse mjekësore, 

5) qarkullimi me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore 
të jetë në pajtim me kushtet e përcaktuara të veçanta dhe të 
përgjithshme të përcaktuara me këtë ligj dhe veglat ndihmëse 
mjekësore të jenë të shënuara në mënyrë adekuate.  

 
Neni 128 

Personat juridikë të cilët kryejnë qarkullim me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore gjatë regjistrimit në regjistër 
janë të obliguar që, krahas dëshmisë për plotësimin e 
kushteve nga neni 127 të këtij ligji, t’i dorëzojnë edhe të 
dhënat në vijim: 

- adresën e personit juridik për qarkullim me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore dhe vërtetimin për regjistrim 
nga Regjistri qendror, dhe  

- listën e veglave ndihmëse mjekësore që do t’i shesë 
me shumicë, si dhe klasifikimin e tyre.  

 
Neni 129 

Agjencia në afat prej 90 ditësh është e obliguar që ta 
njoftojë personin juridik për regjistrimin në regjistrin e 
personave juridikë për qarkullim me shumicë me vegla 
ndihmëse mjekësore. 

Afati nga paragrafi 1 i këtij neni pushon të rrjedhë nga 
dita kur Agjencia do të kërkojë nga personi juridik për 
qarkullim me vegla ndihmëse mjekësore të dorëzojë 
dokumentacion plotësues, gjegjësisht të dhëna për të cilat 
konsiderohet se janë të domosdoshme, dhe afati vazhdon të 
rrjedhë nga dita e plotësimit të kërkesës së Agjencisë.   

Personat juridikë për qarkullim me shumicë me vegla 
ndihmëse mjekësore të regjistruar në regjistër, janë të 
obliguar të kryejnë azhurnim të rregullt të informatave të 
dorëzuara dhe t’i dorëzojnë Agjencisë dokumentacion, 
gjegjësisht informata për të gjitha ndryshimet në aktivitetet 
e qarkullimit me shumicë, e që e prekin shëndetin publik. 

Ministri i Shëndetësisë i përcakton kushtet e përafërta 
sa i përket lokalit, pajisjes dhe kuadrit, dokumentacionit 
për regjistrim në regjistrin e personave juridikë për 
qarkullim me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore, si 
dhe kompensimet që duhet të paguhen.  

Neni 130 
Qarkullimi me pakicë me vegla ndihmëse mjekësore 

përfshin furnizimin, magazinimin, ruajtjen dhe shitjen e 
veglave ndihmëse mjekësore shfrytëzuesve individualë. 

Veglat ndihmëse mjekësore shiten me pakicë në 
barnatore dhe/ose dyqane të specializuara. 

Për qarkullimin me pakicë me vegla ndihmëse 
mjekësore në barnatore në mënyrë adekuate zbatohen 
dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me qarkullimin me 
pakicë me barëra. 

Personat juridikë të cilët kryejnë qarkullim me pakicë 
me vegla ndihmëse mjekësore janë të obliguar të blejnë 
vegla ndihmëse mjekësore vetëm nga persona juridikë të 
regjistruar në regjistrin e personave juridikë për qarkullim 
me shumicë me vegla ndihmëse mjekësore.   

Dyqanet e specializuara të cilat kryejnë qarkullim me 
pakicë me vegla ndihmëse mjekësore janë të obliguar që t’i 
plotësojnë kushtet si vijon: 

1) ta paraqesin aktivitetin e tyre në Agjenci para fillimit 
me qarkullim me pakicë me vegla ndihmëse mjekësore dhe 
të regjistrohen në regjistrin e dyqaneve të specializuara për 
vegla ndihmëse mjekësore, 

2) aktivitetin ta kryejnë në mënyrën me të cilën 
sigurohet zbatimi i sistemit të kualitetit dhe mbrojtjes së 
shëndetit publik, 

3) të kenë të punësuar numër adekuat të personave me 
arsim të kryer adekuat, 

4) të ketë person të punësuar me së paku arsim të mesëm 
të kryer nga sfera e medicinës, farmacisë ose stomatologjisë, 
i cili është i përgjegjshëm për ndjekjen dhe njoftimin e 
efekteve dhe të reaksioneve të padëshirueshme, dhe 

5) qarkullimi me pakicë me vegla ndihmëse mjekësore 
të jetë në pajtim me kushtet e përcaktuara të veçanta dhe të 
përgjithshme të përcaktuara me këtë ligj dhe të jenë të 
shënuara në mënyrë adekuate.  

Agjencia në afat prej 90 ditësh është e obliguar që ta 
njoftojë personin juridik për regjistrimin në regjistrin e 
dyqaneve të specializuara për vegla ndihmëse mjekësore në 
qoftë se i plotëson kushtet e parashikuara në paragrafin 5 të 
këtij neni. 

Afati nga paragrafi 6 i këtij neni pushon të rrjedhë nga 
dita kur Agjencia do të kërkojë nga dyqani i specializuar 
për vegla ndihmëse mjekësore të dorëzojë dokumentacion 
plotësues, gjegjësisht të dhëna për të cilat konsiderohet se 
janë të domosdoshme, dhe afati vazhdon të rrjedhë nga dita 
e plotësimit të kërkesës së Agjencisë.   

Dyqanet e specializuara për vegla ndihmëse 
mjekësore të regjistruar në regjistrin për dyqane të 
specializuara janë të obliguar të kryejnë azhurnim të 
rregullt të informatave të dorëzuara dhe t’i dorëzojnë 
Agjencisë dokumentacion, gjegjësisht informata për të 
gjitha ndryshimet në aktivitetet e qarkullimit me pakicë, 
e që e prekin shëndetin publik. 

Ministri i Shëndetësisë i përcakton kushtet sa i përket 
lokalit, pajisjes, kuadrit dhe dokumentacionit të nevojshëm 
për regjistrim në regjistrin e dyqaneve të specializuara për 
vegla ndihmëse mjekësore, si dhe kompensimet që duhet të 
paguhen.  

 
Neni 131 

Agjencia mban regjistër të prodhuesve dhe regjistër 
të personave juridikë të cilët kryejnë qarkullimin me 
shumicë dhe qarkullimin me pakicë me vegla ndihmëse 
mjekësore, si dhe regjistër të veglave ndihmëse 
mjekësore të pranishme në tregun e Republikës së 
Maqedonisë. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton formën dhe 
përmbajtjen e regjistrave nga paragrafi 1 të këtij neni, 
mënyrën e mbajtjes së tyre, mënyrën e dhënies së të 
dhënave nga regjistrat, si dhe kompensimet lidhur me 
evidentimin. 
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IV.  5. SHËNIMI I VEGLAVE NDIHMËSE 
MJEKËSORE 

 
Neni 132 

Veglat ndihmëse mjekësore që janë në qarkullim 
doemos duhet të jenë të shënuara në pajtim me dispozitat e 
këtij ligji, në paketimin kontaktues dhe të jashtëm në 
gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik dhe të 
përmbajnë udhëzim për përdorim.  

Vegla ndihmëse mjekësore doemos duhet të jetë e 
shënuar në paketim më së paku me: 

- informata për prodhuesin, gjegjësisht importuesin; 
- informata të nevojshme për identifikim të veglës 

ndihmëse mjekësore dhe përmbajtja e paketimit; 
- shenjat e nevojshme ("sterile", "e bërë në mënyrë 

speciale", "për hulumtime klinike", "për përdorim të 
njëhershëm" dhe të tjera); 

- kodin për identifikim; 
- afatin e përdorimit; 
- kushte për magazinim;  
- mënyrën speciale të shfrytëzimit; 
- paralajmërimet; dhe 
- dedikimin dhe informatat tjera lidhur me shfrytëzim 

adekuat të veglës ndihmëse që e prekin shëndetin publik. 
Udhëzimi për përdorimin e veglës ndihmëse mjekësore 

doemos duhet të jetë i shkruar në gjuhën maqedonase dhe 
alfabetin e saj cirilik. 

Udhëzimi për përdorimin e veglës ndihmëse mjekësore 
përveç informatave nga paragrafi 2 të këtij neni, doemos 
duhet të përmbajë edhe informata për efektet e 
padëshiruara, detale për instalim adekuat dhe kontrollim të 
përdorimit adekuat, si dhe informata tjera për veglën 
ndihmëse mjekësore. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton përmbajtjen dhe 
mënyrën e shënimit të paketimit kontaktues dhe të jashtëm, 
si dhe udhëzimin për përdorimin e veglës ndihmëse 
mjekësore.  

 
IV.  6. EKZAMINIMET KLINIKE TË VEGLËS 

NDIHMËSE MJEKËSORE 
 

Neni 133 
Ekzaminimet klinike të veglave ndihmëse mjekësore 

kanë të bëjnë me zbulimin gjegjësisht vërtetimin e sigurisë 
së veglës ndihmëse mjekësore, përdorimin e tyre dhe 
pajtueshmërinë me kushtet e veçanta dhe të përgjithshme 
në pajtim me dedikimin e definuar nga ana e prodhuesit. 

Ekzaminimet klinike të veglave ndihmëse mjekësore i 
kryejnë vetëm persona juridikë që i plotësojnë kushtet 
lidhur me lokalin, pajisjen dhe kuadrin, si dhe kushtet tjera 
dhe parimet e praktikave të mira dhe janë të autorizuar nga 
ana e ministrit të Shëndetësisë. 

Procedura e hulumtimeve klinike të veglave ndihmëse 
mjekësore doemos duhet të jetë në pajtim me zhvillimin 
shkencor dhe teknik modern dhe me parimet etike të 
Deklaratës të Helsinkit dhe me marrëveshjet tjera të ratifikuara 
ndërkombëtare, si dhe në pajtim me parimet e praktikës së 
mirë klinike dhe me mbrojtjen e detyruar dhe të garantuar të të 
dhënave personale dhe të drejtave të të të ekzaminuarve.  

Dokumentet për ekzaminime klinike të veglave 
ndihmëse ndërkombëtare duhet t’i përmbajnë rezultatet nga 
ekzaminimi, të përshkruara në vëllim të mjaftueshëm dhe 
në mënyrë objektive që të mundësohet evoluimi objektiv 
në lidhje me rrezik/interesin për pacientin, vlerësimin e 
sigurisë dhe shfrytëzimin e veglës ndihmëse mjekësore, si 
dhe mendimin për atë nëse vegla ndihmëse mjekësore 
është në pajtim me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të 
këtij ligji dhe dedikimin definitiv nga ana e prodhuesit.  

Të ekzaminuarit në hulumtimin klinik doemos duhet të 
jenë të informuar për të gjitha të dhënat relevante për 
ekzaminimin, për qëllimin e ekzaminimit, natyrën e tij, 
procedurën dhe rrezikun e mundshëm, në mënyrë cila është 
e kuptueshme dhe në formë të shkruar. 

Ekzaminimi klinik i veglave ndihmëse mjekësore mund 
të kryhet vetëm nëse i ekzaminuari jep pajtueshmëri në 
formë të shkruar.  

Pajtueshmëria nga paragrafi 6 të këtij neni në secilin 
moment mund të tërhiqet.  

Para fillimit të ekzaminimit klinik, personat juridikë të 
cilët kryejnë dhe sponsorojnë ekzaminimin klinik janë të 
obliguar që, para fillimit të ekzaminimit ta sigurojnë të 
ekzaminuarin që në rast të dëmit të shkaktuar në shëndetin 
e atyre personave, e që është e shkaktuar me ekzaminimin 
klinik të veglës ndihmëse mjekësore në pajtim me 
dispozitat e përgjithshme për sigurimin për dëm. 

 
Neni 134 

Para fillimit me ekzaminimin klinik të veglës ndihmëse 
mjekësore sponsori i ekzaminimit klinik ose përfaqësuesi i 
tij i autorizuar i obliguar është që ta paraqesë ekzaminimin 
klinik në Agjenci.  

Fletëparaqitja për ekzaminim klinik i përmban 
informatat për veglën ndihmëse mjekësore, të gjitha 
informatat e nevojshme për rezultatet nga hulumtimi i 
sigurisë së prodhimit dhe rezultatet nga ekzaminimet e bëra 
klinike të asaj vegle ndihmëse ose vegël ndihmëse e 
ngjashme, protokollin për ekzaminimin klinik, në pajtim 
me Komisionin etik, pajtueshmëri e informuar, informata 
për të ekzaminimin dhe informata tjera të nevojshme për 
lejimin, gjegjësisht refuzimin e ekzaminimit.   

Nëse Agjencia në afat prej 30 ditësh nuk përgjigjet në 
mënyrë negative në fletëparaqitjen për ekzaminimin klinik 
të veglës ndihmëse mjekësore llogaritet se parashtruesit i 
është lejuar të fillojë me ekzaminimin klinik të veglës 
ndihmëse mjekësore.  

Agjencia është e obliguar që në afat prej 30 ditësh ta 
informojë parashtruesin për shkaqet e refuzimit të 
ekzaminimit klinik të propozuar të veglës ndihmëse 
mjekësore. 

Afati nga paragrafi 4 i këtij neni pushon të rrjedhë nga 
dita kur Agjencia do të kërkojë nga parashtruesi i 
ekzaminimit klinik që të dorëzojë dokumentacion 
plotësues, gjegjësisht të dhëna për të cilat konsideron se 
janë të domosdoshme dhe afati vazhdon të rrjedhë nga dita 
e plotësimit të kërkesës së Agjencisë.  

 
Neni 135 

Sponsori ose përfaqësuesi i tij i autorizuar e njofton 
Agjencinë për të gjitha ndryshimet relevante të shkaktuara 
gjatë ekzaminimit klinik. 

Nëse sponsori ose përfaqësuesi i tij i autorizuar nuk 
merr përgjigje negative nga Agjencia në afat prej 30 ditësh, 
mund ta zbatojë ndryshimin. 

 
Neni 136 

Në rast të reaksioneve të papritura, serioze, reaksioneve 
të padëshiruara, gjegjësisht raste të cilat janë shkaktuar 
gjatë ekzaminimit klinik, sponsori menjëherë e njofton 
Agjencinë, Komisionin etik dhe personin juridik nga neni 
87 paragrafi 2 të këtij ligji. 

Për nevojat e shëndetit publik, Agjencia mund të 
urdhërojë ndërprerjen ekzaminimit klinik përkohësisht dhe 
të përhershëm, mbikëqyrjen e ekzaminimit klinik, dhe 
pajtueshmërinë e ekzaminimit klinik me parimet e 
praktikës së mirë dhe protokollit të ekzaminimit, në pajtim 
me këtë ligj. 

 
Neni 137 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton dokumentacionin 
dhe mënyrën e paraqitjes së ekzaminimit klinik dhe 
ndryshimet e shkaktuara, njoftimin e reaksioneve të 
padëshiruara dhe ndodhive gjegjësisht incidenteve, 
kushteve të cilat duhet që t’i plotësojnë personat juridikë të 
cilët kryejnë ekzaminime klinike të veglës ndihmëse 
mjekësore, si dhe shpenzimet që duhet të paguhen. 
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IV. 7. MATERIOVIGJILENCA 
 

Neni 138 
Dispozitat prej nenit 87 deri 89 nga ky ligj, të cilat kanë 

të bëjnë me farmakovigjilencën, në mënyrë adekuate 
zbatohen edhe për veglat ndihmëse mjekësore si 
materiovigjilencë. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën për 
njoftimin e efekteve të padëshiruara gjatë kohës së 
shfrytëzimit të veglës ndihmëse mjekësore, llojet e 
reaksioneve që do të shkaktohen, veprimin e punëtorëve 
shëndetësorë dhe furnizuesit, si dhe mënyrën e organizimit 
të sistemit për ndjekjen e efekteve të padëshiruara dhe 
reaksioneve nga veglat ndihmëse mjekësore.   

 
IV.  8. PUBLIKIMI I VEGLAVE NDIHMËSE 

MJEKËSORE 
 

Neni 139 
Dispozitat nga Kreu III 7 të këtij ligji, që kanë të bëjnë 

në publikimin e barnave, zbatohen në mënyrë adekuate në 
publikimin e veglave ndihmëse mjekësore. 

Ndalohet publikimi i veglave ndihmëse mjekësore që 
shfrytëzohen vetëm në institucione shëndetësore. 

Ministri i Shëndetësisë e përcakton mënyrën e 
publikimit të veglave ndihmëse mjekësore dedikuar për 
punëtorë shëndetësorë dhe publikun e gjerë. 

 
IV.  9. DONACIONET E VEGLAVE NDIHMËSE 

MJEKËSORE 
 

Neni 140 
Dispozitat nga Kreu III 9 të këtij ligji, që kanë të bëjnë 

me donacionet e barnave zbatohen edhe në donacionin e 
veglave ndihmëse mjekësore. 

 
V. MBIKËQYRJA 

 
Neni 141 

Mbikëqyrjen ndaj zbatimit të këtij ligji e kryen 
Ministria e Shëndetësisë. 

Mbikëqyrjen inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji e 
kryen Agjencia, përmes inspektorëve farmaceutikë. 

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni mbikëqyrja 
inspektuese në lidhje me çmimet e barnave e kryen 
inspektorë financiar bashkë me inspektorët farmaceutikë. 

Me përjashtim të paragrafit 2 të këtij neni, mbikëqyrjen 
inspektuese gjatë importit e kryen nëpunësit e doganës 
bashkë me inspektorët farmaceutikë. 

 
Neni 142 

Inspektor farmaceutik mund të bëhet person i cili i 
plotëson kushtet e përcaktuara me Ligjin për nëpunës 
shtetërorë, ka arsim sipëror - fakultetin e farmacisë dhe më 
së paku tre vjet përvojë pune në profesion.  

Inspektorët farmaceutikë i cakton ministri i 
Shëndetësisë në pajtim me Ligjin për nëpunës shtetërorë. 

Agjencia mund të angazhojë ekspert në fushën e 
farmacisë, mjekësisë dhe nga sfera tjera relevante për 
kryerjen aktivitete profesionale të caktuara me rëndësi për 
mbikëqyrjen inspektuese para, gjatë ose pas kryerjes së 
mbikëqyrjes inspektuese. 

Inspektori farmaceutik është i pavarur në suazat e të 
drejtave dhe obligimeve të tij. 

 
Neni 143 

Mbikëqyrja inspektuese kryhet rregullisht, në mënyrë 
sistematike në pajtim me planin e caktuar si dhe në rast të 
dyshimit. 

Mbikëqyrja inspektuese kryhet pa paralajmërim 
paraprak. 

 
Neni 144 

Inspektori farmaceutik veprimtarinë zyrtare të tij e 
dëshmon me legjitimacion. 

Formën dhe përmbajtjen, si dhe mënyrën e lëshimit dhe 
të tërheqjes së legjitimacionit e përcakton Ministri i 
Shëndetësisë. 

 
Neni 145 

Inspektori farmaceutik me aktvendim i përcakton masat 
për të cilat është i autorizuar, në pajtim me dispozitat për 
procedurë administrative të përgjithshme, përveç kur kjo 
është përcaktuar ndryshe me këtë ligj.  

Personat juridikë janë të obliguar që t’i realizojnë 
masat e përmbajtura në aktvendimin e inspektorëve. 

Ankesa për aktvendimit, nuk e prolongon zbatimin e tij.  
Sipas ankesës kundër aktvendimit të inspektorit 

farmaceutik në shkallën e dytë vendos ministri i 
Shëndetësisë.  

Në rast të cenimit të dispozitës nga paragrafi 1 të këtij 
neni, inspektori farmaceutik përgjigjet për cenimin e 
autorizimit zyrtar në pajtim me ligjin. 

 
V. 1. MBIKËQYRJA INSPEKTUESE E BARNAVE 
 

Neni 146 
Inspektori farmaceutik, në kryerjen e mbikëqyrjes së 

barnave ka të drejtë dhe obligim:  
1) të lëshojë ndalesë ose ndalesë të përkohshme për 

prodhimin, hulumtimin, futjen në qarkullim të barnave ose 
të serisë konkrete të barnave për shkak të mospajtimit me 
kushtet e përcaktuara; 

2) t’i urdhërojë personit juridik që ta harmonizojë 
punën e vet me kushtet e parashikuara në ligj në afat prej 
së paku 6 muajsh nga pranimi i urdhëresës me të cilën 
parashikohet masa e tillë; 

3) të ndalojë lëshimin në qarkullim të barnave, 
gjegjësisht të serisë së barnave që nuk janë në pajtim me 
kushtet e përcaktuara, ose është e dëmshme për përdorimin 
nën kushtet e përcaktuara, kur nuk ka efekte terapeutike 
ose ka marrëdhënie të pavolitshme rrezik/interesi në suazat 
e kushteve të përcaktuara për përdorim; 

4) të urdhërojë asgjësimin e barnave të prishura në 
pajtim me dispozitat për mbrojtjen e mjedisit jetësor; 

5) të ndalojë importin e barnave që nuk kanë leje për 
lëshimin në qarkullim, ose leje për import, ose barna që 
janë transportuar në kundërshtim me kushtet e deklaruara 
nga ana e prodhuesit; 

6) të marrë ekzemplar nga bari për nevojat e kontrollit 
në pajtim me këtë ligj; 

7) të urdhërojë tërheqjen e përkohshme të barnave, 
gjegjësisht të serisë së barnave nga qarkullimi ose ta marrë 
deri në vendimin final të Agjencisë, nëse ekziston dyshim 
se nuk e plotëson kualitetin e përcaktuar; 

8) të marrë barna që janë prodhuar gjegjësisht lëshuar 
në qarkullim nga ana e personave juridikë të cilët nuk 
posedojnë leje për prodhim gjegjësisht qarkullim me 
shumicë; 

9) të ndalojë publikimin e barnave që nuk janë në 
pajtim me këtë ligj dhe të urdhërojë shmangien gjegjësisht 
asgjësimin e materialit që është shfrytëzuar për publikim të 
barit; 

10) e identifikon personin i cili i ka shkelur dispozitat e 
këtij ligji dhe t’i marrë të dhënat e tij personale; 

11) të ndalojë ekzaminimin klinik të barit që ka filluar 
pa plotësimin e kushteve paraprake të përcaktuara me këtë 
ligj; 

12) të urdhërojë masa tjera dhe të caktojë afate për 
realizmin e tyre për shkak të harmonizimit të personave 
juridikë me këtë ligj dhe dispozitat e miratuara në bazë të 
ligjit, dhe   

13) në rast të cenimit të dispozitave të këtij ligji të 
ngritë procedurë për kundërvajtje para gjykatës 
kompetente. 

Inspektori i cili në kryerjen e mbikëqyrjes konstaton se 
ka elemente të veprës së kryer penale është i obliguar që 
menjëherë për të ta njoftojë organin kompetent.  
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Neni 147 
Personat juridikë puna e të cilëve i nënshtrohet 

mbikëqyrjes në pajtim me këtë ligj, janë të obliguar të 
mundësojnë kryerjen e mbikëqyrjes së papenguar, pa 
pagesë t’i lënë në dispozicion organeve për mbikëqyrje të 
përcaktuara me këtë ligj numrin e nevojshëm të mostrave 
të barnave me të cilat disponon, si dhe të dhënat e 
nevojshme në lidhje me lëndën e mbikëqyrjes.   

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, inspektori 
farmaceutik ka të drejtë të kryejë kontroll të pjesëve dhe 
lokaleve tjera, pajisjeve, procesit të punës, prodhimeve dhe 
mallrave të tjera, dokumenteve për identifikim dhe 
dokumenteve tjera, të marrë prodhime, dokumente ose 
ekzemplarë me qëllim të sigurimit të dëshmive dhe të të 
dhënave, si dhe  të ndërmarrë aktivitete tjera në suazat e 
autorizimit. 

Inspektori farmaceutik në kryerjen e mbikëqyrjes 
inspektuese ka të drejtë të hyjë në lokalet e prodhuesve, 
personave juridikë për qarkullim me shumicë dhe pakicë dhe 
bartësit e lejeve për lëshimin në qarkullim pa marrë parasysh 
kohën e punës, në praninë e tyre dhe pa lejen e tyre. 

Inspektori farmaceutik ka të drejtë të kërkojë asistencë 
nga policia nëse është e nevojshme. 

 
Neni 148 

Personit juridik i merret leja për punë nëse herën e dytë 
i kumtohet ndonjëra nga masat e nenit 146 të këtij ligji, me 
aktvendim të plotfuqishëm të inspektorit farmaceutik.  

Aktvendimin për marrjen e lejes për punës e merr 
Agjencia. 

Kundër aktvendimit nga paragrafi 2 i këtij neni mund të 
parashtrohet ankesë pranë ministrit të Shëndetësisë. 

Personi juridik të cilit i merret leja për punë fshihet nga 
regjistri adekuat.  

 
Neni 149 

Inspektori farmaceutik mund të caktojë që barnat që i 
ka ndaluar për qarkullim të mbeten në ruajtje te personi 
juridik te i cili janë gjetur. 

Barnat nga paragrafi 1 i këtij neni ruhen të ndara veç e 
veç, të paketuara dhe të shënuara. 

Inspektori farmaceutik në procesverbalin për marrjen e 
mostrave e jep edhe përshkrimin e barnave nga paragrafi 1 
të këtij neni.  

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, e për shkak 
të sigurisë inspektori farmaceutik mund t’i marrë barnat që 
i ka ndaluar për qarkullim. 

 
Neni 150 

Inspektori farmaceutik përpilon procesverbal për 
secilën mbikëqyrje të realizuar inspektuese, në të cilën e 
konstaton gjendjen e caktuar faktike.  

Inspektori farmaceutik jep urdhër për procesverbalin 
për shmangien urgjente dhe pa prolongim të mangësive të 
caktuara në rastet si vijon:  

1) kur rreziku ndaj shëndetit, gjegjësisht rreziku i 
drejtpërdrejtë ndaj jetës imponon ndërmarrjen urgjente të 
masave adekuate, dhe 

2) kur ekziston rrezik nga fshehja, zëvendësimi 
gjegjësisht asgjësimi i dëshmive në qoftë se masa nuk 
zbatohet menjëherë. 

Në rastet nga neni 2 i këtij neni, inspektori farmaceutik 
merr aktvendim në afat prej 48 orësh pas dhënies së 
urdhrit. 

Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 të këtij neni mund 
t’i paraqitet ankesë ministrit të Shëndetësisë, në afat prej 
tetë ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit.  

Ankesa ndaj aktvendimit, nuk e prolongon zbatimin e tij. 
 

Neni 151 
Në rastin kur personat juridikë të cilët prodhojnë barna, 

gjegjësisht kryejnë qarkullim me barna, gjegjësisht kanë 
leje për lëshimin e barnave në qarkullim, vendosin që të 

mos e plasojnë barin ose të pushojnë me furnizimin e 
barnave për shkak të çmimit të tij, inspektori farmaceutik 
mund të urdhërojë qarkullimin gjegjësisht qarkullimin e  
më tejmë të barnave për një periudhë prej tre muajsh, nëse 
pa këtë masë seriozisht do të rrezikohet furnizimi me barna 
dhe do të kishte pasoja negative ndaj shëndetit publik.  

Person juridik përgjegjës për çmimin e barnave që 
është lëshuar në qarkullim, e që e lëshon barin në qarkullim 
në kundërshtim me dispozitat për formimin e çmimeve të 
përcaktuara me këtë ligj, duhet që në afat prej 15 ditësh me 
urdhër të inspektorëve nga neni 144 paragrafi 3 të këtij 
ligji, ta harmonizojnë çmimin e barit me dispozitat e këtij 
ligji dhe ta paguajë dallimin në çmimin e barit.  

 
Neni 152 

Inspektori farmaceutik është i obliguar që t’i ruajë si 
informatë e klasifikuar të gjitha faktet dhe të dhënat që i ka 
njohur gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese, që janë të 
besueshme ose që paraqesin fshehtësi në lidhje me 
interesin e personit juridik.  

 
V. 2. MBIKËQYRJA INSPEKTUESE E VEGLAVE 

NDIHMËSE MJEKËSORE 
 

Neni 153 
Dispozitat nga kreu V. 1 nga ky ligj, në mënyrë 

adekuate zbatohen edhe në mbikëqyrjen inspektuese të 
veglave ndihmëse mjekësore. 

Inspektorët farmaceutikë kanë të drejtë dhe obligim që 
t’i ndërmarrin masat vi vijon: 

1) ta ndjekin sistemin për kontroll të kualitetit të 
prodhuesit të veglës ndihmëse mjekësore, nëse është e 
nevojshme, lokalet e furnizuesit ose prodhuesve të tjerë që 
marrin pjesë në pjesën e prodhimit;  

2) të urdhërojnë ekzaminime adekuate të veglës 
ndihmëse mjekësore që të vlerësohet përputhshmëria e saj 
në pajtim me këtë ligj dhe Ligjin për siguri të prodhimeve; 

3) të marrin ekzemplar nga vegla ndihmëse mjekësore 
dhe të urdhërojnë vlerësimin e përputhshmërisë së saj te 
trupi i autorizuar për vlerësimin e përputhshmërisë me 
qëllim që të kontrollohet përputhshmëria e veglës 
ndihmëse mjekësore me kushtet e përcaktuara; 

4) të ndalojnë ose përkohësisht të ndalojnë prodhimin, 
ekzaminimin ose lëshimin në qarkullim të veglës ndihmëse 
mjekësore, për shkak të mospajtueshmërisë me kushtet e 
përcaktuara, gjegjësisht rrezikimin e shëndetit publik; 

5) përkohësisht të ndalojnë qarkullimin e veglës 
ndihmëse mjekësore që nuk është në pajtim me kushtet e 
përcaktuara, gjegjësisht në raste tjera të caktuara me ligj; 

6) përkohësisht ta ndalojë punën e personit juridik për 
shkak të mangësisë në përputhshmërinë e veglës ndihmëse 
mjekësore me kushtet e përcaktuara; 

7) të marrin vegël ndihmëse mjekësore që është e 
prodhuar ose lëshuar në qarkullim nga personi juridik i cili 
nuk është i regjistruar në regjistrin e prodhuesve; 

8) të ndalojnë publikimin e veglave ndihmëse 
mjekësore që nuk është në pajtim me këtë ligj dhe të 
urdhërojnë shmangien, gjegjësisht asgjësimin e materialit 
që shfrytëzohet për publikimin e veglës ndihmëse 
mjekësore në mënyrë që nuk është në pajtim me këtë ligj; 

9) të ndalojnë kryerjen e veprimtarisë së personit 
juridik puna dhe aktivitetet e të cilit nuk janë harmonizuar 
me këtë ligj në periudhën e dhënë kohore; 

10) të urdhërojnë asgjësimin e veglës ndihmëse 
mjekësore që nuk është për përdorim, në mënyrë dhe me 
kushte të caktuara me këtë ligj dhe në pajtim me dispozitat 
për menaxhimin me mbeturinat; 

11) të urdhërojnë shmangien e parregullsive gjegjësisht 
mangësive; 

12) të ndalojnë aktivitete që nuk janë në pajtim me këtë 
ligj; 
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13) të ndalojnë ose përkohësisht të ndalojnë kryerjen e 
ekzaminimeve klinike të veglës ndihmëse mjekësore që 
nuk është në pajtim me këtë ligj; dhe 

14) të urdhërojnë edhe masa tjera në pajtim me këtë ligj.  
 

VI. SANKSIONET PËR  KUNDËRVAJTJE 
 

Neni 154 
Gjobë në shumë prej 25 000 deri në 50 000 euro me 

kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:  

1) lëshon në qarkullim bar në kundërshtim me nenin 
11, paragrafi 1 dhe 3 dhe nenin 17, paragrafi 1 të këtij ligji; 

2) lëshon në qarkullim prodhime që paraqiten me 
karakteristikat e përshkruara në definicionin e barnave për 
pengimin ose mjekimin e sëmundjeve ose gjendjeve, 
ndërsa nuk janë të klasifikuara si barna sipas këtij ligji 
(neni 12); 

3) lëshon në qarkullim bar që nuk është prodhuar dhe 
kontrolluar në pajtim me kërkesat nga neni 16 të këtij ligji; 

4) nuk vendos dhe mirëmban sistemin e 
farmakovigjilencës dhe nuk cakton personin përgjegjës për 
farmakovigjilencë i cili do të jetë i kapshëm përherë dhe 
vazhdimisht (neni 19, paragrafi 3); 

5) përcakton person përgjegjës për farmakovigjilencë i 
cili nuk ka të mbaruar arsim sipëror nga sfera e mjekësisë 
ose farmacisë (neni 19, paragrafi 4); 

6) kryen ekzaminime klinike të barnave në kundërshtim 
me parimet etike të Deklaratës së Helsinkit dhe me 
marrëveshjet tjera ndërkombëtare të nënshkruara, dhe/ose 
parimet e praktikës së mirë klinike dhe/ose në kundërshtim 
me mbrojtjen e detyrueshme dhe të garantuar të të dhënave 
personale dhe të drejtave të subjekteve të ekzaminimit 
(neni 54, paragrafi 2); 

7) kryen ekzaminime klinike të barit pa rezultatet e 
paraqitura nga ekzaminimi analitik dhe farmakologjik-
toksikologjik ose ekzaminimin e barit që ndikon në kodin 
gjenetik të njeriut (neni 54, paragrafi 1); 

8) para fillimit të ekzaminimit nuk i siguron të 
ekzaminuarit për rastin e shkaktimit të dëmit për shëndetin 
e atyre personave, e që është shkaktuar me ekzaminimin 
klinik të barit (neni 57, paragrafi 3); 

9) nuk ia paraqet Agjencisë të gjitha ndryshimet 
relevante në ekzaminimin klinik (neni 60, paragrafi 1); 

10) në rast të reaksioneve serioze të padëshiruara ose 
ndodhive të cilat kanë ndodhur gjatë kohës së ekzaminimit 
klinik menjëherë nuk e njofton Agjencinë, Komisionin etik 
dhe personin juridik nga neni 87 paragrafi 2 të këtij ligji 
(neni 61); 

11) prodhon barna pa leje për prodhim (neni 65, 
paragrafët 1, 2 dhe 3); 

12) prodhon barna pa i plotësuar kushtet nga neni 68 të 
këtij ligji; 

13) nuk mundëson zbatimin e mbikëqyrjes së rregullt 
inspektuese, si dhe mbikëqyrjen sipas kërkesës së 
Agjencisë (neni 71, paragrafi 1); 

14) nuk e informon Agjencinë për të gjitha incidentet 
ose gabimet e ndodhura në procesin e prodhimit ose për 
gjendjet tjera që janë në interes për shëndetin publik (neni 
71, paragrafi 2); 

15) nuk furnizon barna vetëm nga persona juridikë të 
cilët kanë leje për prodhim ose leje për qarkullim me 
shumicë me barna, gjegjësisht u shet personave juridikë të 
cilët nuk kanë leje për qarkullim me shumicë dhe qarkullim 
me pakicë me barba (neni 73, paragrafi 3); 

16) furnizon, shet ose distribuon barna për të cilat është 
dhënë leje për lëshim në qarkullim ose barna që kanë leje 
për import, ose bar që është i dedikuar për zbatimin e 
ekzaminimeve të lejuara klinike, si dhe bar i dedikuar për 
prodhimin e më tejshëm, nga njëri tjetrit, me akumulimin e 
kompensimit të caktuar për qarkullim me shumicë (neni 
73, paragrafi 5) ose kryen qarkullim me pakicë (neni 73, 
paragrafi 6);  

17) kryen distribuimin e barnave me shumicë pa qenë 
bartës i lejes për qarkullim me shumicë me barna (neni 73, 
paragrafi 2); 

18) kryen qarkullim me shumicë me barna pa mos i 
plotësuar kushtet nga neni 74 të këtij ligji, gjegjësisht nëse 
kryen import të barnave pa mos i plotësuar kushtet nga 
neni 74 të këtij ligji dhe nuk ka laboratori të akredituar 
personale ose marrëveshje me laboratori të autorizuar për 
ekzaminim dhe kontroll të barnave (neni 75, paragrafët 1 
dhe 2) ose nuk ka leje për prodhim për proceset që i 
realizon (neni 75, paragrafi 3); 

19) nuk e njofton Agjencinë për secilin ndryshim i cili 
ka të bëjë me kushtet e përcaktuara me nenin 74 të këtij 
ligji (neni 77, paragrafi 1);  

20) importon bar pa leje për import në rastet nga neni 
79, paragrafi 2 të këtij ligji; 

21) bën qarkullim me pakicë me barna pa i përmbushur 
kushtet e nenit 82 të këtij ligji; 

22) lëshon në qarkullim i cili nuk është shënuar në 
pajtim me nenin 83 nga ky ligj dhe/ose nuk përmban 
udhëzim për përdorim në pajtim me nenin 84 të këtij ligji; 

23) menjëherë nuk e njofton personin juridik nga neni 
87 paragrafi 2 të këtij ligji dhe Agjencinë për secilin 
reaksion serioz të padëshiruar ose ndodhi në rast të 
dyshimit për reaksion të padëshiruar ose ndodhi që janë 
paraqitur në Republikën e Maqedonisë ose në vendet tjera 
(neni 89, paragrafi 1); 

24) u ofron interes direkt ose indirekt material ose 
financiar personave të cilët i përcaktojnë ose japin barnat 
(neni 93, paragrafi 1); 

25) publikon barna që jepen në recetë mjekësore 
përmes mediumeve, për publikun e gjerë (neni 95, 
paragrafi 1); 

26) shpall publikisht bar në mënyrë në kundërshtim me 
nenin 95 paragrafi 3 nga ky ligj me çka sillet në huti 
shfrytëzuesi i barit;  

27) shpall publikisht bar përmes të drejtuarit fëmijëve 
(neni 95, paragrafi 4); 

28) publikisht distribuon ekzemplarë falas të barnave 
(neni 95, paragrafi 5); 

29) shpall publikisht barna që nuk kanë leje për lëshim 
në qarkullim (neni 95, paragrafi 6); 

30) nuk siguron kushte për vendosje dhe ruajtje në 
pajtim me kushtet e përcaktuara nga prodhuesi, me qëllim 
të pengimit të ndryshimeve të kualitetit ose keqpërdorimit 
(neni 104, paragrafi 1); 

31) nuk e njofton Agjencinë si edhe subjektet tjera 
relevante për ndryshim në kualitetin e barit dhe/ose 
papërputhshmëri tjetër që mund ta rrezikojë shëndetin 
publik (neni 104, paragrafi 2); 

32) nuk e tërheq nga qarkullimi barin nga neni 104 
paragrafi 2 të këtij ligji, nuk i ndërmerr të gjitha aktivitet e 
domosdoshme për mbrojtjen e shëndetit dhe menjëherë nuk 
e njofton Agjencinë për të gjitha aktivitetet e ndërmarra 
(neni 104, paragrafi 3); 

33) importon dhe shfrytëzon barna që janë lëndë e 
donacioneve pa pajtimin paraprak të ministrit të 
Shëndetësisë (neni 105, paragrafi 1) dhe/ose nuk ka shenjë 
të pastër dhe të përhershme se bari është donacion dhe 
është falas (neni 105, paragrafi 2); 

34) lëshon në qarkullim barna të parregullta (neni 106, 
paragrafi 2); 

35) vepron në kundërshtim me nenin 108 paragrafi 5; 
36) nuk ia dorëzon Agjencisë çmimin prodhues të barit 

(neni 108, paragrafi 10); 
37) shet barna me çmim që nuk është formuar në 

pajtim me këtë ligj (neni 109, paragrafi 2); 
38) lëshon në qarkullim vegël ndihmëse mjekësore që 

nuk është në pajtim me kushtet nga neni 116 të këtij ligji; 
39) nuk i shënon prodhimet e veta me shenjën e përcaktuar 

të përputhshmërisë, në bazë të certifikatës për përputhshmëri që 
i lëshon në qarkullim (neni 119, paragrafi 1);  
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40) shënon vegël ndihmëse mjekësore me CE shenjë 
ndërsa shënimi i tillë nuk është në pajtim me këtë ligj (neni 
119, paragrafi 5); 

41) prodhon vegla ndihmëse mjekësore pa mos i 
plotësuar kushtet nga neni 121 të këtij ligji dhe/ose nuk e 
dorëzon dokumentacionin nga neni 123, paragrafi 1 të këtij 
ligji; 

42) nuk i respekton dispozitat teknike në procesin e 
prodhimit të veglës ndihmëse mjekësore me qëllim që të 
sigurojë përputhshmërinë e veglave ndihmëse mjekësore 
me kushtet e përgjithshme dhe të veçanta (neni 122); 

43) bën qarkullim me shumicë me vegla ndihmëse 
mjekësore pa mos u regjistruar në regjistrin e personave 
juridikë për qarkullim me shumicë me vegla ndihmëse 
mjekësore (neni 126, paragrafi 2); 

44) bën blerje dhe shtije të veglave ndihmëse 
mjekësore në kundërshtim me nenin 126 paragrafi 3 dhe 4 
të këtij ligji;  

45) bën qarkullim me shumicë të veglave ndihmëse 
mjekësore pa i përmbushur kushtet e nenit 127 të këtij ligji; 

46) lëshon në qarkullim vegël ndihmëse mjekësore që 
është e shënuar dhe/ose përmban udhëzim për përdorim në 
kundërshtim me nenin 132 të këtij ligji; 

47) kryen ekzaminime klinike të veglave ndihmëse 
mjekësore pa i plotësuar kushtet dhe parimet e praktikave 
të mira (neni 133, paragrafi 2); 

48) zbaton procedurë të ekzaminimeve klinike të 
veglave ndihmëse mjekësore në kundërshtim me nenin 133 
paragrafi 3 të këtij ligji; 

49) fillon me ekzaminimin klinik të veglës ndihmëse 
mjekësore pa e paraqitur në Agjenci (neni 134, paragrafi 1); 

50) nuk e njofton Agjencinë për të gjitha ndryshimet 
relevante të ekzaminimeve klinike (neni 135, paragrafi 1); 

51) nuk e njofton menjëherë Agjencinë, Komisionin etik 
dhe personin juridik nga neni 87 paragrafi 2 të këtij ligji në 
rast të reaksioneve të papritura, serioze, reaksioneve të 
padëshiruara, gjegjësisht rasteve të cilat janë shkaktuar gjatë 
ekzaminimit klinik (neni 136, paragrafi 1); dhe 

52) publikon vegla ndihmëse mjekësore që 
shfrytëzohen vetëm në institucione shëndetësore (neni 139, 
paragrafi 2). 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni gjobë në 
shumë prej 10 000 deri në 20 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni gjobë në 
shumë prej 6 000 deri në 10 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet punëtorit në personin juridik i cili e 
ka kryer kundërvajtjen. 

 
Neni 155 

Gjoba në shumë prej 15 000 deri në 30 000 euro me 
kundërvlerë në denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
personit juridik, nëse:  

1) nuk e njofton Agjencinë për datën e fillimit me 
qarkullim me barna (neni 30, paragrafi 2); 

2) nuk e njofton Agjencinë së paku dy muaj para 
pushimit të prodhimit ose qarkullimit me barna para se të 
vendosë të pushojë ta prodhojë ose të kryejë qarkullim 
me barna para skadimit të lejes për lëshim në qarkullim 
(neni 36); 

3) nuk e njofton rregullisht Agjencinë për të gjitha 
ndryshimet më të vogla nga tipi I A dhe tipi I B në 
procedurën për lëshimin në qarkullim (neni 39); 

4) kryen ekzaminime analitike, farmakologjike-
toksikologjike dhe ekzaminime klinike në kundërshtim me 
nenin 50 të këtij ligji; 

5) kryen ekzaminim farmakologjik–toksikologjik, 
gjegjësisht hulumtim paraklinik të barnave në kundërshtim 
me parimet e praktikës së mirë laboratorike (neni 52, 
paragrafi 1); 

6) nuk i informon të ekzaminuarit në ekzaminimin 
klinik për të gjitha të dhënat relevante për ekzaminimin, 
për qëllimin e ekzaminimit, natyrën e tij, procedurën dhe 
rrezikun e mundshëm, në mënyrë e cila është e kuptueshme 
dhe në formë të shkruar (neni 55, paragrafi 1);. 

7) nuk e njofton Agjencinë para fillimit të ekzaminimit 
klinik dhe/ose për zbatimin e studimeve për bioekuivalencë 
(neni 59, paragrafi 1); 

8) nuk e njofton Agjencinë për secilin ndryshim që ka 
të bëjë me kushtet nga neni 68 të këtij ligji (neni 70); 

9) nuk siguron të dhëna për sasinë e barnave të shitura 
si dhe të dhëna tjera të domosdoshme që kanë të bëjnë me 
shitjen e barnave (neni 72, paragrafi 2); 

10) nuk e informon Agjencinë për të gjitha incidentet 
ose gabime në procesin e punës ose për gjendje tjera që 
janë në interes për shëndetin publik (neni 78, paragrafi 2); 

11) nuk dorëzon raporte periodike për sigurinë e 
barnave në secilën gjashtë muaj në periudhën prej dy vitet 
e para pas marrjes së lejes për lëshimin në qarkullim, 
njëherë në vit në tri vjetët e ardhshëm dhe njëherë në 
secilën tre vjet gjatë kohëzgjatjes së lejes ose sipas 
kërkesës së Agjencisë (neni 89, paragrafi 2); 

12) publikon barna ose vegla ndihmëse mjekësore në 
kundërshtim me nenin 92 të këtij ligji; 

13) jep informata për qëllimet nga neni 93 paragrafi 2 
në mënyrë në kundërshtim me nenin 93 paragrafi 3 të këtij 
ligji; 

14) nuk kryen publikim të barnave në pajtim me nenin 
94 të këtij ligji;. 

15) nuk jep vërtetim nga kontrolli i kualitetit të barit, 
gjegjësisht nuk i njofton subjektet nga neni 101, paragrafi 1 
të këtij ligji (neni 101, paragrafi 2); 

16) nuk kryen azhurnim të rregullt të informacioneve të 
dorëzuara dhe nuk ia dorëzon Agjencisë të gjitha 
dokumentet, gjegjësisht informacionet në lidhje me të 
gjitha ndryshimet në procesin e prodhimit, specifikimeve të 
veglave ndihmëse mjekësore, si dhe informata tjera relative 
për shëndetin publik (neni 123, paragrafi 4); 

17) nuk kryen azhurnim të rregullt të informacioneve të 
dorëzuara dhe nuk ia dorëzon Agjencisë të gjitha 
dokumentet, gjegjësisht informacionet në lidhje me të 
gjitha ndryshimet në aktivitetet e qarkullimit me shumicë 
me vegla ndihmëse mjekësore, e që e prekin shëndetin 
publik (neni 129, paragrafi 3); 

18) blen vegla ndihmëse mjekësore nga persona 
juridikë të cilët nuk janë të regjistruar në regjistrin e 
personave juridikë për qarkullim me shumicë me vegla 
ndihmëse mjekësore (neni 130, paragrafi 4); 

19) bën qarkullim me pakicë me vegla ndihmëse mjekësore 
pa i përmbushur kushtet  (neni 130, paragrafi 5); dhe 

20) nuk kryen azhurnim të rregullt të informacioneve të 
dorëzuara dhe nuk ia dorëzon Agjencisë të gjitha 
dokumentet, gjegjësisht informacionet në lidhje me të 
gjitha ndryshimet në aktivitetet e qarkullimit me pakicë me 
vegla ndihmëse mjekësore,  e që e prekin shëndetin publik 
(neni 130, paragrafi 8). 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni gjobë në 
shumë prej 8 000 deri në 15 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet edhe personit përgjegjës në 
personin juridik. 

Për kundërvajtjen nga paragrafi 1 i këtij neni gjobë në 
shumë prej 6 000 deri në 10 000 euro me kundërvlerë në 
denarë do t’i kumtohet punëtorit në personin juridik i cili e 
ka kryer kundërvajtjen. 

 
Neni 156 

Gjobë në shumë prej 6 000 deri 10 000 euro në 
kundërvlerë me denarë, do t’i kumtohet për kundërvajtje 
punëtorit shëndetësor nëse nuk e njofton personin juridik 
nga neni 87 paragrafi 2 të këtij ligji për të gjitha reaksionet 
e padëshiruara ose ndodhitë ose në rast të dyshimit për 
reaksione të padëshiruara ose ndodhi në pajtim me këtë ligj 
(neni 88). 
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VII. DISPOZITA KALIMTARE DHE 
PËRFUNDIMTARE 

 
Neni 157 

Agjencia për barna do të fillojë me punë nga 1 janari 
2010. 

Deri në fillimin me punë të Agjencisë për barna, Byroja 
për barna vazhdon t’i kryejë punët nga kompetenca e 
Agjencisë për barna të përcaktuara me këtë ligj. 

Deri në fillimin e punës së Agjencisë për barna sipas 
ankesave të paraqitura kundër aktvendimeve së shkallës së 
parë të miratuara në pajtim me këtë ligj vendos ministri i 
Shëndetësisë. 

 
Neni 158 

Prodhuesit dhe personat juridikë për qarkullim me 
shumicë dhe pakicë me barna dhe vegla ndihmëse 
mjekësore janë të obliguar  që punën e tyre ta 
harmonizojnë me dispozitat e këtij ligji në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 
 

Neni 159 
Kërkesat për prodhim dhe qarkullim me barna dhe 

vegla ndihmëse mjekësore, si dhe kërkesat për lëshimin në 
qarkullim të barnave dhe veglave ndihmëse mjekësore të 
parashtruara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të 
zgjidhet në pajtim me dispozitat e rregullave të cilat kanë 
qenë në fuqi gjatë kohës të parashtrimit të kërkesës. 

 
Neni 160 

Nenet 14 paragrafët 2, 25, 75 dhe 79 nga ky ligj do të 
fillojnë të zbatohen pas skadimit të dy viteve nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 161 

Neni 20 nga ky ligj në lidhje me harmonizimin e 
dokumentacionit për barna që ka leje për lëshim në 
qarkullim do të zbatohet prej 1 janari 2010. 

 
Neni 162 

Neni 22 paragrafi 1 pika 2 të këtij ligji në lidhje me 
ekskluzivitetin e të dhënave, ekskluzivitetin në qarkullim 
dhe indikacion të ri plotësues do të fillojë të zbatohet pas 
skadimit të tetë viteve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Deri në fillimin e zbatimit të nenit 22 paragrafi 1 pika 2 
të këtij ligji sipas kërkesës për lëshimin e barnave në 
qarkullim: 

- në periudhë prej dy vjetësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji nuk do të zbatohet ekskluziviteti i të dhënave, 
ekskluziviteti në qarkullim dhe indikacion të ri plotësues; 

- në periudhë prej dy deri katër vjet nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji do të zbatohet ekskluziviteti i të dhënave 
prej dy vjetësh dhe ekskluziviteti në qarkullim prej tre 
vjetësh; 

- në periudhë prej katër deri gjashtë vjet nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji do të zbatohet ekskluziviteti i të 
dhënave prej katër vjetësh dhe ekskluziviteti në qarkullim  
prej pesë vjetësh; 

- në periudhë prej gjashtë deri tetë vjet nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji do të zbatohet ekskluziviteti i të 
dhënave prej gjashtë vjetësh dhe ekskluziviteti në 
qarkullim prej shtatë vjetësh; 

 
Neni 163 

Neni 37 paragrafi 5 të këtij ligj do të fillojnë të 
zbatohen pas skadimit të pesë viteve nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji.  

 
Neni 164 

Neni 83 paragrafi 3 të këtij ligj do të fillojnë të 
zbatohen pas skadimit të pesë viteve nga dita e hyrjes në 
fuqi të këtij ligji. 

Neni 165 
Deri në akreditimin e laboratorëve në pajtim me 

dispozitat për akreditim, ekzaminimet dhe kontrollet e 
barnave do t’i kryejnë laboratorët ekzistues të autorizuar. 

 
Neni 166 

Lejet për lëshimin e barnave në qarkullim të dhëna në 
bazë të dispozitave të cilat kanë qenë në fuqi në kohën kur 
leja është dhënë, mbete në fuqi deri në skadimin e afatit të 
lejes për të cilën janë dhënë. 

Bartësit e lejeve për lëshimin e barnave në qarkullim 
janë të obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes 
në fuqi të këtij ligji të dorëzojnë kërkesë për formimin e 
çmimit të barnave në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 
Agjencia e lejon çmimin e barnave në afat prej 120 ditësh 
nga dita e dorëzimit të kërkesës. 

Nëse bartësi i lejes për lëshimin e barnave në qarkullim 
nuk dorëzon kërkesë në afat nga paragrafi 2 të këtij neni, 
leja për lëshimin në qarkullim do të shfuqizohet.  

 
Neni 167 

Lejet për lëshimin në qarkullim të veglave ndihmëse 
mjekësore të cilat janë dhënë në bazë të dispozitave të cilat 
kanë qenë në fuqi në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji do 
të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej tre 
vjetësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 168 

Ministri i Shëndetësisë do t’i miratojë aktet nënligjore  
të parashikuara me këtë ligji më së voni në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

Deri në nxjerrjen e akteve nënligjore nga paragrafi 1 i 
këtij neni, do të zbatohen dispozitat ekzistuese. 

 
Neni 169 

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji pushojnë të 
vlejnë dispozitat nga Ligji për barnat, mjetet mjekuese 
ndihmëse dhe veglat ndihmëse mjekësore (“Gazeta zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë” numër 21/98), që kanë të 
bëjnë për barnat për përdorim humanitar. 

 
Neni 170 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1389. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ 
КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И 
РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА 
ВТОРИОТ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ ЗА РАЗВОЈНИ 

ПОЛИТИКИ - ПДПЛ 2 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Републи-
ка Македонија со заем кај  Меѓународната банка за об-
нова и развој - Светската банка по Договор за Вториот 
Програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 2, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 август 2007 година. 

 
      Бр. 07-3678/1                               Претседател 
29 август 2007 година            на Република Македонија,                       
           Скопје                          Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 
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З А К О Н 
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА СО ЗАЕМ КАЈ  МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА 
ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО 
ДОГОВОР ЗА ВТОРИОТ ПРОГРАМСКИ ЗАЕМ ЗА 

РАЗВОЈНИ ПОЛИТИКИ - ПДПЛ 2 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 23.300.000 евра, наменет за реализа-
ција на Вториот Програмски заем за развојни политики 
- ПДПЛ 2. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од чле-
нот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за Втори-
от Програмски заем за развојни политики - ПДПЛ 2, 
кој ќе се склучи меѓу Владата на Република Македони-
ја и Меѓународната банка за обнова и развој - Светска-
та банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-
кон е 17 години, со вклучен грејс период од пет годи-
ни. Каматната стапка по која ќе се сервисира заемот е 
ЛИБОР (за евро валута) плус фиксен распон. Каматна-
та стапка може да биде и помала во зависност од ва-
жечките одлуки на Меѓународната банка за обнова и 
развој. 

Заемот ќе се отплаќа во 24 полугодишни рати, на 
секој 15 јануари и 15 јули во годината. Од 15 јули 2012 
до 15 јули 2023 година ќе се отплатат 23 полугодишни 
рати секоја во износ од 4,17% од заемот, односно 
971.610 евра, додека на 15 јануари 2024 година ќе се 
отплати последната рата во износ од 4,09% од заемот, 
односно 952.970 евра.   

Во грејс периодот од пет години, што претставува и 
период на реализација на проектот, ќе се плаќа само 
камата на заемот. 

На денот на повлекување на средствата, Република 
Македонија ќе и плати на Светската банка еднократна 
провизија во износ од 1% од износот на заемот, која 
може да биде и помала во зависност од важечките од-
луки на Меѓународната банка за обнова и развој. 

На износот на неповлечените средства од заемот се 
плаќа провизија пропишана од страна на Меѓународна-
та банка за обнова и развој во висина од 0,75% годиш-
но, која може да биде и помала во зависност од важеч-
ките одлуки на Меѓународната банка за обнова и раз-
вој.   

Провизијата на неповлечени средства од ставот 5 на 
овој член се плаќа полугодишно на 15  јануари и на 15  
јули секоја година. 

 
Член 4 

Корисник на средствата од заемот од членот 1 на 
овој закон е Министерството за финансии во име на 
Владата на Република Македонија. 

 
Член 5 

Република Македонија заемот од членот 1 на овој 
закон ќе го сервисира од Буџетот на Република Маке-
донија. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

L I G J 
PËR DETYRIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
ME HUA TE  BANKA NDËRKOMBËTARE PËR 
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM - BANKA BOTËRORE 
SIPAS MARRËVESHJES PËR HUAN E DYTË 
PROGRAMORE PËR POLITIKA ZHVILLIMORE  –  

PDPL 2 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë detyrohet te Banka 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka 
Botërore me hua në shumë prej 23.300.000 euro, të 
dedikuara për realizimin e Huas së dytë programore për 
politika zhvillimore - PDPL 2. 

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit e huas nga neni 1 të 
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua të dytë 
programore për politika zhvillimore - PDPL 2, e cila lidhet 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim-Banka 
Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 të këtij neni do ta nënshkruajë 
ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij. 

 
Neni 3 

Afati i pagesës së huas nga neni 1 të këtij ligji është 17 
vjet, me grejs periudhë të  lidhur pesëvjeçare. Shkalla e 
kamatës sipas së cilës do të servisohet huaja është LIBOR 
(për valutë euro) plus interval fiks kohor. Shkalla e 
kamatës mund të jetë edhe më e vogël varësisht nga 
vendimet në fuqi  të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim 
dhe Zhvillim. 

Huaja do të paguhet në 24 këste gjysmëvjetore, në çdo 
15 janar dhe 15 korrik të vitit. Nga 15 korriku 2012 deri në 
15 korrik 2023 do të paguhen 23 këste gjysmëvjetore secili 
në shumë prej 4,17% nga huaja, gjegjësisht 971.610 euro, 
derisa më 15 janar 2024 do të paguhet kësti i fundit në 
shumë prej 4,09% nga huaja, gjegjësisht 971.610 euro.  

Në grejs periudhën prej pesë vjetësh, që paraqet edhe 
periudhën e realizimit të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas. 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve, Republika e 
Maqedonisë do t'i paguajë Bankës Botërore provizion të 
njëhershëm në shumë prej 1% nga shuma e huas, e cila 
mund të jetë edhe më e vogël varësisht nga vendimet në 
fuqi të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. 

Në shumën e patërhequr të mjeteve nga huaja paguhet 
provizion i përcaktuar nga ana e Bankës Ndërkombëtare 
për Rindërtim dhe Zhvillim në lartësi prej 0,75% në vit, e 
cila mund të jetë edhe më e vogël varësisht nga vendimet 
në fuqi të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim.   

Provizioni i mjeteve të patërhequra nga paragrafi 5 i 
këtij neni paguhet në çdo gjysmë viti,më 15 janar dhe më 
15 korrik për çdo vit. 

 
Neni 4 

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij neni 
është Ministria e Financave në emër të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë. 
 

Neni 5 
Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji 

do ta servisojë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë. 
 

Neni 6 
Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në "Gazetën 

zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
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1390. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕ-
ЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - 
СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА 
ВТОРИОТ ПРОЕКТ ЗА ОЛЕСНУВАЊЕ НА ТРГО-
ВИЈАТА И ТРАНСПОРТОТ ВО ЈУГОИСТОЧНА  

ЕВРОПА - ТТФСЕ 2  
Се прогласува Законот за задолжување на Републи-

ка Македонија кај Меѓународната банка за обнова и 
развој - Светската банка по Договор за заем за Вториот 
Проект за олеснување на трговијата и транспортот во 
Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 август 2007 година. 

 
      Бр. 07-3679/1                               Претседател 
29 август 2007 година            на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАТА БАНКА ПО ДОГО-
ВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ВТОРИОТ ПРОЕКТ ЗА ОЛЕС-
НУВАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА И ТРАНСПОРТОТ ВО  

ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ТТФСЕ 2  
Член 1 

Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-
родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 15.000.000 евра, наменет за реализа-
ција на Вториот Проект за олеснување на трговијата и 
транспортот во Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2.  

Член 2 
Условите и начинот на користење на заемот од чле-

нот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за 
Вториот Проект за олеснување на трговијата и транс-
портот во Југоисточна Европа - ТТФСЕ 2, кој ќе се 
склучи меѓу Владата на Република Македонија и Меѓу-
народната банка за обнова и развој - Светската банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 

 
Член 3 

Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој закон 
е 17 години, со вклучен грејс период од пет години. Ка-
матната стапка по која ќе се сервисира заемот е ЛИБОР 
(за евро валута) плус варијабилен распон. Каматната 
стапка може да биде и помала во зависност од важечки-
те одлуки на Меѓународната банка за обнова и развој. 

Заемот ќе се отплаќа во 24 полугодишни рати секоја 
во износ од 625.000 евра. Отплатата ќе се врши секој 15 
јуни и 15 декември во годината, почнувајќи од 15 декем-
ври 2012 година, а завршувајќи на 15 јуни 2024 година.  

Во грејс периодот од пет години, што претставува и 
период на реализација на проектот, ќе се плаќа само 
камата на заемот.  

На денот на повлекување на средствата Република 
Македонија ќе и плати на Светската банка еднократна 
провизија во износ од 1% од износот на заемот, која 
може да биде и помала во зависност од важечките од-
луки на Меѓународната банка за обнова и развој. 

На износот на неповлечените средства од заемот се 
плаќа провизија пропишана од страна на Меѓународната 
банка за обнова и развој во висина од 0,75% годишно, 
која може да биде и помала во зависност од важечките 
одлуки на Меѓународната банка за обнова и развој.   

Провизијата на неповлечени средства од ставот 5 на 
овој член се плаќа полугодишно на 15  јуни и на 15  де-
кември секоја година. 

 
Член 4 

Корисник на средствата од заемот од членот 1 на 
овој закон е Фондот за магистрални и регионални пати-
шта на Република Македонија. Фондот за магистрални 
и регионални патишта на Република Македонија на Ца-
ринската управа и на Јавното претпријатие за желез-
ничка инфраструктура Македонски железници Скопје, 
од вкупниот заем од Светската банка ќе им распредели 
евро индексиран денарски износ на дел од заемот по-
требен за спроведување на активностите од проектните 
компоненти чија реализација е во надлежност на Ца-
ринската управа и на Јавното претпријатие за желез-
ничка инфраструктура Македонски железници Скопје. 

 
Член 5 

Целокупното сервисирање на заемот од членот 1 на 
овој закон ќе го врши Фондот за магистрални и регионал-
ни патишта на Република Македонија од Буџетот на Ре-
публика Македонија. Во сервисирањето на обврските на 
заемот, соодветно на искористените средства од заемот, 
ќе партиципираат Царинската управа преку Министерс-
твото за финансии и Јавното претпријатие за железничка 
инфраструктура Македонски железници Скопје.  

 
Член 6 

Фондот за магистрални и регионални патишта и 
Царинската управа ќе склучат договор за регулирање 
на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од 
Договорот кој ќе се склучи меѓу Република Македонија 
и Меѓународната банка за обнова и развој -Светската 
банка за реализацијата на Вториот Проект за олеснува-
ње на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа 
- ТТФСЕ 2. 

 
Член 7 

Фондот за магистрални и регионални патишта и 
Јавното претпријатие за железничка инфраструктура 
Македонски железници Скопје ќе склучат договор за 
регулирање на меѓусебните права и обврски кои произ-
легуваат од Договорот кој ќе се склучи меѓу Република 
Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светската банка за реализацијата на Вториот Проект за 
олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточ-
на Европа - ТТФСЕ 2. 

 
Член 8 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

___________ 
 

L I G J 
PËR NGARKIM ME BORXH TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË TE BANKA NDËRKOMBËTARE PËR 
RINDËRTIM DHE ZHVILLIM- BANKA BOTËRORE 
ME MARRËVESHJE PËR HUA PËR PROJEKTIN E 
DYTË PËR LEHTËSIMIN E TREGTISË DHE TË 
TRANSPORTIT NË EVROPËN JUGLINDORE – TTFCE 2 

                                             
Neni 1 

Republika e Maqedonisë ngarkohet me borxh te Banka 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim- Banka 
Botërore me hua në shumë prej 15 000 000 euro, dedikuar 
për realizimin e Projektit të dytë për lehtësimin e tregtisë 
dhe të transportit në Evropën  Juglindore -TTFCE 2. 
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Neni 2 
Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 të 

këtij ligji, rregullohen me Marrëveshjen për hua për 
Projektin e dytë për lehtësimin e tregtisë dhe të transportit 
në Evropën Juglindore -TTFCE 2, e cila do të lidhet 
ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - 
Banka Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 i këtij neni do ta nënshkruajë 
ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.  

 
Neni 3 

Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 
vjet, me grejs periudhë prej 5 vjetësh. Shkalla e kamatës 
me të cilën do të servisohet huaja është LIBOR (për euro 
valutë) plus distanca variabile. Shkalla e kamatës mund të 
jetë edhe më e vogël varësisht prej vendimeve valide të 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. 

Huaja do të paguhet në 24 këste gjysmëvjetore, secila 
në shumë prej 625 000 euro. Pagesa do të kryhet secilin 15 
qershor dhe 15 dhjetor të vitit, duke filluar prej 15 dhjetorit 
2012, e duke mbaruar më 15 qershor 2024. 

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, që paraqet periudhën e 
realizimit të projektit, do të paguhet vetëm kamata e huas. 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve, Republika e Maqedonisë 
do t’i paguajë Bankës Botërore provizion njëtrajtësh në 
shumë prej 1% të shumës së huas, e cila mund të jetë edhe 
më e vogël varësisht nga vendimet valide të Bankës 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra të huas paguhet 
provizion i përcaktuar nga ana e Bankës Ndërkombëtare 
për Rindërtim dhe Zhvillim në lartësi prej 0,75% në vit, e 
cila mund të jetë edhe më e vogël varësisht nga vendimet 
valide të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim. 

Provizioni i mjeteve të patërhequra nga paragrafi 5 i 
këtij neni paguhet në  gjysmëvjetor dhe më 15 qershor dhe 
më 15 dhjetor çdo vit.  

 
Neni 4 

Shfrytëzues i mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji është 
Fondi për rrugët magjistrale dhe rajonale të Republikës së 
Maqedonisë. Fondit për rrugët magjistrale dhe rajonale të 
Republikës së Maqedonisë, Drejtorisë Doganore dhe 
Ndërmarrjes publike për infrastrukturë hekurudhore 
Hekurudhat e Maqedonisë - Shkup, prej shumës së huas nga 
Banka Botërore do t’u ndahen shumë eurosh të indeksuar në 
denarë të një pjese të huas, e nevojshme për zbatimin e 
aktiviteteve nga komponentët  projektues, realizimi i së cilës 
është në kompetencat e Drejtorisë Doganore dhe të 
Ndërmarrjes publike për infrastrukturë hekurudhore 
Hekurudhat e Maqedonisë - Shkup. 

 
Neni 5 

Servisimin e gjithëmbarshëm të huas nga neni 1 i këtij 
ligji do ta kryejë Fondi për rrugë magjistrale dhe rajonale i 
Republikës së Maqedonisë nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë. Në servisimin e obligimeve të huas, në 
mënyrë përkatëse me mjetet e shfrytëzuar të huas, do të 
participojnë Drejtoria Doganore nëpërmjet Ministrisë së 
Financave dhe Ndërmarrjes publike për infrastrukturë 
hekurudhore Hekurudhat e Maqedonisë - Shkup.  

 
Neni 6 

Fondi për rrugë magjistrale dhe rajonale dhe Drejtoria 
Doganore do të lidhin Marrëveshje për rregullimin e të 
drejtave dhe obligimeve reciproke të cilat dalin prej 
Marrëveshjes e cila do të lidhet ndërmjet Republikës së 
Maqedonisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe 
Zhvillim – Banka Botërore për realizimin e Projektit të 
dytë për lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Evropën 
Juglindore - TTFCE 2. 

Neni 7 
Fondi për rrugët magjistrale dhe rajonale dhe 

Ndërmarrja publike për infrastrukturë hekurudhore 
Hekurudhat e Maqedonisë - Shkup do të lidhin 
marrëveshje për rregullimin e të drejtave dhe 
obligimeve reciproke të cilat dalin nga Marrëveshja me 
e cila do të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë 
dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim 
- Banka Botërore për realizimin e Projektit të dytë për 
lehtësimin e transportit të tregtisë në Evropën 
Juglindore - TTFCE 2.  

 
Neni 8 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
1391. 

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУ-
ВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУ-
НАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - СВЕТ-
СКАTA БАНКА ПО ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕК-
ТОТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И  

ПРИСТАПУВАЊЕ 
 

Се прогласува Законот за задолжување на Репуб-
лика Македонија кај Меѓународната банка за обнова 
и развој - Светскатa банка по Договор за заем за 
Проектот за зајакнување на земјоделството и приста-
пување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 29 август 2007 година. 

 
       Бр. 07-3683/1                               Претседател 
29 август 2007 година            на Република Македонија,                       
          Скопје                           Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНО-
ВА И РАЗВОЈ - СВЕТСКАTA БАНКА ПО ДОГО-
ВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ  
НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ПРИСТАПУВАЊЕ 
 

Член 1 
Република Македонија се задолжува кај Меѓуна-

родната банка за обнова и развој - Светската банка со 
заем во износ од 15.000.000 евра, наменет за реализа-
ција на Проектот за зајакнување на земјоделството и 
пристапување. 

 
Член 2 

Условите и начинот на користење на заемот од 
членoт 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за за-
ем за Проектот за зајакнување на земјоделството и при-
стапување, кој ќе се склучи меѓу Владата на Република 
Македонија и Меѓународната банка за обнова и развој - 
Светската банка. 

Во име на Република Македонија Договорот за заем 
од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за 
финансии или од него овластено лице. 
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Член 3 
Рокот за отплата на заемот од членот 1 на овој за-

кон е 17 години, со вклучен грејс период од пет годи-
ни. Каматната стапка по која ќе се сервисира заемот е 
ЛИБОР (за евро валута) плус варијабилен распон. Ка-
матната стапка може да биде и помала во зависност од 
важечките одлуки на Меѓународната банка за обнова и 
развој. 

Заемот ќе се отплаќа во 24 полугодишни рати секо-
ја во износ од 625.000 евра. Отплатата ќе се врши секој 
15 февруари и 15 август во годината, почнувајќи од 15 
февруари 2013 година, а завршувајќи на 15 август 2024 
година.  

Во грејс периодот од пет години, што претставува и 
период на реализација на проектот, ќе се плаќа само 
камата на заемот.  

На денот на повлекување на средствата, Република 
Македонија ќе и плати на Меѓународната банка за об-
нова и развој еднократна провизија во износ од 1% од 
износот на заемот, која може да биде и помала во за-
висност од важечките одлуки на Меѓународната банка 
за обнова и развој. 

На износот на неповлечените средства од заемот се 
плаќа провизија пропишана од страна на Меѓународната 
банка за обнова и развој во висина од 0,75% годишно, 
која може да биде и помала во зависност од важечките 
одлуки на Меѓународната банка за обнова и развој.   

Провизијата на неповлечени средства од ставот 5 на 
овој член се плаќа полугодишно на 15 февруари и 15 
август секоја година. 

 
Член 4 

За реализацијата на Договорот за заем за Проектот 
за зајакнување на земјоделството и пристапување од 
членот 2 на овој закон  е надлежно Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство е корисник на средствата од заемот од 
членот 1 на овој закон.   

 
Член 5 

Заемот од членот 1 на овој закон ќе го сервисира 
Република Македонија со средства од Буџетот на Ре-
публика Македонија.  

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила со денот на објавување-
то во "Службен весник на Република Македонија". 

____________ 
 

L I G J 
PËR NGARKIMIN ME BORXH E REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË TE BANKAT NDËRKOMBËTARE 
PËR RINDËRTIM DHE ZHVILLIM - BANKA 
BOTËRORE ME MARRËVESHJE PËR HUA PËR 
PROJEKTIN PËR PËRFORCIMIN E BUJQËSISË DHE  

PËR QASJE 
 

Neni 1 
Republika e Maqedonisë ngarkohet me borxh te Banka 

Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - Banka 
Botërore me hua në shumë prej 15 000 000 euro, dedikuar 
për realizimin e Projektit për përforcimin e bujqësisë dhe 
për qasje.        

 
Neni 2 

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 të 
këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshje për hua për 
Projektin për përforcimin e bujqësisë dhe për qasje, i cili 
lidhet ndërmjet Qeveris së Republikës së Maqedonisë dhe 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim - 
Banka Botërore. 

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen 
për hua nga paragrafi 1 të këtij neni do ta nënshkruajë 
Ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij. 

               
Neni 3 

Afati për pagesën e huas nga neni 1 i këtij ligji është 17 
vjet, me grejs periudhë prej 5 vjetësh. Shkalla e kamatës 
sipas së cilës do të servisohet huaja është LIBOR (me euro 
valutë) plus distanca variabile. Shkalla e kamatës mund të 
jetë edhe më e vogël varësisht prej vendimeve valide të 
Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. 

Huaja do të paguhet në 24 këste gjysmëvjetore, secila 
në shumë prej 625 000 euro. Pagesa do të kryhet më çdo 15 
shkurt ose 15 gusht të vitit, duke filluar prej 15 shkurt 
2013, e duke mbaruar deri më 15 gusht 2024. 

Në grejs periudhën prej 5 vjetësh, që paraqet dhe 
periudhë të realizimit të projektit, do të paguhet vetëm 
kamata e huas. 

Në ditën e tërheqjes së mjeteve, Republika e 
Maqedonisë do t’i paguajë Bankës Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim provizion të njëtrajtshëm në shumë 
prej 1% nga shuma e huas, e cila mund të jetë edhe më e 
vogël varësisht prej vendimeve të vlefshme të Bankës 
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. 

Për shumën e mjeteve të patërhequra të huas paguhet 
provizion i përcaktuar nga Banka Ndërkombëtare për 
Rindërtim dhe Zhvillim në lartësi prej 0,75% në vit, e cila 
mund të jetë edhe më e vogël varësisht prej vendimeve valide 
të Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim. 

Provizioni i mjeteve të patërhequra nga paragrafi 5 të 
këtij neni paguhet në gjysmëvjetor, më 15 shkurt dhe 15 
gusht çdo vit. 

 
Neni 4 

Për realizimin e Marrëveshjes për huan për Projektin 
për përforcimin e bujqësisë dhe për qasje nga neni 2 të këtij 
ligji është kompetente Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 
Ekonomisë së Ujërave. 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 
Ujërave është shfrytëzuese e mjeteve të huas nga neni 1 të 
këtij ligji. 

 
Neni 5 

Huan nga neni 1 të këtij ligj do ta servisojë Republika e 
Maqedonisë me mjete nga Buxheti i Republikës së 
Maqedonisë. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi me ditën e shpalljes në “Gazetën 
zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

____________ 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ  
И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1392. 

Врз основа на член 29 од Законот за пратениците 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 
84/2005) и врз основа на член 2 точка 7 став 2 алинеја 
11 од Одлуката за основање постојани работни тела на 
Собранието на Република Македонија („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр. 97/2006), Комисија-
та за прашања на изборите и именувањата на Собрани-
ето на Република Македонија, на седницата одржана на 
31 август 2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КОЕФИЦИЕНТ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТА НА КООРДИНАТОР 
НА ПРАТЕНИЧКА ГРУПА ВО СОБРАНИЕТО 

НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
1. Коефициентот за пресметување на плата на коор-

динатор на пратеничка група во Собранието на Репуб-
лика Македонија изнесува 3,7. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за дополнување на Одлу-
ката за определување на коефициентите за утврдување 
на плата на функционерите кои ги избира и именува 
Собранието на Република Македонија и на раководни-
те работници кои ги именува Собранието или кои ги 
назначува надлежното тело на Собранието на Републи-
ка Македонија, бр. 14-2776/4 донесена на 18.07.2005 
година. 

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

 
  Бр. 15-3742/1                         Претседател 

3 септември 2007 година     на Комисијата за прашања  
       Скопје             на изборите и именувањата, 
                             Трајко Вељаноски, с.р. 

____________ 
 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1393. 

Врз основа на член 6, став 7 од Законот за државни-
те службеници („Службен весник на Република Маке-
донија бр. 59/00, 112/00, 34/01, 103/01, 43/02, 98/02, 
17/03, 40/03, 85/03, 17/04, 69/04, 81/05, 61/06, 36/07), 
Владата на Република Македонија, на седницата одр-
жана  на ден 29.08 2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА ОПИСОТ НА ЗВАЊАТА НА ДРЖАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

 
Член 1 

 
Делокруг 

(1) Со оваа уредба се уредуваат описите на звањата 
на државните службеници, утврдени во Законот за др-
жавните службеници, вклучувајќи: 

а) Одговорност и цели, и 
б) Главни работни задачи и обврски. 
(2) Описите на звањата, утврдени во оваа уредба, 

претставуваат основа за утврдување на описите на рабо-
тите и задачите за работните места, кои се утврдени со 
актите за систематизација на работните места во органи-
те од член 3, став (2) од Законот за државните службени-
ци и на ниеден начин не ги заменуваат истите. 

 
Член 2 

 
Генерален секретар 

(1) Одговорност и цели: 
а) Генералниот секретар е највисок државен служ-

беник и извршен раководител на органот, кој за својата 
работа непосредно одговара пред функционерот кој ра-
ководи со органот.  

б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- обезбедување на ефикасно и ефективно раководе-

ње со органот, во согласност со законите,  
- обединување на работата на органот и раководење 

со сите државни службеници, и  
- поддржување на работата на функционерот кој ра-

ководи со органот. 
(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Раководи со стручната служба на органот и дава 

упатства на раководните и другите државни службени-
ци, особено во контекст на управувањето со човечките 
ресурси.  

б) Одговара за: 
- унапредување на организацијата и условите за ра-

бота, функционирањето и методот на работа на органот 
и стандардизацијата на работните постапки, 

- уредноста и ажурноста во работата по предметите 
и вршењето на административните работи во органот, 

- остварувањето на стратешкиот план, програмата 
за работа и буџетот на органот, и 

- спроведувањето на одлуките, заклучоците, насо-
ките и упатствата на функционерот кој раководи со ор-
ганот. 

в) Координира со подготвувањето на материјали и 
документи, кои содржат: 

- предлози за стратешки документи на органот 
(стратешки план, програма за работа, програма за 
стручно усовршување, извештај за работење, итн.), 

- совети по прашања поврзани со политиките на ор-
ганот,  

- совети по прашања поврзани со претставувањето 
на органот во рамките на администрацијата и пред јав-
носта,  

- извештаи за раководењето во органот,  
- предлози за унапредување на организацијата и 

функционирањето на работата на органот, и 
- други материјали за разгледување на Колегиумот 

на органот.   
г) Директно соработува со: 
- секретарите во органите на централната и локал-

ната власт,  
- домашни и меѓународни организации, на соодвет-

но ниво, и  
- претставниците на граѓанскиот сектор, особено во 

контекст на обезбедување на слободен пристап до ин-
формациите од јавен карактер.  

д) Учествува во работата на работните тела на Со-
бранието на Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија, кога за тоа е овластен. 

е) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 3 

 
Државен секретар 

(1) Одговорност и цели: 
а) Државниот секретар е највисок државен службе-

ник и извршен раководител на органот, кој за својата 
работа непосредно одговара пред министерот.  

б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- обезбедување на ефикасно и ефективно раководе-

ње со органот, во согласност со законите, 
- обединување на работата на органот и раководење 

со сите државни службеници, и 
- поддржување на работата на министерот. 
(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Раководи со стручната служба на органот и дава 

упатства на раководните и другите државни службени-
ци, особено во контекст на управувањето со човечките 
ресурси.  

б) Одговара за: 
- унапредување на организацијата и условите за ра-

бота, функционирањето и методот на работа на органот 
и стандардизацијата на работните постапки, 

- уредноста и ажурноста во работата по предметите 
и вршењето на административните работи во органот, 

- остварувањето на стратешкиот план, програмата 
за работа и буџетот на органот, и 

- спроведувањето на одлуките, заклучоците, насо-
ките и упатствата на министерот. 

в) Се грижи за комуникацијата со Владата, вклучу-
вајќи: 

- активно учество во работата на Генералниот коле-
гиум на државни секретари, 

- координира со подготвувањето на материјали за 
седници на Владата, 

- го советува министерот за материјалите за седни-
ците на Владата што се од надлежност на органот, 

- потпишува барања за вклучување на материјали 
во дневниот ред за седниците на Владата, од надлеж-
ност на органот, по овластување на министерот, 
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- се грижи за спроведување на Програмата за рабо-
та и заклучоците на Владата, кои се однесуваат на ор-
ганот, и 

- директно соработува со Генералниот секретар на 
Владата. 

г) Координира со подготвувањето на материјали и 
документи, кои содржат: 

- предлози за стратешки документи на органот 
(стратешки план, програма за работа, програма за 
стручно усовршување, извештај за работење, итн.), 

- концепции за извршување на утврдената политика 
на Владата на Република Македонија од надлежност на 
органот, 

- совети по прашања поврзани со политиките на ор-
ганот,  

- совети по прашања поврзани со претставувањето 
на органот во рамките на администрацијата и пред јав-
носта,  

- извештаи за раководењето во органот,  
- предлози за унапредување на организацијата и 

функционирањето на работата на органот, и 
- други материјали за разгледување на Колегиумот 

на органот.   
д) Директно соработува со: 
- директорите на органите во состав на органот, 
- другите секретари во органите на централната и 

локалната власт,  
- директорите на самостојните органи на државната 

управа и управните организации,  
- домашни и меѓународни организации, на соодвет-

но ниво, и 
- претставниците на граѓанскиот сектор особено во 

контекст на обезбедување на слободен пристап до ин-
формациите од јавен карактер.  

е) Учествува во работата на работните тела на Со-
бранието на Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија, кога за тоа е овластен. 

ж) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 4 

 
Секретар на општина/Град Скопје 

(1) Одговорност и цели: 
а) Секретарот на општина/Град Скопје, е највисок 

државен службеник и извршен раководител на оп-
штинската односно администрацијата на Град Скопје, 
кој за својата работа непосредно одговара пред градо-
началникот.  

б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- обезбедување на ефикасно и ефективно раководе-

ње со администрацијата, во согласност со законите,  
- обединување на работата на администрацијата и 

раководење со сите државни службеници, и  
- поддржување на работата на градоначалникот. 
(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Раководи со администрацијата на општина-

та/Градот Скопје и дава упатства за работа на раковод-
ните и другите државни службеници.  

б) Одговара за: 
- унапредување на организацијата и условите за ра-

бота, функционирањето и методот на работа на оп-
штинската/градската администрација и стандардизаци-
јата на работните постапки, 

- уредноста и ажурноста во работата по предметите 
и вршењето на административните работи во општин-
ската/градската администрација, и 

- спроведувањето на одлуките, заклучоците, насо-
ките и упатствата на градоначалникот. 

в) Координира со подготвувањето на материјали и 
документи, кои содржат: 

- предлози за стратешки документи на општина-
та/Градот Скопје (стратешки план, програма за работа, 
програма за стручно усовршување, извештај за работе-
ње, итн.), 

- совети по прашања поврзани со претставувањето 
на општината/Градот Скопје во рамките на ЗЕЛС и 
пред јавноста,  

- извештаи за раководењето во општината/Градот 
Скопје,  

- предлози за унапредување на организацијата и 
функционирањето на работата на општината/Градот 
Скопје, и 

-  други материјали за разгледување на Колегиумот 
на општината/Градот Скопје.   

г) Директно соработува со: 
- секретарите во органите на централната и локал-

ната власт,  
- домашни и меѓународни организации, на соодвет-

но ниво, и  
- претставниците на граѓанскиот сектор особено во 

контекст на обезбедување на слободен пристап до ин-
формациите од јавен карактер.  

д) Учествува во работата на работните тела на оп-
штината/Градот Скопје, кога за тоа е овластен. 

е) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на општината/Градот 
Скопје. 

 
Член 5 

 
Државен советник 

(1) Одговорност и цели: 
а) Државниот советник е самостоен во извршување-

то на должноста државен службеник, кој за својата ра-
бота непосредно одговара пред секретарот односно 
функционерот кој раководи со органот каде не се име-
нува секретар.  

б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- вршење на најсложени задачи што бараат посебна 

самостојност и стручност, а кои особено се однесуваат 
на прашања од политичкиот и економскиот систем, во 
согласност со законите, и  

- поддржување на работата на секретарот односно 
функционерот кој раководи со органот каде не се име-
нува секретар. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Подготвува материјали и документи, кои содр-

жат: 
- предлози за политики по начелни прашања од над-

лежност на органот, 
- совети по прашања поврзани со одредени полити-

ки и со остварувањето на програмата за работа на орга-
нот,  

- мислења за прашања кои бараат одлуки од најви-
соко ниво на органот, и 

- други материјали за разгледување на Колегиумот.   
б) Соработува со другите државни советници и ра-

ководители на сектори во органот, како и на соодветно 
ниво со другите органи и невладини организации. 

в) Учествува во работата на работните тела на Со-
бранието на Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија, кога за тоа е овластен. 

г) Во случај на отсуство или спреченост на секрета-
рот, го заменува со сите негови овластувања и одговор-
ности, врз основа на овластување од функционерот кој 
раководи со органот. 

д) Врши други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 6 

 
Раководител на сектор 

(1) Одговорност и цели: 
а) Раководителот на сектор, за својата работа не-

посредно одговара пред секретарот односно функцио-
нерот кој раководи со органот каде не се именува се-
кретар.  
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б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- развивање и обединување на политиките, во рам-

ките на делокругот на секторот, 
- координирање и спроведување на таквите полити-

ки преку контрола врз програмите и преку управување 
со средствата, и 

- поддржување на работата на секретарот односно 
функционерот кој раководи со органот каде не се име-
нува секретар. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Раководи со секторот, вклучувајќи: 
- организирање, насочување и координација на ра-

ботата, 
- непосредна контрола и надзор над извршувањето 

на работите, 
- распоредување на работите и задачите на раково-

дителите на одделенијата, 
- давање на стручна помош и совети во работењето 

на раководителите на одделенијата и државните служ-
беници во секторот, 

- грижа за стручното усовршување и работната дис-
циплина на вработените во секторот, и 

- оценување на раководните државни службеници 
во секторот. 

б) Подготвува материјали и документи, кои содр-
жат: 

- предлог-план за работа на секторот и одделенија-
та, 

- извештај за напредокот во спроведувањето на про-
грамата за работа на секторот, 

- предлози за политики по начелни прашања од над-
лежност на секторот, 

- мислења и анализи за прашања поврзани со одре-
дени политики и со остварувањето на програмата за ра-
бота на органот, кои бараат одлуки од највисоко ниво 
на органот, 

- иницијативи за решавање на одделни прашања и 
проблеми од делокруг на секторот, и 

- други материјали за разгледување на Колегиумот 
на органот.   

в) Соработува со другите раководители на сектори 
во органот, како и со раководителите на сектори од 
другите органи, за прашања од делокруг на секторот. 

г) Учествува во работата на работните тела на Со-
бранието на Република Македонија и Владата на Ре-
публика Македонија, кога за тоа е овластен. 

д) Во органите во кои нема државен советник, во 
случај на отсуство или спреченост на секретарот, го за-
менува со сите негови овластувања и одговорности, врз 
основа на овластување од функционерот кој раководи 
со органот. 

е) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 7 

 
Помошник раководител на сектор 

(1) Одговорност и цели: 
а) Помошник раководителот на сектор, за својата 

работа непосредно одговара пред раководителот на се-
кторот и го заменува, со сите негови овластувања и од-
говорности, во случај на негова спреченост и отсут-
ност.  

б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- помагање во работењето на раководителот на се-

кторот и во спроведувањето на задачите кои бараат по-
голема одговорност, стручност и самостојност во рабо-
тата. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Подготвува материјали и документи, кои содр-

жат: 
- иницијативи за решавање на одделни прашања и 

проблеми од делокруг на секторот, 

- мислења и анализи за прашања поврзани со одре-
дени политики и со остварувањето на програмата за ра-
бота на секторот, 

- предлози за план за работа на секторот и одделе-
нијата, и 

- предлози за политики по начелни прашања од де-
локруг на секторот. 

б) Дава стручна помош и совети во работењето на 
раководителите на одделенијата и државните службе-
ници во секторот. 

в) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 8  

Раководител на одделение 
(1) Одговорност и цели: 
а) Раководителот на одделение, за својата работа 

непосредно одговара пред раководителот на сектор.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- развивање и обединување на политиките, во рам-

ките на делокругот на одделението, 
- координирање и спроведување на таквите полити-

ки преку контрола врз програмите за работа, и 
- поддржување на работата на раководителот на се-

ктор. 
(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Раководи со одделението, вклучувајќи: 
- организирање, насочување и координација на ра-

ботата, 
- непосредна контрола и надзор над извршувањето 

на работите, 
- распоредување на работите и задачите на држав-

ните службеници во одделението, 
- давање на стручна помош и совети во работењето 

на државните службеници во одделението, 
- грижа за стручното усовршување и работната дис-

циплина на вработените во одделението, и  
- оценување на државните службеници во одделе-

нието. 
б) Подготвува материјали и документи, кои содр-

жат: 
- предлог-план за работа на одделението, 
- извештај за напредокот во спроведувањето на про-

грамата за работа на одделението,  
- предлози за политики по начелни прашања од де-

локруг на одделението, и 
- иницијативи за решавање на одделни прашања и 

проблеми од делокруг на одделението. 
в) Директно соработува со другите раководители на 

одделенија во секторот, како и со помошник раководи-
телот на сектор, за прашања од делокруг на секторот. 

г) Во случај на отсуство или спреченост на раково-
дителот на секторот, доколку не постои помошник ра-
ководител на сектор, раководи со секторот врз основа 
на овластување од секретарот или функционерот кој 
раководи со органот каде не се именува секретар. 

д) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 9  

Советник 
(1) Одговорност и цели: 
а) Советникот за својата работа непосредно одгова-

ра пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- спроведување на одредени функции од делокруг 

на одделението и самостојно извршување на најсложе-
ни работи и задачи. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Извршува студиско-аналитички, управно-надзор-

ни, нормативно-правни, инвестиционо-тековни, мате-
ријално-финансиски, стручно-оперативни, како и рабо-
ти во врска со човечките ресурси. 
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б) Подготвува материјали и документи, кои содр-
жат: 

- предлози на нацрти на законски и подзаконски 
акти и други прописи и акти, 

- стручни анализи на прашања кои се од значење за 
примената на законодавството од областа која ја по-
крива, 

- стручни анализи, информации и други материјали 
за работни тела, 

- предлози за планот за работа на одделението, и 
- извештај за напредокот во спроведувањето на не-

говата работа. 
в) Ги следи и применува прописите од областа во 

која што работи, вклучувајќи ги меѓународните догово-
ри на кои Република Македонија им пристапила или ги 
ратификувала. 

г) Дава стручна помош и совети на помладите др-
жавните службеници во одделението. 

д) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 10 

 
Виш соработник 

(1) Одговорност и цели: 
а) Вишиот соработник за својата работа непосредно 

одговара пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- спроведување на одредени функции од делокруг 

на одделението и извршување на сложени работи и за-
дачи. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Извршува студиско-аналитички, управно-надзор-

ни, нормативно-правни, инвестиционо-тековни, мате-
ријално-финансиски, стручно-оперативни, како и рабо-
ти во врска со човечките ресурси. 

б) Учествува во подготовка на материјали и доку-
менти, кои содржат: 

- предлози за изработка на нацрти на законски и 
подзаконски акти и други прописи и акти, 

- стручни анализи на прашања кои се од значење за 
примената на законодавството од областа која ја по-
крива, 

- стручни анализи, информации и други материјали 
за работни тела, 

- предлози за планот за работа на одделението, и 
- извештај за напредокот во спроведувањето на не-

говата работа. 
в) Ги следи и применува прописите од областа во 

која што работи, вклучувајќи ги меѓународните догово-
ри на кои Република Македонија им пристапила или ги 
ратификувала. 

г) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 11 

 
Соработник 

(1) Одговорност и цели: 
а) Соработникот за својата работа непосредно одго-

вара пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- спроведување на рутински работи и задачи како 

поддршка на одредени функции од делокруг на одделе-
нието, во согласност со општите упатства на раководи-
телот на одделението и под надзор. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Учествува во извршувањето на студиско-анали-

тички, управно-надзорни, нормативно-правни, инве-
стиционо-тековни, материјално-финансиски, стручно-
оперативни, како и работи во врска со човечките ре-
сурси. 

б) Прибира податоци и информации и учествува во 
подготовка на материјали и документи, кои содржат: 

- стручни анализи на прашања кои се од значење за 
примената на законодавството од областа која ја по-
крива, 

- стручни анализи, информации и други материјали 
за работни тела, 

- предлози за планот за работа на одделението, и 
- извештај за напредокот во спроведувањето на не-

говата работа. 
в) Ги следи и применува прописите од областа во 

која што работи, вклучувајќи ги меѓународните догово-
ри на кои Република Македонија им пристапила или ги 
ратификувала. 

г) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 12 

 
Помлад соработник 

(1) Одговорност и цели: 
а) Помладиот соработник за својата работа непо-

средно одговара пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- спроведување на наједноставни рутински работи и 

задачи како поддршка на одредени функции од дело-
круг на одделението, под надзор и контрола на раково-
дителот на одделението и постарите државни службе-
ници. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Помага во извршувањето на одредени студиско-

аналитички, управно-надзорни, нормативно-правни, 
инвестиционо-тековни, материјално-финансиски, 
стручно-оперативни, како и работи во врска со човеч-
ките ресурси. 

б) Прибира податоци и информации неопходни за 
подготовка на материјали и документи, кои содржат: 

- стручни анализи на прашања кои се од значење за 
примената на законодавството од областа која ја по-
крива, 

- стручни анализи, информации и други материјали 
за работни тела, 

- предлози за планот за работа на одделението, и 
- извештај за напредокот во спроведувањето на не-

говата работа. 
в) Ги следи и применува прописите од областа во 

која што работи, вклучувајќи ги меѓународните догово-
ри на кои Република Македонија им пристапила или ги 
ратификувала. 

г) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 13 

 
Самостоен референт 

(1) Одговорност и цели: 
а) Самостојниот референт за својата работа непо-

средно одговара пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- поддржување на спроведувањето на функциите од 

делокруг на одделението, преку вршење сложени адми-
нистративни задачи, во согласност со општите упат-
ства на раководителот на одделението. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Извршува задачи од областа на материјално-фи-

нансиското работење, вклучувајќи: 
- изготвување на предлог-програма за одобрување 

на средства од Буџетот, за работа на органот, 
 - остварување и примена на трезорското работење, 
- контрола на целокупната документација за мате-

ријално и финансиско работење, 
- водење на евиденции за кои органот е задолжен со 

закон, 
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- следење и примена на одделни прописи од обла-
ста на материјалното и финансиското работење, и 

- контирање на промените во средствата на органот 
и изработува контен план. 

б) Извршува задачи од областа на архивски, инфор-
мативно-документациони и стручно-оперативни рабо-
ти, вклучувајќи: 

- примена на одделни прописи и општи акти на ор-
ганот за библиотекарско, канцелариско и архивско ра-
ботење, 

- архивирање на сите предмети според планот на 
архивските знаци и листите на категории за чување на 
архивската граѓа и на регистратурскиот материјал, 

- учество во работата на комисијата за уништување 
на извлечениот регистратурски материјал, по истекот 
на утврдените рокови за негово чување, 

- попис на архивската граѓа од трајна вредност која 
се предава на надлежниот архив, 

- грижа за безбедно чување на библиотеката и ар-
хивскиот материјал, 

- подготовка и обработка на статистички и други 
податоци,  

- собирање, средување и обработување на архивски 
материјали, 

- подготовка на материјали за автоматска обрабо-
тка, 

- грижа за комуникацијата со странки кај раководи-
телите во органот, и 

- водење на строго доверливите работи и доверли-
виот протокол. 

в) Извршува задачи од областа на работите поврза-
ни со управувањето со човечките ресурси, вклучувајќи: 

- контрола на пресметување на плати, боледувања и 
други отсуства на вработените, и 

- подготовка на податоци потребни за изработка на 
информации и извештаи за движење на платите, тро-
шење на средствата од буџетот, развој на кариерата на 
државните службеници. 

г) Организира материјали за состаноци на државни-
те органи и други тела. 

д) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 14 

 
Виш референт 

(1) Одговорност и цели: 
а) Вишиот референт за својата работа непосредно 

одговара пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- поддржување на спроведувањето на одредени 

функциите од делокруг на одделението, под надзор и 
контрола на раководителот на одделението. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Извршува задачи од областа на материјално-фи-

нансиското работење, вклучувајќи: 
- обработка на материјално-финансиски документи 

и ликвидатура, благајнички работи и трезор,  
- чување и одржување на инвентарот на опремата и 

потрошниот материјал, 
- грижа за навремено прибирање на книговодствени 

исправи и нивно книжење во дневник и главна книга, и 
- подготовка на периодични и годишни пресметки. 
б) Извршува задачи од областа на информативно-

документациони и стручно-оперативни работи, вклучу-
вајќи: 

- евиденција на библиотеката за средување на ар-
хивската граѓа по единствени методи и доставување на 
евиденциите на надлежниот архив, 

- грижа за безбедно чување на библиотеката и ар-
хивскиот материјал од секаков вид на оштетување или 
уништување, 

- издавање на реверси за земени книги од библиоте-
ката и земени предмети од архивата, и 

- подготвување и обработка на документација по 
утврдена методологија. 

в) Извршува задачи од областа на работите поврза-
ни со управувањето со човечките ресурси, вклучувајќи: 

- пресметка на плати, даноци и придонеси на плати, 
- изготвување на соодветни обрасци поврзани со 

платите на вработените и нивно доставување до над-
лежните органи, и 

- издавање на различни потврди, по барање на вра-
ботените. 

г) Врши и други работи утврдени со актот за систе-
матизација на работните места на органот. 

 
Член 15 

 
Референт 

(1) Одговорност и цели: 
а) Референтот за својата работа непосредно одгова-

ра пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- спроведување на рутински работи и задачи како 

поддршка на одредени функции од делокруг на одделе-
нието, во согласност со општите упатства и под надзор 
на раководителот на одделението. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Извршува задачи од областа на материјално-фи-

нансиското работење, вклучувајќи: 
- подигање готови пари за намирување на: платни 

налози, готовински сметки, ситни набавки на потрош-
ни материјали и горива за службените возила, 

- собирање на информации за изработка на перио-
дични и завршна пресметка, и 

- оформување налози за книжење и нивно компле-
тирање со книговодствените документи. 

б) Извршува задачи од областа на информативно-
документациони и стручно-оперативни работи, вклучу-
вајќи: 

- собирање, пренос и средување на документи и по-
датоци, 

- отворање на поштата и нејзино заведување во де-
ловниот протокол и во интерните книги, како и распо-
редување по организационите облици,  

- заведување на актите за испраќање, нивно архиви-
рање и грижа за навремено испраќање, 

- ракување со печатите и штембилите,  
- одредени административни тековни работи во ор-

ганот, и 
- примање и пренесување на пораки за органот. 
в) Врши други работи утврдени со актот за систе-

матизација на работните места на органот. 
 

Член 16 
 

Помлад референт 
(1) Одговорност и цели: 
а) Помладиот референтот за својата работа непо-

средно одговара пред раководителот на одделение.  
б) Со својата работа ги остварува следните цели: 
- спроведување на наједноставни рутински задачи, 

во согласност со упатствата и под надзор и контрола на 
раководителот на одделението. 

(2) Главни работни задачи и обврски: 
а) Помага во извршување на задачи од областа на 

материјално-финансиското работење, вклучувајќи со-
бирање на информации за изработка на пресметки и 
анализи. 

б) Помага во извршување на задачи од областа на 
информативно-документациони и стручно-оперативни 
работи, вклучувајќи: 
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- ограничени анализи и задачи во врска со подго-
твување и обработка на статистички и други податоци, 
комплетирање на документи, архивирање на предмети 
и средување и обработка на архивски материјали, 

- поддршка при средување на библиотека и друг до-
кументациски материјал, 

- рутински информатичко-технолошки работи, и 
- наједноставни административно-технички работи. 
в) Врши и други работи утврдени со актот за систе-

матизација на работните места на органот. 
 

Член 17 
 

Усогласување на актите за систематизација 
 
Органите од член 3, став (2) од Законот за државни-

те службеници, ќе ги усогласат своите акти за система-
тизација на работните места со одредбите на оваа уред-
ба, во рок од шест месеци од денот на нејзиното влегу-
вање во сила. 

 
Член 18 

 
Престанок 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за звањата и соодветно-
ста на работните места со групите и звањата утврдени 
во Законот за државните службеници („Службен вес-
ник на Република Македонија“ бр.93/2000). 

 
Член 19 

 
Влегување во сила 

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

 
      Бр. 19-5114/1                     Претседател на Владата  
29 август 2007 година           на Република Македонија,  
           Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 

__________ 
1394. 

Врз основа на член 127 од Законот за полиција 
(''Службен весник на Република Македонија'' 
бр.114/06), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.08.2007 година, донесе 

 
У Р Е Д Б А 

ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА УНИФОРМАТА 
НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
I.  ОПШТИ ОДРЕДБИ 

 
Член 1 

Со оваа уредба се уредува видот, составот, бојата и 
кројот на униформата на Полицијата, дополнителните 
делови на униформата и ознаките на униформата на 
Полицијата. 

 
Член 2 

Полицајците имаат работна униформа, униформа за 
извршување на посебни и специјални задачи и терен-
ска униформа. 

За свечени прилики, полицајците од определени ра-
ботни места во Полицијата носат свечена униформа.  

Работните места во Полицијата на кои се носи све-
чена униформа се определуваат од страна на  министе-
рот за внатрешни работи. 

Припадниците на резервниот состав на Министерс-
твото за внатрешни работи (во натамошниот текст: 
Министерството), кога се ангажираат за извршување 
на определени полициски работи, носат маскирна уни-
форма. 

Полицајците кои вршат работи и задачи на надво-
решно-физичко обезбедување на објекти, покрај работ-
ната униформа носат и теренска униформа. 

Униформата на припадниците на хеликоптерската 
единица се состои од униформа за летачкиот персонал, 
униформа за воздухопловно-техничкиот персонал и до-
полнителни делови на униформата. 

Работниците кои вршат работи и задачи на вна-
трешно обезбедување на објекти и на личности кои се 
обезбедуваат и припадниците на летачкиот персонал на 
хеликоптерската единица имаат и цивилна облека. 

 
II. УНИФОРМА НА ПОЛИЦИЈАТА 

 
1. Работна униформа на Полицијата 

 
а) Работна униформа на полицајците 

 
Член 3 

Работната униформа на полицајците се состои од: 
кратка виндјакна, виндјакна, панталони, сако, капа 
''БK'', шапка, кошула со долги ракави, кошула со кра-
тки ракави, маица со кратки ракави, вратоврска, џем-
пер, долна облека, подкапа, дводелен комплет за дожд, 
кожни ракавици, чевли со потенок ѓон, чевли со поде-
бел ѓон, чевли со гумен ѓон, високи специјални чизми, 
чорапи - доколеници и памучни чорапи. 

 
Член 4 

Деловите од работната униформа на полицајците го 
имаат следниот крој и боја: 

Кратката виндјакна е изработена од водонепропуст-
лив материјал со клима мембрана со двојни заварени 
шавови или од друг материјал со истите карактеристи-
ки (водонепропустливост и можност за испарување на 
водената пареа) со тежина 330-350 грама на еден метар 
квадратен, во темно сина боја. На предниот горен дел 
на виндјакната има два нашиени џеба со поклопец и за-
копчување со дрикер со димензии 18,5 х 15 см., а по 
средината на џебовите има фалта. Над левиот џеб има 
нашиено правоаголно парче од истата ткаенина со ди-
мензии 2,5 х 4 см. на која има два отвора. На долниот 
преден дел има два внатрешни џеба со кос отвор кои се 
затвараат со дрикер. Закопчувањето на виндјакната е 
со пластичен крупен патент над кој се наоѓа лајсна ши-
рока 6 см. на која има поставено пет дрикери за закоп-
чување во црна боја. Јаката е ''буби'', со можност на неа 
да се прикачи природно крзно во црна боја. Долниот 
дел на јакната завршува со појас кој е широк 6 см. низ 
кој поминува ластик со истата широчина и истиот е 
проштепан по средината. На рамениците се поставени 
нараменици со димензии 13,5 х 5 до 6 см. кои се закоп-
чуваат со дрикер и на кои се поставени еполети со оз-
накa на звањето. Ракавите се прави, доволно комотни и 
завршуваат со манжетни кои се широки 5 см. на кои е 
поставена ''чичка''-лента. Во пределот на лактот од зад-
ната страна ракавите се зајакнати со парче од истиот 
материјал со димензии 22 х 12 см. На десниот ракав на 
растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена 
е „чичка“-лента на која се поставува натписот “ПОЛИ-
ЦИЈА”. На левиот ракав, на растојание од 10 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која 
се поставува амблемот на полиција, односно амблемот 
на соодветната организациона полициска единица. Зад-
ниот дел на виндјакната е прав, а на горниот дел е за-
јакнат со платка долга 22 см. Преку задниот дел од 
виндјакната, во горниот дел од грбот, со флуросцентно 
бели букви отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”. Од внатреш-
ната страна виндјакната е обложена со синтетичка или 
слична постава, на која од левата страна има внатре-
шен џеб со димензии 12 х 20 см. Виндјакната има една 
влошка која се прикачува со помош на спирален па-
тент, со тежина од 120 грама на еден метар квадратен. 
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Виндјакната е изработена од трислоен материјал во 
темно сина боја со должина до половина на бутовите. 
Горниот слој на виндјакната е изработен од ткаенина 
мешавина 65% полиестер и 35% чешлан памук. Долни-
от слој е полиестерска подлога, а помеѓу нив е вшиена 
мембрана. Ткаенината е водоотпорна и отпорна на мас-
ло. Виндјакната има влошка која е прикачена со патент 
0,6 см. истата може да се вади, а на ракавите има рен-
дер ластик кој е прицврстен со копче. Влошката е со 
полиестерска подлога со маса од 90-120 метри квадрат-
ни, полиестерско полнење со маса од 150 грама на ме-
тар квадратен и неткаен текстил со маса од 179 метри 
квадратни, која го држи полиестерското полнење.  

Сите шевови на виндјакната се изработени на на-
чин што овозможува издржување на поголеми напори 
и истите се термо варени. 

Виндјакната има рамен крој, на грбот и градите има 
седло. Во пределот на појасот има канал со врвка со 
ПВЦ регулатори и ПВЦ осигурачи. Виндјакната се за-
копчува со лиен патент широк 0,8 см. со два лизгачи. 
Патентот е покриен со две ленти со широчина од 7,5 до 
8 см. кои меѓусебно се закопчуваат со 6 водоотпорни 
копчиња на притискање во темно сина боја и затворени  
создаваат канал за истекување на вода. Долната и гор-
ната лента на патентот, како и сите поклопци на џебо-
вите се обложени со полиестерско полнење. Двете лен-
ти од внатрешната страна се заштитени со посебен тер-
мопластен ламинат (материјал кој спречува впивање на 
вода од надвор кон внатре), а по целата должина на 
лентите има заштитна трака со широчина од 1 см. изра-
ботена од истиот материјал од кој е изработена и винд-
јакната.  

На предниот горен дел од виндјакната на левата и 
десната страна, има по еден нашиен џеб со странични 
фалти кои се покриени со поклопци и се затвораат со 
копче на притискање. Под левиот граден поклопец има 
посебен џеб за радио станица кој се затвара со замка и 
копче. Поклопецот има отвор за антената од радио ста-
ницата кој се затвара со чичак. Над левиот горен џеб 
има „чичка “-лента на која се поставува еполета со оз-
нака на звањето. 

На долниот дел на виндјакната под врвката на поја-
сот од левата и десната  страна има отвор за два „тор-
ба“ џебови со поклопци и со страничен влез кој се за-
твара со  копче или “чичка”- лента. 

Од внатрешната страна на ракавите нашиена е тра-
ка со широчина од 2 см. во сребрена боја која при зави-
ткување на ракавите служи за означување. Ракавите се 
зајакнати со специјален материјал кој спречува задржу-
вање на вода. 

На грбот има две вертикални фалти за олеснување 
на движењето. 

Во јаката има спакувана капуљача од водонепро-
пустлив материјал. Во капуљачата има врвка со ПВЦ 
регулатори. Јаката се затвара со 3 чичак ленти. 

На страничните шавови на виндјакната, во долниот 
дел има отвор со должина од 30 см. кој се затвара со 
патент широк 0,6 см. со два лизгачи, а служи за при-
стап до оружјето. Отворите и патентот се заштитени со 
непропустлив трослоен ламинат со широчина од 6,5 до 
7 см.  

На десниот ракав на растојание од 12 см. од горни-
от раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се по-
ставува натписот “ПОЛИЦИЈА ”. На левиот ракав на 
растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена 
е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на поли-
ција, односно амблемот на соодветната организациона 
полициска единица. Преку задниот дел од виндјакната, 
во горниот дел од грбот, со флуросцентно бели букви 
отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”.  

Панталоните се изработуваат во темно сина боја во 
три варијанти: едни од материјал камгарн (45 % волна 
и 55 % полиестер) со тежина од 540 гр. на еден  метар  

квадратен,  другите  од  материјал  тергал  во состав (65 
% волна и 35 % полиестер) со тежина од 310 до 330 гр. 
на еден метар квадратен и третите од фармерско плат-
но (100 % памук). Првата и втората варијанта на панта-
лоните се со вообичаен крој, со една надворешна фалта 
и се закопчуваат со метална копца и четири скриени 
копчиња. На предната страна има два коси џеба, а на 
задната десна страна еден хоризонтален џеб со правоа-
голен капак со скриено копче и потребен број гајки за 
ремен широки 4 см. На страничниот надворешен шев 
на паталоните има лента од егализир со широчина од 
0,2 см. во жолто-златна боја. Ногавиците на панталони-
те се без манжетни и на долниот крај се широки од 22 
до 24 см., а од внатрешната страна на долниот дел оп-
шиени се со лента. На предниот внатрешен дел ногави-
ците се поставени со свилена постава. Третата варијан-
та на панталоните се кроени во појас, а од колено надо-
лу имаат слободен пад на ногавиците. Во горниот дел 
на панталоните има лента за појас која се затвора со 
метално копче од племенит метал без никел во темна 
боја. На лентата се зашиени пет до седум гајки за каиш. 
На предната страна на панталоните има шлиц кој се за-
копчува со патент затварач. Патентот е изработен од 
материјал (100% памук), бакарни забци и бакарен лиз-
гач. Од предната лева и десна страна има по два вна-
трешно поставени „лула“ џебови. Во горниот дел на 
десниот „лула“ џеб има џеб за саат. Од внатрешната 
страна, џебовите се поставени од материјал во темно 
сина боја (50% памук и 50% полиестер). Завршетоците 
на џебовите се зајакнати со по една метелна нитна од 
племенит метал без никел во темна боја. Од задната 
страна пантоланите се кроени со можност за проширу-
вање, со по еден прикачен џеб од двете страни. Задните 
џебови се зајакнати со штепови. Панталоните се шијат 
со конец со дебелина од 35 до 75 Нм, изработен од по-
лиестер и памук, плетен, во темно сина боја.  

Сакото се изработува во темно сина боја во две ва-
ријанти: едно од материјал камгарн (45 % волна и 55 % 
полиестер) со тежина од 540 гр. на еден метар должи-
на, а другото од материјал тергал (65 % волна и 35 % 
полиестер) со тежина од 310 до 330 гр. на еден метар 
квадратен. Закопчувањето е едноредно со четири ме-
тални копчиња во златно-жолта боја. Јаката и фазонот 
се каро, а кројот е класичен. Предниот дел од двете 
страни има по еден ушиток. Во висина на градите од 
двете страни има по еден нашиен џеб со надворешна 
фалта и капак кои се закопчуваат со едно копче. Над 
левиот горен џеб нашиен е уметок. На долната предна 
страна од двете страни има по еден џеб со надворешна 
фалта. Џебот се затвора со правоаголен капак со копче 
во златно-жолта боја. Грбот е составен од два дела со 
еден шлиц, ракавите се углавени и се составени од два 
дела. На рамениците од двете страни има по една епо-
лета нашиена во кавадурата што се закопчува со едно 
мало метално копче. Од внатрешната страна сакото е 
поставено со свилена или друга соодветна постава. 
Внатре од двете страни на поставата има по еден вна-
трешен џеб со два филца од основната ткаенина. На 
десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува 
натписот “ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на растојание 
од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-
лента на која се поставува амблемот на полиција, од-
носно соодветната организациона полициска единица. 

Капата ''БK'' ( безбол капа ) се изработува во три ва-
ријанти: една од материјал камгарн во темно сина боја 
(45 % волна и 55 % полиестер), другата од материјал 
тергал во темно сина боја (65 % волна и 35 % полие-
стер) и третата од фармерско платно во темно сина боја 
(100% памук). Капата  ''БК'' е составена од шест дела во 
форма на триаголник кои на врвот се споени со округ-
ло плоснато копче обложено од истиот материјал. Де-
ловите од кои е составена капата меѓусебно се споени 
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со штепови со широчина од 1 см. и образуваат сфери-
чен облик. Штепот кој ги поврзува двата задни дела за-
вршува со полукружен отвор, на кој се наоѓа метален 
систем за подесување на големината на капата. Во гор-
ната третина на сите шест дела има по еден кружен 
отвор со дијаметар од 0,3 см. опшиен со конец во тем-
но сина боја. На долниот дел од двата предни дела, под 
агол од 120 степени нашиен е сферичен сонцебран. 
Истиот е изработен од некршлив материјал погоден за 
виткање и е обложен од материјалот од кој е изработе-
на капата. На крајниот дел од надворешната страна од 
сонцебранот по целата должина, во сферична форма 
проштепувани се шест линии на меѓусебно растојание 
од 0,7 см. На надворешниот раб по целата должина на  
сонцебранот е вшиена украсна лента со дебелина  0,3 
см. изработена во три варијанти: во златно-жолта, сре-
брена и сина боја. На средината на предниот дел од ка-
пата, во висина од 1 см. над сонцебранот извезен е амб-
лем во форма на штит. Предниот дел од внатрешната 
страна на капата е обложен со постава во темно сина 
боја. Капата е со висината од 12 см.  

Шапката се изработува во две варијанти: една од ма-
теријал камгарн во темно сина боја (45 % волна и 55 % 
полиестер), а другата од материјал тергал во темно сина 
боја (65 % волна и 35 % полиестер). Сонцебранот е изра-
ботен од целуоид или сличен материјал во црна боја, со 
раб опшиен со кожа. На сонцебранот на околу 0,5 см. од 
надворешниот раб е сошиен буриташ во златно жолта 
боја, широк 0,6 см. Подбрадникот на шапката е израбо-
тен од ластик и е прицврстен за шапката од внатрешната 
страна  со широчина од 1,5 см. На краевите е прицвр-
стен на бортот со две копчиња од златно жолта боја, со 
пречник од 1 см. Над сонцебранот има кожна лента со 
ширина од 1,5 см. на која е нашиена украсна лента со 
широчина од 0,8 см. изработена од срмен конец во три 
варијанти: златно-жолата, сребрена и сина боја. На крае-
вите кожната лента е прицврстена со украсни копчиња 
во боја соодветна на украсната лента, пред кои се наоѓа 
по еден плоснат затворен круг со ист опис како и кожна-
та лента. Однапред на средината на бортот се носи ме-
тална ознака.  На дното на шапката има потница со ши-
рочина од 4 см.  

Шапката на генералниот полициски советник и на 
главниот полициски советник, освен карактеристиките 
наведени во став 1 на оваа точка, има и ловорови ли-
стови извезени на сонцебранот. 

Кошулата со долги ракави е изработена од матери-
јал оксфорд или друга слична ткаенина (67 % памук и 
33 % синтетика) во светло сина боја. Јаката е со вшиен 
и превиткано поставен околувратник. Кошулата на 
предната страна по средина има лента широка 3,5 см. и 
се закопчува со тонирани копчиња со пречник од 1 до 
1,2 см. Однапред на градите има два џеба со испуска и 
преклоп погоден за закопчување. Џебовите се широки 
од 12 до 14 см. а долги од 14 до 16 см. Испуската на џе-
бовите е широка од 2,5 до 3 см. Кошулата има нараме-
ници изработени од ист материјал, како и кошулата. На 
десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се поставува 
натписот “ПОЛИЦИЈА“. На левиот ракав на растојание 
од 10 см. од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-
лента на која се поставува амблемот на полиција, од-
носно амблемот на соодветната организациона полици-
ска единица.  

Кошулата со кратки ракави е изработена од истиот 
материјал и е со ист крој како и кошулата со долги ра-
кави. 

Маицата со кратки ракави се изработува во две ва-
ријанти. Првата варијанта е изработена од материјал 
(60% памук и 40% полиестер) во темно сина боја. Маи-
цата има јака и по средината се закопчува со три коп-
чиња. На предниот дел во пределот на градите има два 
џеба со испуска и преклоп погоден за закопчување. Џе-

бовите се широки од 12 до 14 см. и долги од 14 до 16 
см. Испуската на џебовите е широка од 2,5 до 3 см. Ма-
ицата има нараменици на кои се поставени еполетите со 
ознаките на звањето. На задниот дел со бела флуорес-
центна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“,  а буквите 
се со димензии 10x14 см. поставени на меѓусебно расто-
јание од 1см. На десниот ракав на растојание од 12 см. 
од горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на ко-
ја се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав 
на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вшие-
на е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на по-
лиција, односно амблемот на видот на полициската еди-
ница. Втората варијанта е изработена од 100% памук, во 
бела боја и има отвор во форма на буквата „О“. 

Вратоврската е во темно сина боја, со вообичаен 
крој и е изработена од 100 % полиестер. На долниот 
крај е широка 9 см. Се изработува во две варијанти: ед-
ната е врзана во чвор низ кој поминува лента изработе-
на од истиот материјал со должина од 18 см. и широчи-
на од 1 см. чии краеви се поврзани со ластик што завр-
шува со механизам за закопчување и подесување, а 
другата е со мануелно врзување. 

Џемперот е изработен од предиво (50% акрил и 50 % 
волна ) во темно сина боја. Јаката е рол-стоечка. На 
предна страна се закопчува со патент со должина до пре-
делот на градите. Ракавот е составен од едно парче.  Во 
пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со 
платнета ткаенина (65% полиестер и 35% памук). На 
долниот дел од џемперот и ракавите има рендер-ластик 
широк 7см. На левата страна има џеб со поклопец што 
се закопчува со ''чичка''-лента, а на зајакнувањето над 
горниот раб од џебот е пришиен додаток. Од двете стра-
ни на рамењата има нараменици на кои се поставени 
еполетите со ознаките на звањето. На десниот ракав на 
растојание од 12 см. од горниот раб на ракавот вшиена е 
„чичка“-лента на која се поставува натпис ”ПОЛИЦИ-
ЈА”,  а на левиот ракав на растојание од 10 см. од горни-
от раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која се по-
ставува амблемот на полиција, односно амблемот на со-
одветната организациона полициска единица.  

Долната облека се состои од поткошула изработена 
од 100 % памук и долги гаќи, изработени од 50 % па-
мук и 50 % полиамид во темно сина боја. 

Подкапата е изработена од волнено предиво (60 % 
волна и 40 % синтетика) во темно сина боја и е довол-
но долга да го заштитува вратот. На предниот дел има 
елипсовиден отвор за очите и носот. 

Дводелниот комплет за дожд се состои од горен дел 
(виндјакна)  и долен дел панталони, изработени од ос-
новен материјал микропорозивен полиамид со тежина 
од 115 гр. на еден метар квадратен, во темно сина боја. 
Горниот дел е со лежерен крој, а на предниот дел долу 
има два нашиени џеба со капак, кои се закопчуваат со 
„чичак“ лента. Горниот дел е сечен хоризонтално и е 
со двоен шев. На средина има патент за закопчување и 
дрикери, распоредени на шест места. Јаката е стоечка и 
на неа фиксно е поставена ќулавка. На левата страна во 
висина на градите е пришиена “чичка”- лента за прика-
чување на еполетата со ознака на звањето. Преку зад-
ниот горен дел, во горниот дел од грбот, со флурос-
центно бели букви отпечатено е “ПОЛИЦИЈА”. На 
десниот ракав на  растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот има штампан натпис „ПОЛИЦИЈА“, а на ле-
виот ракав на растојание од 10 см од горниот раб на ра-
кавот има штампан амблем на полицијатa, односно 
амблем на соодветната организациона полициска еди-
ница. Задниот дел е дополнет со слободна сатла, сечена 
на пола со шев. Под сатлата има мрежест материјал за 
проветрување. Ракавот е од два дела, а долниот дел за-
вршува со ластик, а на предната страна има “чичка”- 
лента за затегнување. На предниот и задниот дел по ка-
вадурата на ракавот има по два отвора, вкупно четири 
за проветрување. 
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Панталоните се со комотен крој, во горниот дел има 
два хоризонтални џеба, кои се закопчуваат на средина 
со ''чичка'' - лента. Во коланот е протнат ластик, а на 
предниот дел има “чичка”- лента за затегнување. Нога-
виците се комотни и во долниот дел се закочуваат со 
по два дрикера и “чичка”- лента за затегнување. Цели-
от комплет е без постава, а поради непропустливост, 
шевовите се швајцувани. 

Кожните ракавици се изработени од кожа и се со 
вообичаен крој со раздвоени прсти, во црна боја, а од 
внатрешната страна се поставени со крзно или термо 
влошка. 

Чевлите со тенок ѓон се изработени од природен 
материјал говедска кожа во црна боја, со дебелина од 
0,14 до 0,16 см. Поставата на чевлите е од природен 
материјал козји анилин (шевро), а во предниот дел од 
кепер платно. Ѓонот е гумиран, од ПВЦ материјал со 
следните карактеристики: антистатичност (изолатор на 
електрична енергија), отпорност на масло и други де-
ривати, отпорност на абење, лизгање, на висока и ни-
ска температура. Чевлите се врзуваат со врвца која се 
протнува низ четири шнира со окца. 

Чевлите со дебел ѓон се изработени од природен 
материјал говедска кожа во црна боја со дебелина од 
0,14  до 0,16 см. Ѓонот е изработен од ист материјал и 
ги има истите карактеристики, како и ѓонот на чевлите 
опишан во точката 16 на овој член. Чевлите се врзуваат 
со врвца која се протнува низ четири шнира со окца. 

Чевлите со гумен ѓон се изработени од материјал 
говедска кожа во црна боја со дебелина од 0,14 до 0,16 
см. Ѓонот е изработен од гума и е вбризган и шиен, со 
следните карактеристики: антистатичност (изолатор на 
електрична енергија), отпорност на масло и други де-
ривати, отпорност на абење, отпорност на лизгање, от-
порност на висока и ниска температура. Чевлите се вр-
зуваат со врвца која се протнува низ четири шнира.  

Високите специјални чизми се изработени од говед-
ска кожа хидро нубук,  во црна боја, со дебелина од 0,2 
см. која е четири до пет часа хидрофобирана. Внатреш-
ниот дел од кожата е обложен со симпатекс мембрана. 
Вратникот на чизмите е изработен од говедска напа, со 
дебелина од 0,11см до 0,13 см. Поставата е синтетички 
каширана со сунѓер. Помеѓу кожата и поставата се нао-
ѓа мембрана која не пропушта вода (симпатекс). Чиз-
мите се врзуваат со систем за брзо врзување (хејк) со 
самозатегнувачки врзувалки и имаат четири окца во 
долнот дел и пет пара канџи распоредени на предниот 
вертикален дел на чизмата. Ѓонот е од гума со вбризган 
ѓон од полиуретан “ПУ”. Во чизмата е вградена чети-
рислојна влошка за табанот изработена од мрежести 
влакна, што овозможува вентилација на стапалото.  

Чорапите-доколеници се изработуваат од фино, 
чешлано, боено, волнено предиво (70 % волна и 30 % 
полиамид) со вообичаен крој и во темно сина боја. 

Памучните чорапи се изработуваат од 65 % памук и 
35 % полиамид во темно сина боја. 

 
б) Работна униформа на полицајките 

 
Член 5 

Работната униформа на полицајките се состои од: 
кратка виндјакна, виндјакна,  панталони, сако, здолни-
ште, капа-ЕУ, џемпер,  подкапа, кожни ракавици, дол-
на облека, кошула со долги ракави, кошула со кратки 
ракави, вратоврска, дводелен комплет за дожд, чевли-
салонки, чевли со ластик, високи специјални чизми, 
хулахоп-чорапи, чорапи-доколеници и чанта. 

 
Член 6 

Кратката виндјакна, виндјакната, панталоните, са-
кото, џемперот, подкапата, кожните ракавици, долната 
облека, кошулата со долги ракави, кошулата со кратки 
ракави, вратоврската, дводелниот комплет за дожд, ви-

соките специјални чизми и чорапите-доколеници се 
изработени од ист материјал и се со иста боја и изглед, 
како и соодветние делови од работната униформа на 
полицајците, со тоа што нивниот крој е приспособен 
според анатомската конституција на жената. 

Другите делови од работната униформа за полицај-
ките го имаат следниот крој и боја: 

Здолништето се изработува во темно сина боја во 
две варијанти: едно од материјал камгарн (45% волна и 
55% полиестер) со тежина од 540 грама на еден метар 
квадратен, а другото од материјал тергал во состав 
(65% волна и 35% полиестер) со тежина од 310 до 330 
грама на еден метар квадратен. 

Здолништето е со вообичаен крој. На средината на 
долниот дел од задната страна има шлиц долг 20 см., а 
на средината во горниот дел има патент затворувач кој 
на крајот завршува со копче нашиено на појасот на кој 
има потребен број гајки за ремен. Од внатрешната стра-
на е поставено со свилена ткаенина во соодветна боја. 
Должината на здолништето е до средината на коленото. 

Капата ''ЕУ'' е изработена во полусферична форма 
која завршува во заоблена стреа, од дебела чоја во тем-
но сина боја. На левата и на десната страна има по два 
отвора за вентилација (метални окца). Над стреата на 
капата, околу сферичниот дел по целата должина на ка-
пата се протега украсна лента во темно сина боја, со 
широчина од 3,5 см. На предниот дел, врз украсната 
лента има кожна лента со должина од 30 см. и широчи-
на од 1,5 см. на која е нашиена украсна лента со шири-
на од 0,7 см. изработена од срмен конец во три варијан-
ти: златно-жолата, сребрена и сина боја. На краевите 
истата е прицврстена со украсни копчиња во боја соод-
ветна на украсната лента. На средината на  предниот 
дел од капата, во висина од 5 см. над стреата поставен 
е амблем во форма на круг. Од внатрешната страна, по 
целата должина на капата има потница, со широчина 
од 2,5 см. Подбрадникот на капата е изработен од ла-
стик со кружен облик со дијаметар од 0,1 см. и должи-
на 30 см. кој  е прицврстен од внатрешната страна. 

Чевлите - салонки се изработени од говедска напа 
во црна боја со дебелина од 0,12 до 0,14 см. Поставата 
на чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од 0,08 
до 0,1 см. Ѓонот е од ребраст неолит со дебелина од 
0,28 см. - кедер со косина. 

Чевлите со ластик се изработени од истиот матери-
јал и боја, како и чевлите-салонки. Капакот на предни-
от дел од двете страни има ластик кој овозможува по-
голема флексибилност и удобност при повеќечасовно 
носење. 

Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати 
на прстите и петиците во темно сина боја. 

Чантата е изработена од црна галантериска кожа, 
приспособена за носење на соодветен личен прибор, а 
се носи и преку рамо. 

 
Член 7 

Над десниот џеб на кратката виндјакна, виндјакна-
та, сакото, кошулата со долги ракави, кошулата со кра-
тки ракави и маицата со кратки ракави и на десната 
страна на џемперот во пределот на градите на полицај-
ците, се прикачува беџ во форма на правоаголник што 
продолжува во амблем на полицијата, со димензии 
9x1,5x0,2см. Амблемот на полицијата е со намалени 
димензии 1,8x2 см. Беџот е изработен со лиење од за-
мак (легура на цинк) со состав алуминиум од 4,0-4,6%, 
бакар 2,8-3,1, магнезиум 0,5-0,7 и цинк. Површинскиот 
слој на беџот е полиран и заштитен по електронски пат 
(галванизација) со слој на бакар, никел и 24 каратна 
позлата. На него е изгравирана првата буква од името и 
целото презиме на полицаецот. Беџот се прикачува со 
игла-стопер. На задната страна на беџот залиени се две 
игли на меѓусебно растоание од 5,5 – 6 см. што служат 
за негово фиксирање.  
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Беџот на полицајците кои вршат работи на гранич-
на контрола и обезбедување на државната граница во 
Гранична полиција продолжува со амблем на Гранична 
полиција со намалени димензии 1,8x2см. 

Беџот на полицајците кои вршат посебни и специ-
јални задачи во Единицата за специјални задачи про-
должува со амблемот на Единицата за специјални зада-
чи со намалени димензии 2x2см. 

Беџот на полицајците кои вршат посебни и специ-
јални задачи во Единицата за брзо распоредување про-
должува со амблемот на Единицата за брзо распореду-
вање со намалени димензии 1,8x2см. 

Беџот на полицајците кои вршат работи на безбед-
носта на сообраќајот на патиштата продолжува со амб-
лемот на полицајците кои вршат работи на регулирање 
на сообраќајот на патиштата со димензии 2,2x2см.  

Беџот на полицајците од Хеликоптерската единица 
продолжува со амблемот на Хеликоптерската единица, 
со димензии 2,2x2см. 

 
2.  Униформа  за извршување на посебни  

и специјални задачи 
 

Член 8 
За извршување на посебни и специјални задачи по-

лицајците користат и посебни униформи чиј крој и боја 
зависат од природата и карактерот на тие задачи. 

За извршување на посебни и специјални задачи по-
стојат следните униформи: маскирна униформа, бела 
униформа за зимски услови, планинарска униформа, 
скијачка униформа, униформа за моторциклисти, уни-
форма на велосипедисти, униформа за посадата на ок-
лопните транспортери, униформа за езерска контрола, 
униформа за припадниците на Посебната единица за 
подршка, униформа за припадниците на Единицата за 
специјални задачи, Eдиницата за брзо распоредување и 
униформа за јавачи на службени коњи. 

 
а) Маскирна униформа 

 
Член  9 

Маскирната униформа се состои од: маскирна 
виндјакна, маскирна кошула, маскирни панталони, 
џемпер, маскирна маица со кратки ракави, маскирна 
капа со стреа и дождовна маскирна наметка.  

 
Член 10 

Деловите од маскирната униформа го имаат след-
ниот крој и боја: 

Маскирната виндјакна е изработена од маскирна 
ткаенина со вудланд шара    (50 % памук и 50 % синте-
тика). Јаката е стоечка и на задната страна се затвара со 
хоризонтално поставен патент. Во јаката е сместена ќу-
лавка. На предната страна  јаката се закопчува со 
шпангла и „чичка“-лента. Виндјакната на средина се 
закопчува со патент и шест скриени дрикери. На гор-
ниот дел од виндјакната од двете страни има по еден 
армоника џеб со капак и скриен дрикер. Над горниот 
лев џеб има нашиено „чичка“-лента на која се прикачу-
ва еполетата со ознака на звањето. Од двете страни до-
ле има по еден хоризонтално поставен џеб со капак и 
филеца од 1,5 см. Се закопчува со еден скриен дрикер. 
Задниот дел околу кавадурата е со фалта на половината 
и има тунел со вметната врвка. Ракавот е кошулски од 
два дела, на лактот на долниот ракав има две фалти 
свртени надоле. По должина на ракавот има испуст во 
вид на капак кој се закопчува со ''чичка''-лента во вна-
трешниот дел. Странично во шавот има шпангла за ре-
гулирање и ''чичка''-лента. На рамото од двете страни 
има еполети кои се закопчуваат со скриен дрикер. 
Виндјакната од внатрешната страна е обложена со вло-
шка прицврстена со копчиња.  

Маскирната кошула е изработена од маскирна ткае-
нина со вудланд шара (50 % памук и 50 % синтетика), 
во две варијанти: летна и зимска. На предниот дел горе 
од двете страни има по еден џеб со капак. Капакот се 
закопчува со по едно скриено копче. Над горниот лев 
џеб има нашиено ''чичка''-лента на која се прикачува 
еполета со ознака на звањето. Кошулата на предната 
страна се закопчува со пет копчиња и шоб лајсна. Јака-
та е ''буби''. Ракавот на кошулата е изработен од два де-
ла и е зајакнат во пределот на лактот. Ракавот завршува 
со шпангла со две копчиња за регулирање.  

Маскирните панталоните се изработени од маскир-
на ткаенина со вудланд шара (50 % памук и 50 % син-
тетика), во две варијанти: летни и зимски. Коланот е 
внатрешен со седум гајки. Панталоните на предната 
страна се закопчуваат со четири копчиња. Од двете 
страни горе има по еден кос внатрешен џеб. Од двете 
страни на ногавиците има по еден нашиен џеб со фал-
ти. Џебовите се со капак и се закопчуваат со по едно 
скриено копче. Во пределот на коленото ногавицата е 
зајакната од истата ткаенина. По должина на ногавици-
те има вметната врвка. На задната страна во горниот 
дел од двете страни има по еден џеб со капак што се за-
копчува со едно скриено копче. Седиштето е зајакнато 
со парчиња од истата ткаенина. 

Џемперот е изработен од предиво (70 % волна, 30 % 
синтетика) во маслинеста боја. Јаката е рол-стоечка. На 
предната страна џемперот се закопчува со патент што 
почнува на средината на градите. Под патентот има кар-
шилок од ткаенина. Ракавот е плетен заедно со предниот 
и задниот дел. Во пределот на лактот и рамото џемперот 
е зајакнат со ткаенина. На долниот дел на џемперот и на 
ракавите има рендер - ластик со широчина од  7 см.  

Маскирната маица со кратки ракави е изработена 
од 100% памук, во маскирна вудланд шара и има отвор 
во форма на буквата ''О''. 

Маскирната капа со стреа е изработена од маскирна 
ткаенина со вудланд шара (50 % памук, 50 % синтети-
ка). Капата се изработува во две варијанти: летна и 
зимска.  Зимската капа од внатрешната страна е поста-
вена со крзно. На предната страна на капата на средина 
има амблем во форма на штит.  

Дождовната маскирна наметка е изработена од водо-
отпорен материјал. Наметката е со широк и комотен крој 
со должина до средина на подколениците и се закопчува 
со ''чичка''-лента. Јаката на наметката е ''буби'' со фиксна 
ќулавка. На двете страни од предниот дел на наметката 
има косо поставени отвори за рацете со широчина од 40 
см. зајакнати со лента од истиот материјал, со широчина 
од 8 см., а во внатрешниот дел на наметката има ремен 
од истиот материјал кој служи за зацврстување. Соста-
вен дел на наметката се две подлактици и две потколе-
ници изработени од истиот материјал како и наметката, 
што на краевите завршуваат со ластик. 

 
Член 11 

На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскир-
ната кошула, џемперот, маскирната маица со кратки 
ракави и дождовната маскирна наметка  на  полицајци-
те  на  растојание  од  12 см. од  горниот  раб  на  рака-
вот е вшиена „чичка“- лента на која се поставува нат-
писот „ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав од  на растоја-
ние од 10 см. од рамото е е вшиена ''чичка'' лента на ко-
ја се поставува амблемот на полицијатa.  

На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскир-
ната кошула, џемперот, маскирната маица со кратки ра-
кави и дождовната маскирна наметка  на припадниците 
на Посебната единица за поддршка, на растојание од 12 
см. од горниот раб на ракавот е вшиена чичка лента за 
поставување на  натписот “ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА 
ПОДДРШКА“, а на левиот ракав од  на растојание од 10 
см. од рамото е вшиена ''чичка''- лента на која се поста-
вува амблемот на Посебната единица за поддршка. 
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На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскир-
ната кошула, џемперот, маскирната маица со кратки 
ракави и дождовната маскирна наметка  на припадни-
ците на Единицата за специјални задачи, на растојание 
од 12 см. од горниот раб на ракавот е вшиена ''чичка'' 
лента на која се поставува натписот „СПЕЦИЈАЛНА 
ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав на растојание од 10 
см. од рамото е вшиена ''чичка''- лента на која се поста-
вува амблемот на Единицата за специјални задачи. 

На десниот ракав на маскирната виндјакна, маскирна-
та кошула, џемперот, маскирната маица со кратки ракави 
и дождовната маскирна наметка на припадниците на Eди-
ницатa за брзо распоредување, на растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот е вшиена ''чичка'' лента на која се 
поставува натписот “EДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУ-
ВАЊЕ“, а на левиот ракав на растојание од 10 см. од ра-
мото е вшиена ''чичка'' лента на која се поставува амбле-
мот на Eдиницатa за брзо распоредување.  

 
Член 12 

Над десниот џеб на маскирната виндјакна и маскир-
ната кошула на полицајците и на припадниците на По-
себната единица за поддршка се прикачува беџот во 
форма на правоаголник што продолжува во амблемот 
на полицијата со намалени димензии. 

Над десниот џеб на маскирната виндјакна и маскир-
ната кошула на припадниците на Единицата за специ-
јални задачи се прикачува беџот во форма на правоа-
голник што продолжува во амблемот на Единицата за 
специјални задачи со намалени димензии. 

Над десниот џеб на маскирната виндјакна и маскир-
ната кошула на припадниците на Eдиницатa за брзо 
распоредување се прикачува беџот во форма на правоа-
голник што продолжува во амблемот на  Eдиницата за 
брзо распоредување.  

 
б) Бела униформа за зимски услови 

 
Член 13 

Белата униформа за зимски услови е изработена од 
водоотпорен материјал кој овозможува заштита од ветар 
и се состои од: виндјакна со ќулавка, панталони и рака-
вици. Изработена е од платно во бела боја приспособена 
за облекување преку  маскирната  или друга униформа.  

 
в) Планинарска униформа 

 
Член 14 

Планинарската униформа се состои од: ветровка, 
панталони пумпарици, чорапи доколеници и надколе-
ници, волнена планинарска капа, фланелска кошула, 
волнени заштитни ракавици, панталони за ветер, вол-
нен џемпер, планинарски чевли, полупанцерки со висо-
ки наврвки камашни, алпинистички елек и алпинистич-
ки шлем.  

Панталоните пумпарици, чорапите доколеници и над-
коленици, волнената планинарска капа, волнените за-
штитни ракавици, панталоните за ветер, високите навр-
вки, фланелската кошула и волнениот џемпер се во темно 
сива боја, ветровката е во темно сина боја, а планинарски-
те чевли и полупанцерките во црна боја. Алпинистичкиот 
елек и алпинистичкиот шлем се во црвена боја. 

 
г) Скијачка униформа 

 
Член 15 

Скијачката униформа се состои од: скијачка винд-
јакна - елек, скијачки панталони, пуловер, блуза со рол 
јака, скијачки ракавици, скијачка капа, скијачки чевли, 
скијачки очила и скијачки комбинезон. Сите делови на 
скијачката униформа се во темно сива боја.  

д) Униформа за мотоциклисти 
 

Член 16 
Униформата за мотоциклисти е изработена од “Го-

ре-Текс-кордура“ материјал во црна боја со крој прис-
пособен за извршување на сообраќајно-  безбедносни и 
заштитни задачи со мотоцикл и се состои од виндјакна, 
пантолони, памучна маица, ракавици, чизми, кацига со 
визир и штитник за брада, летна кацига без визир, капа, 
заштитен појас, штитник за врат и делот околу вратот, 
широк ремен и дводелен комплет за дожд. 

Виндјакната е изработена во црна боја со крој прис-
пособен на потребите за извршување на сообраќајно-
безбедносни и заштитни задачи со мотоцикл. На горна-
та страна, на предниот дел од виндјакната во висина на 
градите се поставени два водоотпорни џеба со капак 
што се затвараат со помош на патент како и “чичка-
лента“. На долниот дел од виндјакната од двете страни 
се поставени два џеба кои се затвараат со патент, а од 
внатрешната страна на виндјакната има два џеба. Од 
внатрешната страна е поставена деллива термо постава 
која има два засебни внатрешни џебови, дополнителен 
елек и истиот е изработен од текстилен материјал (ме-
шан состав од памук, полиестер или волна) и има па-
тент за приспособување. Виндјакната се закопчува со 
водоотпорен патент со преклоп кој е водоотпорен и от-
порен на ветар. На предната десна страна, над џебот 
има “чичка“-лента за прикачување на еполета со ознака 
на звањето. Ракавите се појачани со вградени штитни-
ци на лактовите и рамењата со подесување-затегање на 
краевите од ракавите и половината. На долниот дел 
има патент за поврзување на виндјакната со пантоло-
ните. Има отвори со патенти за вентилација на самата 
виндјакна и тоа на: предната горна и задната горна 
страна како и на самите ракави од предната страна по 
цела должина. Закопчувањето е со патент кој е водоот-
порен и отпорен на ветер. На десниот ракав има натпис 
“ПОЛИЦИЈА“-поставен на 12 см. од рамото, а на леви-
от ракав има амблем на полицијата поставен на 10 см. 
од рамото. По должината на ракавите од надворешна 
страна има лента во бела флуоросцентна боја со широ-
чина од 5 см. На задниот дел од виндјакната со бела 
флуоресцентна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“, а 
буквите се со димензија 4 х 6 см. поставени на меѓусеб-
но растојание од 1 см. На задниот дел од истата под нат-
писот “ПОЛИЦИЈА“ по должина на целата виндјакната 
има поставено бела флуоросцентна лента во ширина од 
5 см. Виндјакната има вграден штитник за грбот. 

Панталоните се изработени од истиот материјал и 
се со иста боја како и виндјакната и се со вообичаен 
крој. На предната страна има два коси џеба што се за-
твараат со водоотпорен патент, а струкот е висок со за-
јакнување на ‘рбетниот дел со еластиченн материјал. 
На горниот дел кај колковите, како и на долниот дел од 
ногавиците има самолеплива “чичак“ лента за регула-
ција на широчината на пантолоните по потреба. Истите 
имаат вградени штитници на колковите и колената, 
имаат еластичен дел над колената за полесно движење 
како и дополнителни отвори за вентилација со водоот-
порен патент. На самите пантолони на горниот дел има 
патент за поврзување со виндјакната. Пантолоните 
имаат деллива термо постава која има патент за прис-
пособување. На страничниот шев од панталоните има 
лента со бела флуоресцентна боја со широчина од 5 см. 

Памучната маица е изработена од природен матери-
јал во тегет боја со кратки ракави со јака и три копчи-
ња по средината од предниот дел од вратот надолу. На 
задниот дел со бела флуоресцентна боја е впишан збо-
рот “ПОЛИЦИЈА“, а буквите се со димензии 4 х 6 см, 
поставени на меѓусебно растојание од 1 см. На десниот 
ракав има натпис “ПОЛИЦИЈА“ поставен на 12 см од 
рамото, а на левиот ракав има амблем на полицијата 
поставен на 10 см. од рамото. 
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Ракавиците се изработени од “Горе-Текс“ материјал 
со вообичаен крој со разделени прсти, а продолжени во 
должина за да го покриваат глуждот и ракавот од винд-
јакната.Истите имаат штитници во должина на прстите 
(од предна страна), подесива трака или еластичен мате-
ријал за затегање кај глуждот, појачано обложени на 
дланките и брисач за визир на десниот палец. 

Чизмите се изработени од комбинација од водоот-
порна кожа и “Горе-текс“ материјал, со силиконски 
штитници на глуждовите, подколениците и прстите. На 
горниот дел од стопалото имаат појачување од двете 
страни, а затварањето е од внатрешната страна со водо-
отпорен патент со преклоп и “чичка“-лента. Висината 
на чизмите е од 31 до 32 см. 

Заштитниот шлем ( кацига) со визир и штитник за 
брада што се подига се изработени од кевлар кој ги ис-
полнува светските стандарди за безбедност и истата е 
во бела боја. Има вграден микрофон и слушалки за ко-
муникација. На надворешниот дел од задната страна 
има лента во бела флуоресцентна боја на која со сина 
боја е испишано “ПОЛИЦИЈА“. На предната страна на 
кацигата во средина има амблем со иста боја и изглед 
како кај капата од работната униформа на полицајците.  

Заштитен шлем (кацига) без визир наменета е за 
управување со мотоцикл за летен период . Изработена 
е од истите материјали и стандарди како и кацигата со 
визир само што на предниот дел нема визир туку е со 
мала стреа.  

Капата се изработува од Горе-Текс материјал во цр-
на боја, а кројот и останатите карактеристики се исти 
како и на БК капата од работната униформа на поли-
цајците.  

Заштитниот појас е со вообичаена изработка, стан-
дардна за управување со мотоцикл и ги исполнува 
светските стандарди за безбедност. 

Штитник за врат и делот околу вратот. Надвореш-
носта на овој штитник е од матерјалот Nylon-Taslan, а 
додека внатрешноста е од полиестер и волна. Закопчу-
вањето е со патент. 

Широкиот ремен е во бела боја со вообичаен крој 
со додатоци за: футрола за пиштол, оквир за муниција, 
лисици, батериска лампа и радио-врска. 

Дводелниот комплет за дожд е изработен од 100% 
полиестер и е составен од двослојни пантолони што 
овозможуваат најголема заштита од дожд и возење по 
влажно време. Истите имаат можност за прилагодување 
на ширината на ногавиците. Горниот дел е специјализи-
рана виндјакна која ги има истите карактеристики како 
панталоните. На самата виндјакна има регулација на ши-
рината на струкот-колковите како и преден централен 
џеп. Јаката на самата виндјакна е направена од топол ма-
теријал. Истата е означена со светлечки флуоресцентни 
делови на предната и задната страна со што е зголемена 
безбедноста при возење во намалени услови на видли-
вост или големи врнежи. На десниот ракав има натпис 
“ПОЛИЦИЈА“-поставен на 12 см. од рамото, а на левиот 
ракав има амблем на полицијата поставен на 10 см. од 
рамото. По должина на ракавите од надворешна страна 
има лента во бела флуоросцентна боја со широчина од 5 
см. На задниот горен дел во пределот на грбот со бела 
флуоресцентна боја е впишан зборот “ПОЛИЦИЈА“, а 
буквите се со димензија 4 х 6 см. поставени на меѓусеб-
но растојание од 1 см. На задниот дел од истата под нат-
писот “ПОЛИЦИЈА“ по должината има поставено бела 
флуоросцентна лента во ширина од 5 см.  

 
ѓ) Униформа на велосипедисти 

 
Член 17 

Униформата на велосипедистите се состои од кра-
тка виндјакна, панталони, кратки панталони (шорцеви), 
кошула со кратки ракави, маица со кратки ракави, рол-
ка, капа, патики, чизми, ракавици (кратки и долги), ка-
цига и чорапи. 

Кратката виндјакна е изработена од водоотпорен 
материјал, во комбинација темно сина боја во долниот 
дел и светло сина боја во горниот дел. Ракавите се по-
врзани со патент и во дадени услови истата се користи 
како елек. На задниот дел од виндјакната со бела флуо-
росцентна боја е впишан зборот „ПОЛИЦИЈА“, во ди-
мензии 4х4 см., а под него „ POLICE“ во димензии 10 х 
5 см. Под натписот има флуоросцентна лента во сива 
боја која се протега по целиот заден дел и на иста виси-
на продожува и на предниот дел од виндјакната. На 
предниот дел од десната страна на градата со флуорос-
центна бела боја е испишано „POLICE“, со димензии 5 
х 2 см, а на левиот дел „ПОЛИЦИЈА“ со исти димен-
зии. Виндјакната од страните има коси џебови со па-
тент, а во внатрешноста има постава која се поврзува 
со патент. На десниот ракав на растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која 
се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав, 
на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вши-
ена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на 
полиција. На долниот дел од ракавите е поставен чичак 
за затегнување. 

Панталоните се изработени од водоотпорен матери-
јал, во темно сина боја. На коланот има четири гајки со 
дупло закопчување (за мал каиш), кои се поврзуваат со 
чичак. Кај коланот има и ластик и врвка за врзување. 
Панталоните на предната страна се закопчуваат со па-
тент и едно копче. На задниот дел има џебови кои се 
закопчуваат со патент. Од двете страни има по еден 
кос внатрешен џеб кој се закопчува со патент. На двете 
ногавици има по еден нашиен џеб кој се закопчува со 
патент. Во пределот на ногавиците постои отвор и од 
внатрешноста е сошиен материјал ликра. На долниот 
дел од панталоните има ластик за вметнување подпети-
ци и од страните има патент со фалта. 

Кратките панталони (шорцеви) се исти како и долги-
те, со странични џебови кои се наоѓаат над коленици. 

Кошулата со кратки ракави е изработена од матери-
јал полиестер-синтетика (микрофибер) кој не се гужва, 
во темно сина боја. Јаката е со вшиен и превиткан око-
лувратник. На предната страна по средината има лента, 
широка 4 см. Од внатрешната страна поставен е патент 
за закопчување. На лентата се поставени осум копчи-
ња, од кои првите две се закопчуваат, наредните чети-
ри се имитација и долните две се  закопчуваат. Копчи-
њата се метални и во црна боја. Однапред на градите 
има два џеба со испуска и преклоп за закопчување. Џе-
бовите се долги  16 х 17 см., а широки 15 до 16 см. Ис-
пуската на џебовите е во нерамна форма, во средишни-
от дел е 6 см, а на краевите 5 см. На средината на џебот 
постои имитација на фалта. На рамениците се поставе-
ни еполети за ознаките на звањето. На десниот ракав 
вшиена е „чичка“-лента на која се поставува натписот 
“ПОЛИЦИЈА”. На левиот ракав, вшиена е „чичка“-лен-
та на која се поставува амблемот на полиција. 

Маицата  со кратки ракави е иста како и маицата од 
работната униформа на полицијата, но е во светло сина 
боја. 

Ролката е изработена од материјал 95% памук и 5 % 
ликра во темна сина боја и стандарден изглед.  

Патиките се во црна боја, специјално дизајнирани 
за возење на велосипед. Истите се затегнуваат со врвки 
за врзување но и со преклопни затегачи поврзани со 
чичак. На краевите и задниот дел имаат флуоросцентна 
сива боја. 

Ракавиците (кратки и долги) се специјално дизајни-
рани за возење на велосипед. 

Кацигата е дизајнирана за заштита при управување 
со велосипед. 

Капата БК, чизмите и чорапите се изработени од 
ист материјал и се со иста боја и изглед како и соодвет-
ните делови на работната униформа на полицајците. 
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е) Униформа за посадата на оклопните транспортери 
 

Член 18 
Униформата за посадата на оклопните транспортери 

се состои од тенковска капа-шлемофон, комбинезон си-
во-маслинеста боја, кратка виндјакна, капа со сиво-мас-
линеста боја и кожни ракавици во црна боја поставени 
со крзно. Комбинезонот и кратката виндјакна се израбо-
тени од незапалливо платно ''Номекс'' со термо влошка. 

Тенковската капа-шлемофон е изработена од кожа 
во црна боја. 

 
ж) Униформа за езерска контрола 

 
Член 19 

Униформата за езерска контрола се состои од кра-
тки панталони, маица со кратки ракави и комбинезон 
со термо влошка.  

Кратките панталони се изработени од материјал (50 
% памук и 50 % синтетика) во темно сина боја. Должи-
ната на кратките панталони е до над колена, со систем за 
подесување (затегање). Коланот е внатрешен со седум 
гајки. На предната страна има шлиц што се закопчува со 
четири копчиња. На горниот дел од двете страни има по 
еден кос џеб со ширина од 16 до 18 см и должина од 26 
до 28 см. По колкот од двете страни има по еден нашиен 
џеб со ширина од 7 до 9 см. и должината 10 до 12 см. и 
фалти што вртат странично. Џебовите имаат капак и се 
закопчуваат со по едно скриено копче. На двете ногави-
ци има по еден ''торба'' џеб со широчина од 17 до 20 см. 
и должина од 21 до 23 см. Во пределот на задникот, пан-
талоните се зајакнати со парче од истиот материјал. На 
задниот горен дел од двете страни по еден џеб со широ-
чина од 12 до 14 см. и должина од 19 до 21 см. што се 
затвара со капак и по едно скриено копче.  

Маицата со кратки ракави е изработена од 100% па-
мук, во темно сина боја. Има јака и три копчиња.  На 
десниот ракав на растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот вшиен е натписот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИ-
ЈА“, а на левиот ракав, на растојание од 10 см. од гор-
ниот раб на ракавот вшиен е амблемот на гранична по-
лиција. На задната страна со бели флуорсцентни букви 
со дизмензии 5 х 7 см. поставени на меѓусебно растоја-
ние по 0,5 см. е отпечатено ''ГРАНИЧНА'', а  под тоа 
''ПОЛИЦИЈА''. 

 Комбинезонот со термо влошка е изработен од неза-
палив материјал номекс во темно сина боја. На предната 
страна се закопчува со двонасочен патент. Јаката е сто-
ечка и се закопчува со ''чичка''-лента. На половината има 
зајакнување и ластик со подесување. На предната страна 
горе има два коси џеба што се закопчуват со патент. На 
ракавите има мали џебови. На долниот дел има странич-
ни џебови што се затвараат со патент и капак со ''чичка''-
лента. Комбинезонот е зајакнат во пределот на рамен-
скиот дел, лактите, колената и задникот. Ракавите и но-
гавиците се закопчуваат со патент и ластик. 

 
з) Униформа за припадниците на Посебната  

единица за поддршка 
 

Член 20 
На припадниците на Посебната единица за поддр-

шка покрај униформата од членoвите 3 и 9 на оваа 
уредба, им припаѓа и маскирен комбинезон, маскирен 
шешир ''џангл'', маскирни ракавици, дводелно маскир-
но надодело за заштита од дожд, дводелно пододело-
''полар'', џемпер, маица со кратки ракави, маскирна по-
ткапа, фантом капа „ Росио“, беретка и полар капа. 

 
Член 21 

Деловите на униформата за припадниците на По-
себната единица за поддршка го имаат следниот крој и 
боја: 

Маскирниот комбинезон е изработен од маскирна 
ткаенина со вудланд шара (50 % памук и 50 % синтети-
ка) и има термо влошка. Јаката е стоечка и се закопчува 
со шпангла и ''чичка''-лента. Од јаката до крајот на нога-
виците се откопчува со патент. На горниот преден дел 
од двете страни има штепана сатла со попуна. На левата 
страна од сатлата нашиена е “чичка“-лента во форма на 
правоаголник со димензии 8x4,5см. за прикачување на 
ознаката на чинот, а од десната страна на сатлата се при-
качува беџот во форма на правоаголник што продолжу-
ва во амблемот на полиција со намалени димензии. 

Во горниот дел од двете страни има по еден правоа-
голен џеб со патент нашиен хоризонтално, а во вна-
трешната страна има уште еден џеб со патент. На зад-
ната страна горе има штепана сатла со попуна. Верти-
кално од двете страни има по една фалта од рамото до 
појасот. На појасот има тунел со ластик со широчина 
од 4 см. Во долниот дел од двете страни има по еден 
кос џеб со два филеца ширина 0,18 см. поставени еден 
врз друг. Под нив од двете страни над коленото е на-
шиен хоризонтален џеб со патент. Ногавиците во пре-
делот на коленото се зајакнати со парче од истата ткае-
нина. Ногавиците завршуваат со манжетни, две фалти 
на предниот дел и испуст на манжетната што се закоп-
чува со ''чичка''-лента. Седиштето е појачано со парче 
од истиот материјал. Задниот дел од ногавиците има 
две фалти и манжетна. Ракавите се прицврстени со па-
тент и по потреба се вадат. На десниот ракав на расто-
јание од 12 см. од горниот раб на ракавот е  вшиена  
“чичка”- лента на која се поставува натписот “ПОСЕБ-
НА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, а на левиот ракав  
на растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка'' 
лента на која се поставува амблемот на Посебната еди-
ница за поддршка. Во пределот на лактот ракавот е за-
јакнат од истата ткаенина. Ракавите завршуваат со че-
тири фалти, манжетна и “чичка”-лента. Од внатрешна-
та страна има штепувана влошка што на комбинезонот 
е прицврстена со копчиња. Влошката на појасот има 
ластик со широчина од 1см. На предната страна по це-
лата должина влошката се откопчува со ''чичка''-лента 
и дрикери. Влошката има плетена јака.  

Маскирниот шешир ''џангл'' е изработен од 65% по-
лиестер и 35% памук во маскирна вудланд шара. 

Маскирните ракавици се изработени од материјал 
Горе-Текс со одвоени прсти и во внатрешниот дел има 
термо влошка. 

Дводелното маскирно надодело за заштита од дожд 
е изработено од материјал Горе-Текс (водоотпорен и 
отпорен на ветар) во маскирна вудланд шара. Надоде-
лото се состои од: јакна со вградена капа, панталони, 
камашни, капа со стреа и заштита за ушите. 

Дводелното пододело ''полар'' е изработено од па-
мук и микрофибер во црна или маслинеста боја. Горни-
от дел на предната страна се закопчува со патент. 

Џемперот е изработен во риб-плетка во маслинеста 
боја (70 % волна и 30 % синтетика) и има отвор во фор-
ма на буквата ''О''. 

Маицата со кратки ракави е изработена од матери-
јал микрофибер во сиво маслинеста боја.  

Маскирната подкапа е изработена од предиво (70 % 
волна и 30 % синтетика) во темно зелена боја. На пред-
ната страна има елипсовиден отвор за очите и носот. 

Фантом капата „Росио“ е изработена од незапалив 
материјал „номекс“ во црна боја, со два елипсовидни 
отвора за очите. 

Беретката е со вообичаен крој и е изработена од 
волна во темно сина боја. На левата страна на беретка-
та е поставен амблемот во форма на круг. 

Полар капата е изработена од памук и микрофибер 
во темно сина боја. На предната страна има елипсови-
ден отвор за очите и носот. 
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Член 22 
На десниот ракав на џемперот и маицата со  кратки 

ракави, на растојание од 12 см. од горниот раб на рака-
вот е вшиена  „чичка“- лента на која се поставува нат-
писот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, а на 
левиот ракав  на растојание од 10 см. од рамото е вши-
ена „чичка“ лента на која се поставува амблемот на По-
себната единица за поддршка. 

 
ѕ) Униформа за припадниците на Единицата за спе-
цијални задачи и Eдиницата за брзо распоредување 

 
Член 23 

На припадниците на Единицата за специјални зада-
чи и на Единицата за брзо распоредување покрај уни-
формите од членовите 3, 5, 9, 13, 14, 15 и 18 на оваа 
уредба им припаѓа и комбинезон со термо влошка, ле-
тен комбинезон, дводелна униформа, џемпер, пододело 
„полар“, Горе-Текс надодело, блузон со долги ракави, 
маица со кратки ракави, облека за заштита од дожд, ра-
кавици, безбол капа, фантом капа ''Росио'', плетена ка-
па, навлака за шлем, беретка, шешир-''џангл'', маскирна 
марама и летни чизми. 

Деловите на униформата од став 1 на овој член го 
имаат следниот крој и боја: 

Комбинезонот со термо влошка е изработен од неза-
палив материјал номекс во црна боја, маскирна вудланд 
шара и во комбинација на црна, сива и бела боја. На пред-
ната страна се закопчува со двонасочен патент. Јаката е 
стоечка и се закопчува со ''чичка''-лента. На половината 
има зајакнување и ластик со подесување. На предната 
страна горе има два коси џепа што се закопчуват со па-
тент. На ракавите има мали џебови. На долниот дел има 
странични џебови што се затвараат со патент и капак со 
''чичка''-лента. Комбинезонот е зајакнат во пределот на ра-
менскиот дел, лактите, колената и задникот. Ракавите и 
ногавиците се закопчуваат со патент и ластик. 

Летниот комбинезон е изработен од материјал но-
мекс (35% памук и 65% синтетика) во црна боја, ма-
скирна вудланд шара и во комбинација на црна, сива и 
бела боја. Јаката е стоечка и се закопчува со шпангла и 
“чичка“- лента. Од крагњата до крајот на ногавиците се 
откопчува со патент. На горниот преден дел од двете 
страни има штепана сатла со потпунка. На левата стра-
на од сатлата се наоѓа правоаголник за ознаката, а од 
десната страна на сатлата хорозонтална ''чичка''- лента. 
Во горниот дел на левата и десната страна има нашие-
ни коси џебови со патент, а од внатрешната страна има 
џеб со патент. На појасот има тунел со ластик широк 4 
см. Во долниот дел летниот комбинезон од двете стра-
ни има по еден кос џеб со два филеца, еден врз друг, со 
широчина од 1,8 см. Под нив, од двете страни над ко-
лената има нашиено хоризонтални џебови со патент. 
Колената се зајакнати со парче од истата ткаенина. Но-
гавиците завршуваат со манжетни, две фалти на пред-
ниот дел и испуст на манжетните кој се закопчува со 
чичка лента. Горниот заден дел од летниот комбинезон 
има штепувана сатла со потпунка. Од двете страни има 
по една вертикална фалта од рамото до појасот. Седал-
ниот дел и лактите се зајакнати со парче од истата тка-
енина. Ракавите се прицврстени со патент и по потреба 
се вадат. Ракавот завршуваат со четири фалти, манжет-
на и испуска за ''чичка''- лента.     

Дводелната униформа се изработува во четири ва-
ријанти: една од материјал номекс (65 % полиестер и 
35 % памук) во црна боја, другата од материјал (65 % 
полиестер и 35 % памук) во сиво маслинеста боја, тре-
тата од материјал (65 % полиестер и 35 % памук) во 
маскирна вудланд шара и четвртата од материјал (65 % 
полиестер и 35 % памук) во комбинација на црна, сива 
и бела боја. Составена е од: виндјакна со термо влошка 
(виетнамка), кошула со долги ракави, панталони и капа 
со стреа “Дрил-сарџент”.  

Деловите од дводелната униформа го имаат следни-
от крој: 

Виндјакната со термо влошка (виетнамка) се закоп-
чува со патент со преклоп. Јаката се закопчува со ''чич-
ка''-лента во која е сместена ќулавка. Околу половина-
та и на долниот раб има лента за стегање. Ракавите се 
на преклоп со леплива трака. На градите има два над-
ворешни џеба со капак што се закопчуваат со ''чичка''-
лента. На долниот дел од виндјакната има внатрешни 
џебови со капаци што се закопчуваат со ''чичка''-лента.  

Кошулата со долги ракави на предната страна се за-
копчува со скриени копчиња. Јаката е стандардна. На 
предниот дел во висината на градите има два џеба со 
преклоп. На левиот ракав има џеб со димензии 11,5x9,5 
см. 

Панталоните се со висок струк и систем за подесу-
вање (затегање) и имаат доволен број гајки. Се закоп-
чуваат со патент и копче. Од предната и задната страна 
има по два внатрешни џеба, а на ногавиците има по 
еден страничен надворешен џеб со капак што се закоп-
чува  со патент и ''чичка''-лента. Ногавиците завршува-
ат со ластик или лента за затегање. 

Џемперот се изработува во две варијанти: едниот со 
полурол јака (100 % волна) во маскирна вудланд шара, 
во сиво маслинеста боја, во комбинација на црна, сива 
и бела боја и во црна боја и другиот со рол јака со па-
тент (100 % волна) во маскирна вудланд шара, црна бо-
ја и комбинација на црна, сива и бела боја. 

Пододелото ''полар'' е изработено од памук и ми-
крофибер во црна и темнозелена боја и се состои од по-
ткошула и долги гаќи. 

Гора-текс надоделото е изработено од материјал го-
ра-текс (водоотпорно и отпорно на ветар)  во  маскирна 
вудланд шара и во комбинација на црна, сива и бела 
боја. Се состои од јакна со вградена капа, панталони, 
камашни и капа со стреа и заштита за уши.   

Блузонот со долги ракави е изработен од 100% па-
мук во црна боја.         

Маицата со кратки ракави е изработена од материјал 
микрофибер, во црна, сиво маслинеста, комбинација на 
црна, сива и бела боја и во маскирна  вудланд шара.  

Облеката за заштита од дожд се состои од маскирна 
дождовна наметка ''пончо'' изработена од водоотпорен 
материјал со вудланд шара и дводелно дождовно одело 
(шушкавец) изработено од водоотпорен материјал  во 
црна боја. 

Ракавиците се изработуваат во две варијанти: рака-
вици со прсти и ракавици без прсти. Ракавиците со пр-
сти се изработуваат во две варијанти: едниот во комби-
нација кожа номекс во црна боја, а другите од горотекс 
матријал со термо влошка, во маскирна вудланд шара. 
Ракавиците без прсти се изработуваат во три варијанти: 
едните се изработени од кожа во црна боја и се зајакна-
ти на внатрешната и надворешната страна на дланките, 
другите се изработуваат од синтетика и кожа во ма-
скирна боја со вудланд шара, а третите се изработени 
од кожа во црна боја, со оловно зајакнување во преде-
лот на јабучиците. 

Безбол капата е изработена од материјал во црна 
боја, во состав од полиестер и памук. 

Фантом капата ''Росио'' има отвор за очите и се 
изработува во две варијанти: едната од незапалив мате-
ријал ''номекс'' во црна боја, а другата е мрежеста, изра-
ботена од материјал (65 % полиестер и 35 % памук), во 
маскирна вудланд шара.  

Плетената капа е изработена од волна во две вари-
јанти: едната во црна боја, а другата во сиво-маслине-
ста боја. 

Навлаката за шлем е изработена од полиестер во 
две варијанти: едната во црна боја, а другата во ма-
скирна боја со вудланд шара. 

Беретка е изработена од волна во темно зелена боја 
и црна боја. 
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Шеширот-''џангл'' е изработен од материјал (65 % 
полиестер и 35 % памук), во маскирна боја со вудланд 
шара. 

Маскирната марама е изработена од 100% памук во 
маскирна боја со вудланд шара. 

Летните чизми се изработени од горе-текс и вибрам 
во црна боја, со следните карактеристики: заштита од 
механички повреди и обезбедување на тивко движење 
и добар контакт со подлогата. Имаат систем за венти-
лација. 

 
Член 24 

На десниот ракав на комбинезонот со термо вло-
шка, летниот комбинезон, дводелната униформа, џем-
перот, блузонот со долги ракави и маицата со кратки 
ракави на припадниците на Единицата за специјални 
задачи, на растојание од 12 см. од горниот раб на рака-
вот е  вшиена  ''чичка'' - лента на која се поставува нат-
писот “СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ракав  
на растојание од 10 см. од рамото е вшиена ''чичка''- 
лента на која се поставува амблемот на Единицата за 
специјални задачи. 

На десниот ракав на  дводелната униформа, џемпе-
рот и маицата со кратки ракави на припадниците на Еди-
ницата за брзо распоредување, на растојание од 12 см. 
од горниот раб на ракавот е  вшиена ''чичка''-лента на ко-
ја се поставува натписот “ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПО-
РЕДУВАЊЕ“, а на левиот ракав на растојание од 10 см. 
од рамото е вшиена ''чичка''-лента на која се поставува 
амблемот на Eдиницатa за брзо распоредување. 

На десниот ракав на комбинезонот со термо вло-
шка, летниот комбинезон, дводелната униформа, маи-
цата со кратки ракави, виндјакната со термо влошка и 
џемперот на припадниците на Eдиницатa за брзо рас-
поредување, на растојание од 12 см. од горниот раб на 
ракавот е вшиена „чичка“ лента на која се поставува 
натписот “ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВАЊЕ“ 
во црна боја, а на левиот ракав  на растојание од 10 см. 
од рамото е вшиена „чичка“ лента на која се поставува 
амблемот на Eдиницатa за брзо распоредување во црна 
боја. 

Над горниот лев џеб од комбинезонот со термо вло-
шка, летниот комбинезон, дводелната униформа, џем-
перот и облеката за заштита од дожд има нашиено 
''чичка''-лента за прикачување на еполетата со ознака 
на звањето. 

На предната страна на безбол капата и шеширот 
''џангл'' и на левата страна на беретката на припадници-
те на Единицата за специјални задачи има амблем во 
форма на круг со дијаметар од 5 см. 

На предната страна на шеширот ''џангл'' и на левата 
страна на беретката во темно зелена боја на припадни-
ците на Eдиницатa за брзо распоредување има амблем 
во форма на круг со неправилна форма со намалени ди-
мензии, а на безбол капата и беретката во црна боја, 
амблем во форма на круг со неправилна форма со на-
малени димензии во црна боја. 

 
и) Униформа за јавачи на службени коњи 

 
Член 25 

На полицајците од Единицата за службени кучиња 
и службени коњи кои вршат работи и задачи со служ-
бени коњи, покрај униформата од член 3 на оваа уред-
ба им припаѓа и униформа за јавачи на службени коњи. 

Униформата за јавачите на службени коњи се со-
стои од: панталони, заштитен елек за обука, елек за 
ноќно јавање, мантил за дожд,  ракавици за јавање, ја-
вачка капа (шлем), чизми, чевли, мамузи и корбачи. 

Панталоните се изработуваат во темно сина боја од 
еластичен материјал 95% памук и 5% ликра. Кројот на 
панталоните ја следи фигурата на јавачот. На појасот 
има гајки за ремен. На предниот дел се закопчуваат со 

метална копца и патент. На предната страна има два 
коси џеба, а на задната десна страна еден хоризонтален 
џеб. Сите џебови се затвораат со патент. Делот од пан-
талоните кој го допира седлото е зајакнат со кожа. Но-
гавиците имаат двоен штеп однадвор и завршуваат со 
шлиц кој се затвора со чичак трака. 

Заштитниот елек за обука е изработен во темно си-
на боја од специјален материјал кој обезбедува заштита 
од удари. На левата и десната страна од предниот дел 
на елекот, над појасот, во форма на правоаголен триа-
голник се наоѓаат два мрежасти отвора кои се прекло-
пени со делови со идентична форма како и мрежастите 
отвори, изработени од ист материјал како и елекот, на 
кои се поставени гајки низ кои поминува трака за зате-
гање. Траката за затегање е широка 5 см. изработена од 
ткаенина, а нејзините крајни делови, на средината на 
предниот дел на елекот се спојуваат со механизам за 
закопчување. На левата и десната страна од механиз-
мот за закопчување, поставени се механизми за подесу-
вање на должината на траката. Предниот и задниот дел 
на елекот во делот над рамената се спојуваат со чичак 
трака во форма на квадрат. Елекот се зкопчува со па-
тент, кој е прекриен со лента која се затвора со чичак – 
лента. со задниот дел на елекот е издолжен надолу за 
заштита на долниот дел од рбетот. 

Елекот за ноќно јавање е со вообичаен комотен 
крој, погоден за носење над униформата за јавање. 
Изработен е од материјал (60% памук и 40% полие-
стер) со тежина од 230 гр. на еден метар квадратен, 
прилагоден за нанесување на флуоросцентна жолто-зе-
лена боја. Се навлекува преку глава, а предниот и зад-
ниот дел странично се поврзуваат со две поеднечни вр-
вки, зашиени во долниот страничен дел на предната и 
задната страна на елекот. Во долниот среден дел од 
предната страна на елекот, вшиена е флуорсцентна 
лента во светло сива боја, со широчина од 5 см.  

Мантилот за дожд е изработен во темно сина боја 
од водоотпорен материјал и должина до под колена. Од 
висина на појасот по должината на мантилот, од двете 
внатрешни страни на нозете поставени се дрикери со 
чие закопчување се овозможува формирање на ногави-
ци. Горниот дел од мантилот е со лежерен крој, а во 
долниот преден дел има два нашиени џеба со капак, 
кои се закопчуваат со „чичак“ лента. Мантилот се за-
копчува со лиен патент широк 0,8 см. со 1 лизгач. Па-
тентот е покриен со една лента со широчина од 10 до 
12 см. која на десната страна од патентот е зашиена, а 
на левата страна на патентот се закопчува со 4 дрикери 
при што се формира канал за истекување на вода. Јака-
та е стоечка и на неа фиксно е поставена ќулавка. На 
левата страна во висина на градите е пришиена “чич-
ка”- лента за прикачување на еполета со ознака на зва-
њето. Преку задниот горен дел, во горниот дел од гр-
бот, со флуросцентно бели букви отпечатено е “ПОЛИ-
ЦИЈА”. На десниот ракав на  растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот вшиена е „чичка“-лента на која 
се поставува натписот “ПОЛИЦИЈА ”. На левиот ракав 
на растојание од 10 см. од горниот раб на ракавот вши-
ена е „чичка“-лента на која се поставува амблемот на 
Полиција. Задниот дел на мантилот е дополнет со сло-
бодна сатла, сечена на пола со шев. Под сатлата има 
мрежест материјал за проветрување. Ракавите се од два 
дела. Долниот дел на раквите завршува со ластик, кој 
на предната страна има “чичка”- лента за затегнување. 
На предниот и задниот дел по кавадурата на ракавите 
има по два отвора за проветрување. 

Ракавиците за јавање се со пет прсти и се изработе-
ни од квалитетна кожа во црна боја. Деловите помеѓу 
палецот и показалецот и малиот и до малиот прст се 
двојно зајакнати со кожа. На делот од ракавицата око-
ли зглобот на раката има зашиено ремче со механизам 
за затегнување. 
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Јавачката капа (шлем) е изработена во темно сина 
боја од стандарден материјал.   Предниот дел на јавач-
ката капа продолжува во сонцебран изработен од исти-
от материјал како и јавачката капа. Од внатрешната 
страна има постава која обезбедува определено расто-
јание од главата. Над поставата зацврстен е посебен 
дел за ублажување на удари, низ кој минува трака која 
ја обиколува внатрешноста на јавачката капа  и низ 
средината на страничните делови над ушите продолжу-
ва во штитник за брада. Над штитникот од двете него-
ви страни поставени се механизми за затегање на тра-
ката, при фиксирањето на јавачката капа. На средината 
на предниот дел од капата, во висина од 1 см. над сон-
цебранот поставен е амблем во форма на штит.  

Чизмите се изработени од црна бокс кожа и имаат 
кожен ѓон обложен со пластични подлошки. Внатреш-
ниот дел на чизмите е обложен со кожа. Сарите се твр-
ди и на задниот дел имаат влошка што ги држи испра-
вени. Сарите се  до под колена. Во внатрешниот дел на 
горниот раб на чизмите поставени се платнени гајки 
кои се користат при обување. Чизмите имаат висок 
луб, на кој има дел за фиксирање на мамузите. 

Чевлите се изработени од црна кожа со водоотпо-
рен ѓон и имаат еластични страни. Висината на чевлите 
е до над скочниот зглоб. На задниот горен дел имаат 
гајка за обување. Врз чевлата се навлекува посебен дел, 
изработен од кожа кој ја заменува сарата на чизмата. 
Посебниот дел е во висина до колената, а се закопчува 
од надворешната страна со патент и два дрикера, од 
кои по еден е поставен на горниот и долниот дел. На 
долниот дел, странично е зашиена гајка за под ѓонот на 
чевелот.  Во долниот преден дел во форма на триагол-
ник, како и по целата должина на патентот се наоѓа на-
бран дел од ластик широк 5 см. 

Мамузите се од пониклован челик, со два крака об-
ложени со гума и репелка во должина од 2 до 3,5 см. 
Ширината на краците и репелката е 1см. На крајот од 
краците има прорез за ремен со помош на кој мамузите 
се прицврстуваат на чизмите. Ремчињата се изработени 
од ПВЦ матерјал или кожа со шнола.  

Корбачите се од фиберглас во црна или темно сина 
боја со должина од 70 см. и од 120 см. Делот за држење 
е обложен со гума. Корбачот од 70 см. завршува со ко-
жен дел, а корбачот од 120 см. со врвка. 

  
3. Теренска униформа на полицајците 

 
Член 26 

Теренската униформа е изработена од платно (50% 
памук и 50% синтетика), во темно сина боја, со стан-
дарден крој, во две варијанти - летна и зимска и се со-
стои од: теренска виндјакна со влошка, наметка за 
дожд, теренска блуза со влошка, теренски зимски пан-
талони, теренски летни панталони, теренска кошула со 
долги ракави, џемпер, капа,  полар-пододело, надодело, 
памучна маица со кратки ракави,  ракавици со пет пр-
сти, ракавици без прсти, летни чизми, чорапи-доколе-
ници и памучни чорапи. 

 
Член 27 

Деловите на теренската униформа на полицијците 
го имаат следниот крој и боја: 

Теренската виндјакна со влошка е изработена од 
ткаенина која е импрегнирана - водоотпорна, во темно 
сина боја, со затворен крој, со должина до половина на 
бутовите. Јаката е припиена покрај вратот и на неа е 
поставена фиксна футрована  ќулавка со мало тремче и 
дебела врвка за затегнување вовлечена во работ. Јаката 
на вратот се закопчува со шпангла и “чичка”- лента. 
Виндјакната по должина се закопчува со патент затва-
рач и шест скриени метални дрикери. На рамениците е 
зашиена по една еполета, од ист материјал како винд-
јакната, широка од 4 до 6 см, а долга од 13 до 16 см. 

Еполетите со едниот крај се зашиени на ракавот, а ду-
гиот крај во форма на тап агол се закопчува до околу-
вратникот  со  пластично копче во темно сина боја со 
пречник од 0,16 м. 

На виндјакната од надворешната предна страна на 
градите, од лево и десно се наоѓа по еден “торба” џеб 
со капак, широк од 4,5 до 6 см. кој се закопчува со ме-
тален дрикер. Џебовите се широки од 20 до 22 см. и 
долги од 16 до 18 см. На долниот дел на виндјакната 
под струкот од левата и десната страна се наоѓа отвор 
за два врежани џеба, со ширина од 20 до 22 см и со ка-
пак со ширина од 4,5 до 6 см. кој се затвара со метален 
дрикер. Во пределот на појасот и долж долниот раб на 
виндјакната во вшиениот тунел  вградена е подвижна 
плетена врвка за затегање. Над левиот горен џеб има 
“чичка”-лента на која се поставува еполета со ознака 
на звањето. Ракавот е кошулски, составен од два дела, 
а на лактот има две фалти свртени надоле. На долниот 
дел од ракавот има лента од ист материјал како и винд-
јакната, широка од 4 до 5 см, а долга од 16 до 20 см. ко-
ја на едниот крај е зашиена на ракавот, а на другиот се 
завршува во облик на тап агол и се прицврстува со 
“чичка”- лента. На десниот ракав на растојание од 10 
см. од горниот раб на ракавот вшиена е ''чичка''-лента 
на која е поставен натписот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИ-
ЈА“. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горни-
от раб на ракавот вшиена е ''чичка''-лента со облика на 
штит на која е поставен амблемот на граничната поли-
ција. Под пазувите на двата ракава е вшиено парче за 
зајакнување во полукружна форма, со полупречник од 
0,13 см. од ист материјал, со по три оотвори за венти-
лација. Исто така, се зајакнати и подлактиците. Преку 
задниот дел од виндјакната, во горниот дел од грбот, со 
флуросцентно бели букви со дизмензии 5 см. отпечате-
но е „ПОЛИЦИЈА”. Виндјакната има две влошки од 
полиестреско неткаено платно, кои се прикопчуваат со 
спирален патент. Едната влошка е со тежина од 250 гр. 
на метар квадратен, а другата со 350 гр. на метар ква-
дратен. 

Наметката за дожд е изработена од водоотпорен ма-
теријал во темно сина боја. Наметката е со широк и ко-
мотен крој, со должина до средината на потколеници-
те. Се закопчува на предната страна, со четири симе-
трични вертикално распоредени дрикери по средината, 
почнувајќи од јаката на вратот до висината на колкови-
те. Лентата која се закопчува е дупла и горниот дел од 
истата е компактен. Јаката е стоечка и на неа фиксно е 
поставена ќулавка. По должината на предниот раб на 
ќулавката протната е врвка за затегнување на истата. 
На левата предна страна од наметката, во висина на 
градите е отпечатен амблемот на гранична полиција. 
На двете страни од предниот дел на наметката има ко-
со поставени отвори за рацете, со должина од 30 до 40 
см, зајакнати со лента од истиот материјал. Преку зад-
ниот дел на наметката, во горниот дел на грбот, со бели 
флуоросцентни букви сo димензии 5 см. отпечатено е 
“ПОЛИЦИЈА“. Во внатрешниот дел од наметката има 
два ремени од истиот материјал кои служат за зацвр-
стување на положбата на истата.   

Теренската блуза со влошка е изработена од ткае-
нина  во темно сина боја и е со затворен крој. Се закоп-
чува со патент затварач или со пет метални дрикери. 
На блузата, од надворешната предна страна на градите 
и на долниот дел од двете страни се наоѓа по еден “тор-
ба” џеб со капак што се затвора со по еден метален 
дрикер. Горните џебови се широки од 12 до 14 см. и 
долги од 15 до 17 см. долните џебови се широки од 18 
до 20 см. и  долги од 21 до 23 см. Над горниот лев џеб 
има “чичка”-лента на која се поставува еполета со оз-
нака на звањето. На десниот ракав на растојание од 10 
см. од горниот раб на ракавот вшиена е “чичка”-лента 
на која е поставен натписот “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИ-
ЈА“. На левиот ракав на растојание од 10 см. од горни-
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от раб на ракавот вшиена е “чичка”-лента со облик на 
штит на која е поставен амблемот на гранична полици-
ја. Во пределот на појасот блузата е благо струкирана. 
Ракавот е кошулски, составен од два дела, со зајакнати 
подлактици, а на  долниот дел завршуваат со метален 
дрикер. Од внатрешната страна на блузата со патент 
затварач се поставува термо влошка. 

Теренските зимски панталони се изработени од ма-
теријал (50 % памук и 50 % синтетика) и се со висок 
струк и систем за подесување (затегање). Имаат термо 
влошка вудланд. Коланот е внатрешен со седум гајки. 
На предната страна има шлиц што се закопчува со че-
тири копчиња. На горниот дел од двете страни има по 
еден кос џеб со ширина од 16 до 18 см. и должина од 
26 до 28 см. По колкот од двете страни има по еден на-
шиен џеб со ширина од 7 до 9 см. и должината 10 до 12 
см. и фалти што вртат странично. Џебовите имаат ка-
пак и се закопчуваат со по едно скриено копче. На две-
те ногавици има по еден ''торба'' џеб широк од 17 до 20 
см. и долг од 21 до 23 см. Во пределот на коленото и 
задникот, панталоните се зајакнати со парче од истиот 
материјал. Во долниот раб на ногавиците има вметната 
врвка. На задниот горен дел од двете страни по еден 
џеб со широк 12 до14 см. и долг од 19 до 21 см. што се 
затвара со капак и по едно скриено копче.  

Теренските летни панталони се изработени од иста-
та ткаенина како и теренската блуза и имаат ист крој и 
изглед како теренските зимски панталони, без термо 
влошка.  

Теренската кошула со долги ракави е со рамен крој 
и класична јака. Во висина  на градите од левата и дес-
ната страна се наоѓа по еден “торба” џеб со капак кој се 
затвара со чичак лента. Ширината на џебовите е од 13 
до 15 см., а должината од 15 до17 см. На капакот на 
горниот десен џеб со букви во жолта боја дворедно е 
извезено “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, а на џебот е вши-
ена “чичка”-лента на која е поставен амблемот на гра-
нична полиција. Над горниот лев џеб има “чичка”-лен-
та на која се поставува еполетата со ознаката на звање-
то. На долниот дел има манжетна која се закопчува со 
пластично копче со пречник од 0,16 см. во темно сина 
боја. Над лактовите на ракавите се наоѓа лента за приц-
врстување и едно копче со кое се прицврстува завитка-
ниот ракав. Лентата е вградена од внатрешната страна 
на ракавот, а копчето од надворешната страна. На ра-
мењата од двете страни, во работ од ракавот е пришие-
на по една еполета која се закопчува со копче со преч-
ник 0,16 см. во темно сина боја. 

Џемперот е изработен од предиво (70 % волна и 30 
% синтетика) во темно сина боја. Јаката е стоечка. На 
предна страна се закопчува со патент со должина до пре-
делот на градите. Ракавот е составен од едно парче.  Во 
пределот на лактот и рамото џемперот е зајакнат со 
платнета ткаенина. На долниот дел од џемперот и рака-
вите има рендер-ластик широк 7см. На левата страна 
има џеб со поклопец што се закопчува со ''чичка''-лента, 
а на зајакнувањето над горниот раб од џебот е пришиен 
додаток. Од двете страни на рамењата има нараменици 
на кои се поставени еполетите со ознаките на звањето. 
На десниот ракав има вшиена е „чичка“-лента на која се 
поставува натпис ”ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА”, поставен 
на 12 см. од рамото, а на левиот ракав има вшиена е 
„чичка“-лента на која се поставува амблем на гранична-
та полиција,  поставен на 10 см. од рамото. 

Капата се изработува во две варијанти: летна и зим-
ска. Летната капа е изработена  од ист материјал како 
кошулата и има кружен облик и стреа. Од внатрешната 
страна капата е поставена со платно. Зимската капа е 
изработена  од ист материјал како и теренската виндјак-
на. Има стреа и кружен облик со подвижни страни кои 
преку горната површина меѓусебно се спојуваат со два 
дрикера или “чичка” лента. На двете подвижни страни  
во висина на  увото се поставени по два отвора за венти-

лација. Од внатрешната страна капата е поставена со 
платно и футрована термо влошка. На предната страна 
на капата, над стреата има амблем во форма на штит. 

Полар-пододелото е изработено од памук и микро-
фибер во темно сина боја. Се состои од горен и долен 
дел. Горниот дел е со долги ракави и се закопчува со 
патент-затварач од гради нагоре. Долниот дел е со дол-
ги ногавици. Во појасот и завршетокот на ногавиците  
е вградена растеглива лента.  

Надоделото е изработено од материјал Горе-Текс 
(отпорен на вода и ветар) во темно сина боја. Јаката е 
со вградена капа. Надоделото се состои од горен дел, 
панталони, камашни, капа со стреа и заштита за ушите. 

Памучната маица со кратки ракави е изработена од 
100% памук, во темно сина  боја. Има отвор во форма 
на буквата ''О''. На  средината на десниот и левиот ра-
кав има чичка-лента за поставување на натписот и амб-
лемот на граничната полиција. На задната страна на па-
мучната маица со бели флуорсцентни букви со дизмен-
зии 5 см. е отпечатено „ПОЛИЦИЈА“.  

Ракавиците со пет прсти се изработени од материјал 
Горе-Текс и од внатрешната страна има термо влошка. 

Ракавиците без прсти се изработени од синтетика и 
кожа во темно сина боја. 

Летните чизми се изработени од Горе-Текс и ви-
брам во црна боја, со следните карактеристики: зашти-
та од механички повреди и обезбедување на тивко дви-
жење и добар контакт со подлогата. Имаат систем за 
вентилација. 

Чорапите-доколеници се изработуваат од фино, 
чешлано, боено, волнено предиво (70 % волна и 30 % 
полиамид) со вообичаен крој и во темно сина боја. 

Памучните чорапи се изработуваат од 65 % памук и 
35 % полиамид во темно сина боја. 
 

Член 28 
Одредбите од членoвите 26 и 27 на оваа уредба се 

однесуваат и на теренската униформа на полицајките. 
 

Член 29 
Над десниот џеб нa теренската виндјакна со влошка 

и теренската кошула со долги ракави и на десната стра-
на на џемперот во пределот на градите се прикачува 
беџот што продолжува со амблемот на граничната по-
лиција со намалени димензии. 

 
4. Делови што припаѓаат покрај работната униформа 

 
Член 30 

Покрај работната униформа на полицајците и поли-
цајките им припаѓа и широк ремен (опасач) со шнола, 
тесен ремен со шнола, ремен во бела боја, футрола за 
пиштол, футрола за пиштол во бела боја, футрола за 
резервна рамка, футрола за лисици за врзување, држач 
за батериска лампа, држач за гумена палка, футрола за 
радио врска и футрола за клучеви. 

Широкиот ремен (опасач) со шнола е изработен од 
густа ткаенина од синтетички влакна во црна боја. 

Тесниот ремен со шнола е со ширина 3,5 см, изра-
ботен од галантериска кожа во црна боја со дебелина 
од 0,25 до 0,3 см. 

Футролите за пиштол, резервна рамка, лисици за врзу-
вање, футролата за радио врска и футролата за клучеви и 
држачите за батериска лампа и гумена палка изработени 
се од густа ткаенина од синтетички влакна во црна боја. 

 
5. Дополнителни делови на униформата 

 
Член 31 

За извршување на определени задачи и работи на 
полицајците и полицајките им припаѓаат и соодветни 
дополнителни делови на униформата и тоа: балистички 
елек (панцир), заштитна гас маска, шлем, балистички 
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заштитен шлем,  робокап одело, тактички елек со дода-
тоци, тактички елек со вграден алпинистички појас и 
додатоци во црна боја, тактички опасач, тактичка спу-
штена футрола за пиштол, опасач во бела боја, ремен, 
транспортна торба за оружје и муниција, транспортна 
торба за опрема, транспортен ранец, ранец, заштитни 
очила за гаѓање, тактички заштитни очила, антифони, 
штитници за колена и лакти, суспензори, планинарски 
чизми, тактички летни чизми, прирачен џебен алат со 
футрола за опасач, метална телескопска палка со фу-
трола за опасач, палка-тонфа, гумена палка, мини бате-
риска лампа со футрола, торбичка со прва медицинска 
помош, футрола за нож-бодеж во црна боја и футрола 
за нож-танто во маскирна  боја  со  вудланд  шара, ма-
тарка за вода (1 л.) со футрола, мешина за вода ''ками-
ла'' (3 литри), прибор за јадење, подметнувач од пресу-
ван сунѓер, вреќа за спиење, алпинистички единечен 
шатор, штит, балистички штит, маскирно шаторско 
крило со ''вудланд'' шара, флуоросцентно елече, флу-
орсцентни подлактици, подлактици вo бела боја за ре-
гулирање на сообраќајот, бели ракавици за регулирање 
на сообраќајот, очила за сонце, свирка со гајтан, стоп 
палка, стоп светлечка палка, гумени чизми и офицер-
ска командна торба. 

Балистичкиот елек (панцир) е изработен од специ-
јални материјали што обезбедуваат заштита од куршу-
ми со ниво IIIА/IV, со плоча и навлака од кордура во 
црна, темно сина или маскирна боја. 

Заштитната гас маска со говорна опција има мож-
ност за монтирање на цедилото од лева и од десна 
страна и панорамско стакло. Составена е од следните 
материјали: гума, стакло, метал во црна или сиво мас-
линеста боја. 

 Балистички заштитен шлем се изработува во две 
варијанти: едниот со балистички визир и анатомска 
влошка од пресуван сунгер за главата во црна боја, а 
другиот со пластичен визир. 

 Робокап оделото е составено од штитник за рамо, 
гради и стомак, штитник за колена, потколеница, штит-
ници за лакти и суспензор. 

Тактичкиот елек со додатоци е изработен од корду-
ра во маскирна и црна боја. На предниот дел е поделен 
со патент за закопчување. На предната лева и десна 
страна има по две прегради за резервни рамки за авто-
мат и по три помали прегради за дополнителна опрема. 
На задниот дел има вклопени прегради за пакувања му-
ниција и футроли за пелерина, гас маска и радиоврска. 
Преку задниот дел на елекот, вшиена е „чичка“- лента 
на која се поставува натписот „ПОЛИЦИЈА“ во флуо-
росцентно бела боја.  

Тактичкиот опасач има спуштена футрола за пи-
штол и футрола за: лисици, резервни рамки за пиштол, 
резервни рамки за автомат МП-5, мини батериска лам-
ба, радиоврска, држач за голема батериска ламба и др-
жач за тонфа. 

Тактичката спуштена футрола за пиштол е израбо-
тена од густа ткаенина од синтетички влакна во црна 
боја. 

Ременот е изработен од кордура во црна боја и се 
закопчува со ''чичка''- лента. 

Транспортната торба за оружје и муниција има пре-
града со држачи за прицврстување на автомат и пи-
штол, прегради за рамки и запакувана муниција,  и пре-
града за додатна опрема за оружјето (пригушивач или 
тактичко светло и слично). Изработена е од балистичко 
платно-кордура во црна боја. 

Транспортната торба за опрема е приспособена за 
носење на соодветна опрема, а се носи преку рамо. 

Ранецот е составен од повеќе прегради. Има два ре-
мени за на рамо и еден за околу половина и анатомска 
влошка за на грбот. Изработен е од балистичко платно-
кордура или друга водоотпорна ткаенина во маскирна 
и сиво-маслинеста боја. 

Тактичките заштитни очила имаат двојно нерефле-
ктирачко стакло кое не се гребе и не се замаглува, со 
ластик за подесување и се со состав: пластика, сунѓер, 
ластик, во црна боја. 

 Штитниците за колена и лакти се изработени од 
тврда пластика со сунѓереста влошка и ластици за зате-
гање и се со состав: пластика, гума сунѓер во црна боја. 

 Планинарските чизми се изработени од горе-текс и 
вибрам во црна боја, со следните карактеристики: во-
доотпорност и заштита од ниски температури и имаат 
систем за вентилација.  

 Тактичките летни чизми се изработени од Горе-
Текс и вибрам во црна боја, со следните карактеристи-
ки: заштита од механички повреди и обезбедување на 
тивко движење и добар контакт со подлогата и имаат 
систем за вентилација. 

Вреќата за спиење е изработена од материјал што 
овозможува заштита од температура до -25С. 

Алпинистичкиот единечен шатор е изработен од 
водоотпорен материјал во маслинеста боја, што овоз-
можува заштита од температура до -30С.  

 Флуорсцентното елече е со вообичаен комотен 
крој, погодно за носење над работната униформа и на 
средина се закопчува со ''чичка''-лента. Изработено е од 
материјал (60% памук и 40% полиестер) со тежина од 
230 гр. на еден метар квадратен, прилагоден за нанесу-
вање на флуоросцентна жолто-зелена боја. Во горниот 
дел од предната страна на елечето, во висина на гради-
те вшиена е флуорсцентна лента во светло сива боја, со 
широчина од 5 см. На левата страна под флуорсецнтна-
та лента има џеб со капак, со димензии 18 х 14 см, на 
кој е втиснат амблемот на полиција со димензии 10 х 8 
см. со темно сина боја, на кој со флуорсецнетно жолто-
зелени букви е отпечатено „РЕПУБЛИКА МАКЕДО-
НИЈА“, под тоа „ПОЛИЦИЈА“ подвлечено со флуорс-
центно жолто-зелена боја, по должината на целиот нат-
пис, под која линија е отпечатено „POLICE“,  а најдолу 
се наоѓа флуорсцентно жолто-зелен венец во чија сре-
дина е отпечатено РМ, а на целиот амблем на растоја-
ние од 0,5 см од надворешниот раб е втисната флуорс-
центна жолто-зелена лента. Во долниот дел, на растоја-
ние од 9 см. од долниот раб, по целата широчина е 
вшиена флуорсцентна лента во светло сива боја, со ши-
рочина од 5 см. Преку задниот дел од елечето, во гор-
ниот дел од грбот, во правоаголник во темно сина боја 
со димензии 40 х 9,5 см. отпечатено е „ПОЛИЦИЈА“, 
со флуорсцента жолто-зелени букви, а под тоа 
„POLICE“ . 

Гумените чизми се во црна боја и се со вообичаена 
изработка. 

Офицерската командна торба се носи во рака или 
преку рамо и се изработува во три варијанти: од кожа, 
од материјал горетекс во маскирна боја и од материјал 
Горе-Текс во темно сина боја. 

 
6. Свечена униформа 

 
a) Свечена униформа за полицајците 

 
 

Член 32 
Свечената униформа на полицајците се состои од: 

сако, панталони, мантил, шапка, кошула со долги рака-
ви, вратоврска, украсен гајтан, бели ракавици, плитки 
чевли и чорапи. 

Деловите од свечената униформа на полицајците го 
имаат следниот крој и боја: 

Сакото е изработено во темно сина боја од матери-
јал (45% волна и 55% полиестер). Закопчувањето е 
дворедно со шест метални копчиња во златно жолта 
боја. Јаката и фазонот се каро, а кројот е класичен. На 
предната страна во горниот лев дел има еден џеб со ка-
пак. На предната страна во долниот дел има два џеба 
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со капак. Задниот дел од палтото е сечен на средината 
и има шлиц. Ракавите во долниот дел се украсени со 
една широко везена златно жолта лента со широчина 
од по 1,5 см. На рамото има еполети. На десниот ракав 
на растојание од 12 см од горниот раб на ракавот вши-
ен е натписот „ПОЛИЦИЈА“,  а на левиот ракав на рас-
тојание од 10 см од горниот раб на ракавот вшиен е 
амблемот на полицијата. 

На сакото на генералниот полициски советник и на 
главниот полициски советник, на горниот дел на реве-
рот, од двете страни извезено е по едно гранче од лово-
ров лист во златно жолта боја од 100% свила. 

Панталоните се изработени од истиот материјал и 
се со иста боја, како и сакото со вообичаен крој со три 
фалти. На предната страна има два коси внатрешни џе-
ба, а на задната десна страна еден хоризонтален џеб со 
капак и потребниот број гајки за ремен. На надвореш-
ниот страничен шев од панталоните од левата и десна-
та ногавица има една лента од егализир во златно жол-
та боја во широчина од по 1 см. 

Мантилот е изработен од истиот материјал и со 
иста боја, како и сакото и пантолоните, со рамна лини-
ја, процврстен ракав и јака “буби”. Мантилот се закоп-
чува со шоб-лента. Во долниот дел напред има два ко-
си џеба. Горниот дел напред и позади е со вшиена сат-
ла со раб. Задниот дел е сечен на половина и има шлиц. 
Околу половината има колан со тока и потребен број 
гајки за прицврстување на коланот. На ракавите во 
долниот дел има три ленти во златно жолта боја со ши-
рочина од по 1 см. Должината на мантилот е до поло-
вина на листовите од нозете. На рамото има еполети, 
на десниот ракав натпис “ПОЛИЦИЈА“, а на левиот ра-
кав амблем на полицијата. 

Шапката е изработена од истиот материјал и боја, 
како и другите делови од свечената униформа. Сонце-
бранот е изработен од целулоид или сличен материјал 
во црна боја, со раб опшиен со кожа. На сонцебранот 
на околу 0,5 см. од надворешниот раб е сошиен бури-
таш во златно жолта боја широк 0,6 см. Подбрадникот 
на шапката е од ист материјал како и сонцебранот со 
широчина од 1,6 см. а пред крајот има две гајки од ист 
материјал погодни за приспособување на должината на 
подбрадникот. Со краевите е прицврстен кон бортот со 
две копчиња од златно жолта боја, во пречник од по 1 
см. Преку подбрадникот се става плетенка изработена  
од синтетичко влакно со златно жолта боја. Данцетот 
на шапката е опшиен со ширит златно жолта боја, со 
широчина од 0,2 см. Однапред на средината на бортот 
се носи метална ознака. На дното на шапката има пот-
ница во широчина од 4 см. 

Шапката на генералниот полициски советник и на 
главниот полициски советник Шапката на генералниот 
полициски советник и на главниот полициски совет-
ник, покрај карактеристиките од ставот 1 на оваа точка, 
има и ловорови листови извезени на сонцебранот. 

Кошулата со долги ракави, изработена е од пуплин 
или друга ткаенина (67% памук и 33% синтетика) во 
бела или светло сива боја и со вообичаен крој. Ракави-
те се вообичаени, во рачниот појас со две копчиња на 
манжетните. 

Вратоврската е свилена на врзување со темно сина 
боја и вообичаен крој. 

Украсниот гајтан е во форма на плетенка во златно-
жолта боја, по чија должина слободно паѓа врвка изра-
ботена од ист материјал и во иста боја како и гајтанот. 

Белите ракавици се со пет прсти и вообичаен крој 
во бела боја изработени од 100 % памук. 

Плитките чевли се изработуваат од природна кожа 
во црна боја со кожен ѓон. 

Чорапите се во црна боја и истите се изработени од 
65% памучно мерцелизирано боено предиво и 35% по-
лиамид. 

б) Свечена униформа за полицајките 
 

Член 33 
Свечената униформа на полицајките се состои од: 

сако, панталони, здолниште, мантил, капа-ЕУ, кошула 
со долги ракави, вратоврска, чевли-салонки и хулахоп-
чорапи. 

Сакото, панталоните, мантилот, кошулата со долги 
ракави и вратоврската се изработени од ист материјал 
и се со иста боја и изглед како и соодветните делови од 
свечената униформа на полицајците, со тоа што нивни-
от крој е приспособен според анатомската конституци-
ја на жената. 

Другите делови на свечената униформа на полицај-
ките го имаат следниот крој и боја: 

Здолништето е изработено од истиот материјал ка-
ко и сакото и е со вообичаен крој и од задната страна 
има шлиц долг 20 см. со патент затворувач. Од вна-
трешната страна е поставено со свилена ткаенина во 
соодветна боја. На појасот има потребен број гајки за 
ремен и едно копче. Должината на здолништето е до 
средината на коленото. 

Капата ''ЕУ'' е изработена во полусверична форма од 
дебела чоја во темно сина боја. На левата и десната стра-
на има по два отвора за вентилација (метални окца).Над 
стреата на капата, околу сферичниот дел по целата дол-
жина на капата се протега украсна лента во темно сина 
со ширина 3,5 см. На предниот дел над стреата на капата 
има кожна лента со ширина 1,5 см. на која е нашиена 
украсна лента со ширина од 0,7 см. изработена од срмен 
конец во три варијанти: златно-жолата, сребрена и сина 
боја. На краевите истата е прицврстена со украсни коп-
чиња во боја соодветна на украсната лента.На средината 
на  предниот дел на капата, во висина од 5 см. над стреа-
та поставен е амблем во форма на круг. 

Чевлите - салонки се изработени од говедска напа 
црна боја со дебелина од 0,12 до 0,14 см. Поставата на 
чевлите е шевро од козја кожа со дебелина од 0,08 до 
0,1 см. Ѓонот е од ребраст неолит со дебелина од 0,28 
см. - кедер со косина. 

Хулахоп-чорапите се со вообичаен крој зајакнати на 
прстите и петиците во темно сина или темно сива боја. 

 
7. Маскирна униформа за припадниците на 

резервниот состав на Министерството 
 

Член 34 
Маскирната униформа на припадниците на резерв-

ниот состав на Министерството е иста како и соодвет-
ната униформа на полицајците од активниот состав, со 
тоа што припадниците од резервниот состав носат те-
ренски чевли изработени од мрсен спорт-бокс ѓон, ко-
жен меѓуѓон и надворешен ѓон од гума. На теренските 
чевли се нашиени глуждници за околу 8 см. над глуж-
дот. Другите делови од униформата се исти како и до-
полнителните делови од униформата на полицајците. 

 
8. Цивилна облека 

 
Член 35 

Цивилната облека на работниците кои вршат рабо-
ти и задачи на внатрешно обезбедување во објекти и на 
личности кои се обезбедуваат се состои од: сако, пан-
талони, мантил, елек, кошула, вратоврска, чорапи, чев-
ли, шал, кожни ракавици и ремен.  

 
III. УНИФОРМА ЗА ПРИПАДНИЦИТЕ НА  

ХЕЛИКОПТЕРСКАТА ЕДИНИЦА 
 

Член 36 
Униформата за припадниците на хеликоптерската 

единица се состои од: униформа  за  летачкиот  персонал  
и  униформа  за  воздухопловно-техничкиот персонал. 
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Цивилната облека за припадниците на летачкиот 
персонал на хеликоптерската единица се состои од 
истите делови како цивилната облека од член 35 на 
оваа уредба.  

 
1. Униформа за летачкиот персонал 

 
Член 37 

Униформата на летачкиот персонал  се состои од: 
летачка кожна јакна од типот USAF А-2, виндјакна од 
типот CWU-36/P NOMEX, летачки комбинезон од ти-
пот CWU-27/P NOMEX, летачки зимски поткомбине-
зон, долна облека, летечки чизми, чевли и летечки ра-
кавици од типот USAF/USN. 

Деловите од униформата на летачкиот персонал го 
имаат следниот крој и боја:  

Летачката кожна јакна од типот USAF А-2 е изра-
ботена од козја кожа во темно кафеава боја. 

Виндјакната од типот CWU-36/P NOMEX е израбо-
тена од лесно номекс платно во зелена боја. 

Летачкиот комбинезон од типот CWU-27/P 
NOMEX се изработува од номекс платно, во две вари-
јанти: летен и зимски, во темно зелена или темно сина 
боја.  

Летачкиот зимски поткомбинезон е изработен од 
футровано штеповано платно NOMEX арамид. 

Долната облека се изработува од NOMEX платно и 
памук, во две варијанти: летна и зимска. 

Летачките чизми се изработени од природна кожа 
во црна боја. 

Чевлите се изработени од материјал говедска напа 
анилин во  црна боја, со дебелина од 0,14 до 0,16 см. 
Поставата на чевлите е од природен материјал козји 
анилин (шевро), а во предниот дел од кепер платно. Ѓо-
нот е кожен. Чевлите се врзуваат со врвца која се прот-
нува низ четири шнира. 

Летачките ракавици од типот USAF/USN се израбо-
тени од NOMEX плетена ткаенина, зајакната со кожа. 

На десниот ракав на летачкиот комбинезон од ти-
пот CWU-27/P NOMEX, виндјакната од типот CWU-
36/P NOMEX, на растојание од 12 см. од горниот раб 
на ракавот вшиен е амблемот на хеликоптерската еди-
ница. На левиот ракав на растојание од 10 см. од гор-
ниот раб на ракавот вшиен е правоаголниот амблем. 
Над левиот горен џеб од летачкиот комбинезон од ти-
пот CWU-27/P NOMEX и виндјакната од типот CWU-
36/P NOMEX се прикачува пилотската значка.    

 
2. Униформа за воздухопловно-техничкиот  

персонал 
 

Член 38 
Униформата на воздухопловно-техничкиот персо-

нал се состои од: зимска виндјакна, виндјакна, дводе-
лен комбинезон, поткомбинезон, долна облека, зимска 
подкапа, кожни ракавици, чизми и воздухопловни по-
лувисоки чевли со гумен ѓон. 

Деловите од униформата на воздухопловно-технич-
киот персонал го имаат следниот крој и боја:  

Зимската виндјакна е изработена од Горе-Текс ма-
теријал во темно сина боја. На двете страни има по 
еден страничен џеб што се затвора со патент и внатре-
шен џеб. Од внатрешната страна виндјакната е обложе-
на со фиксна волнена постава.  

Виндјакната е изработена во темно сина боја од ма-
теријал кој е непропустлив и водоотпорен  од надво-
решната страна, а возушно пропусен од внатрешната 
страна.  Виндјакната на средината се закопчува со па-
тент. На долниот дел од виндјакната се наоѓаат два 
странични џеба кои се затвараат со патент. Виндјакна-
та е со должина до бутовите и припиена за телото.  

Дводелниот комбинезон е изработен од материјал 
(70% памук и 30% полиестер) во две варијанти: зимска 
и летна. 

Поткомбинезонот е изработен од футровано штепо-
вано памучно платно. 

Долната облека е изработена од памук, во две вари-
јанти: летна и зимска. 

Зимската подкапа е изработена од волнено предиво 
(60% волна и 40% синтетика) во темно сина боја, до-
волно долга да го заштитува вратот. 

Кожните ракавици се изработени од иста кожа и 
крој како и кожните ракавици од работната униформа 
на полицајците. 

Чизмите се изработени од природна кожа, со гумен 
ѓон. 

Воздухопловни полувисоки чевли со гумен ѓон се 
изработени од кожа и вибрам со следните карактери-
стики: заштита од механички повреди, заштита од 
агресивни хемиски средства и антистатични. Имаат си-
стем за вентилација. 

 
Член 39 

На десниот ракав на зимската виндјакна, виндјакна-
та и дводелниот комбинезон, на растојание од 12 см. од 
горниот раб на ракавот вшиен е амблемот на хеликоп-
терската единица. На левиот ракав на растојание од 10 
см. од горниот раб на ракавот вшиен е правоаголниот 
амблем. Над десниот горен џеб од зимската виндјакна, 
виндјакната и дводелниот комбинезон се прикачува 
значката на хеликоптерската единица. 

 
3. Дополнителни делови на униформата на 
припадниците на хеликоптерската единина 

 
Член 40 

За извршување на определени задачи и работи на 
припадниците на хеликоптерската  единица  им  припа-
ѓаат  и  соодветни дополнителни делови на униформата  
и тоа: летачка торба со димензии 50x30x20 см. заштит-
ни очила за сонце и прибор за прва медицинска помош. 

На воздухопловно-технички персонал покрај допол-
нителните делови на униформата од ставот 1 на овој 
член им припаѓаат и антифони и заштитни наочари. 

 
IV.  ОЗНАКИ НА УНИФОРМАТА 

 
Член 41 

Ознаки на униформата се: натпис „ПОЛИЦИЈА“, 
натпис „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“, амблем на полици-
ја, амблем на гранична полиција, амблем во форма на 
круг, метална ознака, правоаголен амблем, натпис 
„ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШКА“, амблем на 
Посебната единица за поддршка, натписот “СПЕЦИ-
ЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“, амблем на Единицата за специ-
јални задачи, амблем со форма на круг со дијаметар од 
5см, натпис “ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ“, амблем на Единицата за брзо распоредување, 
амблем во форма на неправилен штит со намалени ди-
мензии, амблем во форма на штит, амблемот на поли-
цајците кои вршат работи на безбедност на сообраќајот 
на патиштата, амблем на хеликоптерската единица, пи-
лотска значка, значка на хеликоптерската единица и 
беџ во форма на правоаголник. 

Натписот „ПОЛИЦИЈА“ е со димензии 10,5х2,5 см. 
изработен во темно сина боја, на кој со бели букви е 
исткаено ПОЛИЦИЈА, а од внатрешната страна на рас-
тојание од 0,5 см. од надворешниот раб е исткаена 
жолта лента (прилог број 1). 

Натписот „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА“ е во форма на 
кружен лак со димензии 13х3 см., изработен во темно 
сина боја, на кој со бели букви е исткаено ГРАНИЧНА 
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ПОЛИЦИЈА, подвлечено со златно жолта линија по 
должина на целиот натпис, под која линија со бели бу-
кви е исткаено BORDER POLICE. Од надворешната 
страна со широчина од 0,3 см. од надворешниот раб е 
исткаена жолта лента (прилог број 2).  

Амблемот на полицијата има облик на штит со ди-
мензиии 11,5х9,5 см. Изработен е во темно сина боја, 
на кој со бели букви е исткаено РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА, под тоа ПОЛИЦИЈА, подвлечено со златно 
жолта линија по должина на целиот натпис, под која 
линија со бели букви е исткаено POLICE, а под натпи-
сот POLICE е исткаен грбот на РМ во соодветните бои. 
Долж целиот раб на амблемот на 0,3 см. од надвореш-
ната ивица е исткаена жолта лента, во вид на внатреш-
на рамка (прилог број 3). 

Амблемот на граничната полиција е во форма на 
штит, со димензии  11,5 х 9,5 см. Изработен е во темно 
сина боја, на кој со бели букви е исткаено РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА, под тоа ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА, 
подвлечено со златно жолта линија по должина на це-
лиот натпис, под која линија со бели букви е исткаено 
BORDER POLICE, а под натписот BORDER POLICE 
исткаена е контура на територијата на Република Ма-
кеоднија со димензии 5х5,5 см, во која се наоѓа знаме-
то на Република Македонија. Врз контурата, на левата 
страна е исткаен граничен камен со димензии 1,5х4 см, 
на кој во основата се исткаени буквите РМ во црна бо-
ја. Од левата и десната страна на контурата на Репуб-
лика Македонија исткаен е ловоров венец во златно-
жолта боја. Долж целиот раб на амблемот на 0,3 см од 
надворешната ивица е исткаена жолта лента, во вид на 
внатрешна рамка (прилог број 4). 

Амблемот во форма на круг има дијаметар од 4 см. 
Во средината со бели букви е отпечатено РМ, а од 
страните е навезен ловоров венец во златно жолта боја 
(прилог број 5). 

Металната ознака има облик на штит со димензии 
5,5х5 см, се изработува во сребрено бела боја. Во сре-
дината на штитот е поставена ознака во форма на круг 
со дијаметар 3 см. со златно жолта боја со ловоров ве-
нец и во средината отпечатено РМ (прилог број 6).  

Правоаголниот амблем е изработен од чоја со ди-
мензии 6,6х3,3см. На амблемот е извезено знамето на 
Република Македонија (прилог број 7). 

Натписот „ПОСЕБНА ЕДИНИЦА ЗА ПОДДРШ-
КА“ е извезен со бели букви на црна основа, со димен-
зии 10,5х3см. Долж целиот раб на натписот на надво-
решната ивица е исткаена златно жолта лента, во вид 
на внатрешна рамка (прилог број 8).  

Амблемот на Посебната единица за поддршка има 
облик на штит со димензиии 11,5х9,5 см. Изработен е 
во црна боја, на кој со бели букви е извезено РЕПУБ-
ЛИКА МАКЕДОНИЈА, под тоа извезено е знамето на 
Република Македонија со димензии 9,5x2см. подвлече-
но со жолта линија по целата должина, под која линија 
со бели букви е исткаено MVR-PEP, подвлечено со 
жолта линија по целата должина,  а под тоа зборовите 
POLICE, а под натписот POLICE е исткаен ловоров ве-
нец во златно жолта боја во чија средина е извезено РМ 
во бела боја. Растојанието меѓу жолтите линии е 1 см. 
Долж целиот раб на амблемот на 0,5 см. од надвореш-
ната ивица е исткаена жолта лента, во вид на внатреш-
на рамка  (прилог број 9). 

Натписот „СПЕЦИЈАЛНА ПОЛИЦИЈА“ се израбо-
тува во две варијанти: првата варијанта е исткаена со 
бели букви на црна основа, а втората варијанта со сиви 
букви на црна основа со димензии 10,5x3см. Долж це-
лиот раб на натписот исткаен со бели букви на црна ос-
нова на надворешната ивица е исткаена портокалова 
лента, а на натписот истакаен со сиви букви на црна 
основа на надворешната ивица е исткаена сива лента, 
вид на надворешна рамка (прилог број 10). 

Амблемот на Единицата за специјални задачи се изра-
ботува на црна основа во две варијанти. Првата варијанта 
е во форма на круг со дијаметар од 9 см. во кој се наоѓаат 
три прстени кои се одвоени со портокалова линија широ-
ка 0,2см. Во средината на внатрешниот прстен исткаена е 
глава од тигар со димензии 3х3см. во комбинација од бе-
ла, портокалова, црна, црвена и зелена боја. На горната 
половина на средниот прстен со бели букви е исткаено 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а на долната половина со 
бели букви е исткаено SPECIAL TASK UNIT. Помеѓу 
горната и долната половина од средниот прстен исткаени 
се две знамиња на Република Македонија во форма на 
круг. На горната половина од надворешниот прстен, со 
бели букви е исткаено МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТ-
РЕШНИ РАБОТИ, а на долната половина со бели букви е 
исткаено ЕДИНИЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ. Поме-
ѓу горната и долната половина од надворешниот прстен 
од левата страна со портокалова боја истаен е бројот 19, а 
од десната страна бројот 81. Втората варијанта е во форма 
на круг со дијаметар од 9 см. во кој се наоѓаат три прсте-
ни кој се одвоени со сива линија широка 0,2см. Во среди-
ната на внатрешниот прстен исткаена е глава од тигар со 
димензии 3х3см. во комбинација од бела, сива и црна бо-
ја. На горната половина на средниот прстен со сиви букви 
е исткаено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, а на долната 
половина со сиви букви е исткаено SPECIAL TASK 
UNIT. Помеѓу горната и долната половина од средниот 
прстен исткаени се две знамиња на Република Македони-
ја во форма на круг, на сива основа со црно краци. На гор-
ната половина од надворешниот прстен, со сиви букви е 
исткаено МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ, 
а на долната половина со сиви букви е исткаено ЕДИНИ-
ЦА ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ЗАДАЧИ. Помеѓу горната и дол-
ната половина од надворешниот прстен од левата страна 
со сива боја истаен е бројот 19, а од десната страна бројот 
81 (прилог број 11). 

Амблемот со форма на круг со дијаметар од 5см. се 
изработува на црна основа во две варијанти. Првата ва-
ријанта е со исткаена глава од тигар во комбинација од 
бела, портокалова, црна, црвена и зелена боја, со ди-
мензии 3х3см. Долж целиот раб на амблемот на надво-
решната ивица е исткаена портокалова лента, во вид на 
внатрешна рамка. Втората варијанта е со исткаена гла-
ва на тигар во комбинација од црна, сива и бела боја. 
Долж целиот раб на амблемот на надворешната ивица е 
исткаена сива лента, во вид на внатрешна рамка  (при-
лог број 12). 

Натписот „ ЕДИНИЦА ЗА БРЗО РАСПОРЕДУВА-
ЊЕ“ се изработува во три варијанти: првата варијанта е 
исткаена со жолти букви на темно зелена основа, втора-
та варијанта е исткаена со жолти букви на темно плава 
основа и третата варијанта е исткаена со сиви букви на 
црна основа. Натписот е со димензии 9,5х2,2см. Долж 
целиот раб на натписот исткаен во првата и втората ва-
ријанта, на надворешната ивица е исткаена златно-жолта 
лента во вид на внатрешна рамка (прилог број 13). 

Амблемот на Единица за брзо распоредување е во 
форма на неправилен штит со димензии 8,4х8,5см. Се 
изработува во три варијанти: првата варијанта е на тем-
но зелена основа, втората варијанта е на темно плава 
основа и третата варијанта е на црна основа. На горни-
от дел извезено е Р. МАКЕДОНИЈА, под тоа ПОЛИ-
ЦИЈА – ЕБР, кои се подвлечени со линија. Во средиш-
ниот дел се наоѓа меч во чија воја, во чија позадина се 
вкрсуваат стрела во сива боја и гром.. Долниот дел на 
штитот завршува со лента на која од лево на десно е 
испишан текст СЕКОГАШ СЕКАДЕ. Од надворешната 
страна штитот е опшиен со лента. Буквите, линијата, 
громот и лентата за опшивање, во првата и втората ва-
ријанта се во жолта боја, а во третата варијанта се во 
сива боја.  (прилог број 14). 
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Амблемот во форма на неправилен штит со намале-
ни димензии е со димензии 4,5х4,1см., ист е како амбле-
мот на Единица за брзо распоредување, без долна лента, 
без натис Р. МАКЕДОНИЈА и без лента за опшивање и 
се изработува од материјал чоја. (прилог број 15). 

Амблемот во форма на штит е везен на чоја со ди-
мензии 6,5x3,5 см. Долж целиот раб на амблемот на 0,5 
см од надворешната ивица во вид на внатрешна рамка, 
извезена е лента со конец од 100% свила во златно 
жолта боја. Во рамкита извезени се ловоров венец и оз-
нака РМ со конец од 100% свила во златно жолта боја. 
Амблемот се изработува во две варијанти. Кај првата 
варијанта подлогата на амблемот е извезена со конец 
од 100 % свила во сиво маслинеста боја. Втората вари-
јанта е наменета за униформата за припадниците на 
Посебната единица за поддршка и подлогата на амбле-
мот е извезена со конец од 100 % свила во темно сина 
боја. (прилог број 16). 

Амблемот на полицајците кои вршат работи на без-
бедност на сообраќајот на патиштата e во форма на 
штит. Подлогата на амблемот е во сина боја, на која со 
златни букви е извезено РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 
а под тоа REPUBLIC OF MACEDONIA. Во средината 
на амблемот извезени се раширени крила во златна бо-
ја во чија средина e поставен и извезен штит во сива 
боја, а во средината на штитот е извезвен круг во бела 
боја оквирен со црвена линија, во кој со златни букви е 
изизвезео STOP, оквирен со златна линија. На долната 
страна на амблемот со златни букви е извезено СООБ-
РАЌАЈНА ПОЛИЦИЈА, а под тоа TRAFFIC POLICE. 
(прилог бр.17).  

Амблемот на хеликоптерската единица е во форма 
на штит со димензии 12,5x11 см. Подлогата на амбле-
мот е изработена од темно сива чоја, во чија средина е 
извезен јастреб со раширени крила во кафеаво-бела бо-
ја, а од левата и десната страна на амблемот извезени 
се ловорови гранки. Над јастребот, со златно-жолти бу-
кви извезено е ХЕЛИКОПТЕРСКА ЕДИНИЦА, над не-
го извезена е линија во плава боја, со широчина од 
0,2см, а над линијата е извезено МВР НА РМ  во свет-
ло сива боја (прилог број 18). 

Пилотската значка е во форма на раширени крила 
на јастреб, со димензии 4,2x8,4 см. Изработена е од ме-
тал во златно-жолта боја. Крилата се раздвоени со меч, 
изработен во златно-жолта боја со црвена дршка и за-
штитник во сиво-маслинеста боја. На долниот дел од 
крилата е поставено развиорено знаме на Република 
Македонија (прилог број 19).  

Значката на хеликоптерската единица е во форма на 
штит со димензии 6x5,3 см. Изработена e од метал. Ос-
новата е во темно-сива боја. Значката е  уоквирена со 
линија 0,1см во плава боја. Во средината на амблемот 
поставено е знамето на РМ во форма на штит, во чија 
средина е поставен хеликоптер во комбиниција од темно 
сина и сина боја. Над знамето на РМ има натпис ХЕЛИ-
КОПТЕРСКА ЕДИНИЦА во златно-жолта боја, а над 
него МВР НА РМ во златно-жолта боја (прилог број 20). 

Беџот е во форма на правоаголник кој завршува со 
амблем на соодветната организациона полициска еди-
ница. (прилог бр.21).  

 
Член 42 

Прилозите од број 1 до број 21 се составен дел на 
оваа уредба. 

 
V.  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 43 

Постојната униформа чиј крој и боја се изменети со 
оваа уредба, ќе се заменат по истекот на рокот на нив-
ното траење. 

Член 44 
Со денот на отпочнувањето на примената на оваа 

уредба престанува да важи Уредбата за униформата и 
ознаките на униформата на полицијата во Министерс-
твото за внатрешни работи (''Службен весник на Репуб-
лика Македонија'' бр. 10/00, 92/00, 72/01, 16/02 и 11/03). 

 
Член 45 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во “Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се применува од 11.11.2007 година. 

 
      Бр. 19-5163/1                     Претседател на Владата  
29 август 2007 година           на Република Македонија,  
           Скопје                     м-р Никола Груевски, с.р. 
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1395. 
Врз основа на член 11, став 1, точка 1 од Законот за 

јавните претпријатија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06 и 22/07), Вла-
дата на Република Македонија, на седницата одржана 
на 29.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО 
ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ 

“МАКЕДОНСКИ ШУМИ“  - СКОПЈЕ  
1. Владата на Република Македонија даде согласност 

на Статутарната одлука за измена на Статутот на Јавното 
претпријатие за стопанисување со шуми “Македонски 
шуми“ - Скопје, број 02-2208/11 од 27.04.2007 година, до-
несена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за 
стопанисување со шуми “Македонски шуми“ п.о.- Скопје, 
на седницата одржана на 27.04.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
      Бр. 19-3635/1                    Заменик на претседателот  
29 август 2007 година             на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1396. 

Врз основа на член 11, став 1, точка 7 од Законот за 
јавните претпријатија (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03 и 49/06), Владата на 
Република Македонија, на седницата одржана на 
29.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗ-
ВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН И ДЕ-
ЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

ЗА 2006 ГОДИНА 
 
1. Владата на Република Македонија дава соглас-

ност на Годишниот извештај за работењето на Јавното 
претпријатие за стопанисување со станбен и деловен 
простор на Република Македонија за 2006 година, 
усвоен со одлука на Управниот одбор на ова јавно 
претпријатие бр. 02-12020/3 од 22.06.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 
денот на објавувањето во “Службен весник на Репуб-
лика Македонија“. 
 
       Бр. 19-4034/1                    Заменик на претседателот 
29 август 2007 година            на Владата на Република 
            Скопје                               Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
1397. 

Врз основа на член 9 од Законот за стопанисување со 
станбениот и деловниот простор на Република Македо-
нија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 
2/94), Владата на Република Македонија, на седницата 
одржана на 29.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРА-
МАТА ЗА РАБОТА ЗА 2007 ГОДИНА НА ЈАВНО-
ТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО 
СТАНБЕН И ДЕЛОВЕН ПРОСТОР НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 
 

1. Со оваа одлука се дава согласност на Програмата 
за изменување и дополнување на Програмата за работа 
за 2007 година на Јавното претпријатие за стопанисува-

ње со станбен и деловен простор на Република Маке-
донија, бр. 02-12020/5 од 22.06.2007 година, донесена 
од Управниот одбор на ова јавно претпријатие на сед-
ницата одржана на 22.06.2007 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

  
     Бр. 19-4228/1                    Заменик на претседателот  
29 август 2007 година           на Владата на Република  

     Скопје                                   Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1398. 

Врз основа на член 479, став 2 од Законот за тргов-
ски друштва (“Службен весник на Република Македони-
ја” бр. 28/04), Владата на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 29.08.2007 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА 
НА ГОДИШНАТА СМЕТКА  И ФИНАНСИСКИТЕ 

ИЗВЕШТАИ ЗА 2006 ГОДИНА 
 

1. Владата на Република Македонија за овластен 
ревизор за ревизија на Годишната сметка и финанси-
ските извештаи за 2006 година на АД Македонска по-
шта, во државна сопственост - Скопје го избира Маке-
донски ревизорски центар, врз основа на спроведениот 
Отворен повик бр. 28/07 за избор на ревизорска куќа за 
ревизија на Годишната сметка и финансиските изве-
штаи за 2006 година и Одлуката за избор на најповолна 
понуда бр. 2360/1 од 30.05.2007 година, врз основа на 
извршеното бодирање. 

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 

  
     Бр. 19-3928/1                    Заменик на претседателот  
29 август 2007 година           на Владата на Република  

     Скопје                                     Македонија, 
                                          м-р Зоран Ставрески, с.р. 

___________ 
1399. 

Врз основа на член 9, став 2 од Законот за ученички 
и студентски стандард (“Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 37/98 и 40/03), Владата на Република 
Македонија, на седницата одржана на 29.08.2007 годи-
на, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СТУДЕНТСКИ 
ДОМ ВО ШТИП 

 
Член 1 

Со оваа одлука се основа Државен студентски дом 
во Штип. 

 
Член 2 

Називот на Државниот студентски дом е “Браќа 
Миладиновци“. 

Седиштето на Државниот студентски дом “Браќа 
Миладиновци“ е во Штип. 

 
Член 3 

Дејноста на Државниот студентски дом “Браќа Ми-
ладиновци“ во Штип е реализирање и остварување на 
обезбедување и сместување, исхрана, како и културни, 
информативни и спортско рекреативни потреби на сту-
дентите. 
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Член 4 
Во Државниот студентски дом “Браќа Миладинов-

ци“ во Штип дејноста од член 2 на оваа одлука ќе се 
реализира и остварува почнувајќи од 15 септември 
2007 година. 

 
Член 5 

За извршување на подготовките за почеток со рабо-
та на Државниот студентски дом “Браќа Миладинов-
ци“ во Штип, се формира Комисија во состав: 

1. Гуле Гулев, од Министерството за образование и 
наука,  

2. Снежана Лузевска, од Министерството за образо-
вание и наука,  

3. Милка Масникоса, од Министерството за образо-
вание и наука. 

 
Член 6 

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука Др-
жавниот ученички дом “Браќа Миладиновци“ во Штип, 
продолжува да работи како Државен студентски дом 
“Браќа Миладиновци“ во Штип. 

 
Член 7 

Вработените, средствата, просторот, опремата и 
нагледните средства од Државниот ученички дом “Бра-
ќа Миладиновци“ во Штип ги презема Државниот сту-
дентски дом “Браќа Миладиновци“ во Штип. 

 
Член 8 

Формирањето на Управниот одбор, донесувањето 
на статутот и именувањето директор на Државниот 
студентски дом “Браќа Миладиновци“ во Штип ќе се 
изврши во рок од еден месец од денот на уписот во 
Централниот регистар на Република Македонија. 

Уписот во Централниот регистар на Република Ма-
кедонија ќе се изврши во рок од 10 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука. 

 
Член 9 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во “Службен весник на Република Македонија“. 
 
      Бр. 19-5226/1                   Заменик на претседателот 
29 август 2007 година            на Владата на Република 
           Скопје                                Македонија,  
                                           м-р Зоран Ставрески, с.р. 

__________ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
1400. 

Врз основа на член 32 од Законот за Државен паза-
рен инспекторат („Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр. 24/07 и 81/07), министерот за економија 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПОСТАПКА НА ЗЕМАЊЕ И ПРОВЕРКА  
НА ПРИМЕРОЦИ 

 
Член 1 

Со овој правилник се определува постапката на зе-
мање и проверка на примероци од производите што др-
жавните пазарни инспектори ги земаат и ги даваат на 
испитување за оцена на сообразноста на производите 
определени непосредно во технички прописи, или по-
средно во технички спецификации или во стандарди. 

 
Член 2 

Примерок претставува број на парчиња односно ко-
личина на производот што е потребна за проверка (ана-
лиза). 

Член 3 
Државните пазарни инспектори врз основа на 

член 29 од Законот за државен пазарен инспекторат, 
имаат овластување при вршење на инспекцискиот 
надзор кај физичките или правни лица, да земат при-
мероци од производите за да се утврди дали ги ис-
полнуваат барањата определени со закон или други 
прописи. 

При земање на примероците се составува запис-
ник, во кој детално се запишуваат земените приме-
роци, се наведуваат сите документи што се приложе-
ни кон производот и документите што се потребни 
за понатамошна постапка (изјава за усогласеност, 
СЕ информации, техничка документација, испратни-
ца и др.) и сите податоци потребни за евиденција на 
примерокот. 

Примерокот соодветно се обележува – означува со 
налепница или на друг соодветен начин и заштитува 
така да до отпочнувањето на испитувањето се оневоз-
можуваат дополнителни интервенции врз примерокот 
односно негова замена.На налепницата се запишува: 
број на предметот, реден број на примерокот, датумот 
на земање на примерокот, назив на фирмата каде се из-
вршило испитувањето. Во случаите кога примерокот 
не може да се означи со налепница, се обележува со 
нумерирање, маркирање или на друг соодветен начин.  

Заедно со основниот примерок се зема и дополни-
телен примерок од истата серија во количество кое со-
одветствува на количината земена за проверка како 
втор примерок. 

Вториот примерок за суперанализа се става во ори-
гиналната амбалажа (ако постои), се заврзува со врвка, 
се запечатува, пломбира или се означува со налепница. 
Примероците со мали димензии се ставаат во прозирна 
кеса, се запечатуваат, пломбираат или се означуваат со 
налепница или на друг соодветен начин. 

 
Член 4 

Државниот пазарен инспектор со барањето за про-
верка ги предава земените примероци со пропратната 
документација кај овластена институција за да се извр-
ши проверката. 

Со барањето за проверка државниот пазарен инспе-
ктор определува која проверка треба да се изврши со 
цел утврдување сообразност на примерокот со пропи-
сите. 

 
Член 5 

Вториот примерок се чува во соодветен магацин за-
ради одржување на квалитетот и карактеристиките на 
производот.  

 
Член 6 

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

 
      Бр. 15-3235/8 
27 август 2007 година                Министер за економија, 

      Скопје                          Вера Рафајловска, с.р. 
____________ 

1401. 
Врз основа на член 4 став 1 од Одлуката за начинот 

и постапката при распределба на стоките во рамките на 
царинските квоти (“Службен весник на Република Ма-
кедонија” бр.101/2007), Министерството за економија 
објавува Листа на стоки за 2007 година, за кои ќе се ко-
ристи принципот на распределба “прв дојден, прв ко-
рисник” (first come, first served)  и тоа: 
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Л И С Т А 
НА СТОКИ НА ЦАРИНСКИ КВОТИ ПО ДОГОВОР 

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА ВО СТО 

 
 
 
 
 
 
 
 Бр. 10-6825/1 

30 август 2007 година                Министер за економија, 
           Скопје                               Вера Рафајловска, с.р. 

___________ 
 

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

1402. 
Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-

ва на член 73 став 1, алинеја 3 и став 3 од Законот за 
судовите и член 47, став 1, точка 3 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 30.08.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиска функција на суди-

јата на Апелациониот суд во Скопје, Симеон Малинков, 
поради исполнување на услови за старосна пензија. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1499/1                                   
30 август 2007 година                              Претседател, 
           Скопје                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1403. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1, алинеја 3 и став 3 од Законот за 
судовите и член 47, став 1, точка 3 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 30.08.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиска функција на су-

дијата на Апелациониот суд во Скопје, Катица Гошева, 
поради исполнување на услови за старосна пензија. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1500/1                                   
30 август 2007 година                              Претседател, 
           Скопје                                         Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1404. 

Судскиот совет на Република Македонија, врз осно-
ва на член 73 став 1, алинеја 3 и став 3 од Законот за 
судовите и член 47, став 1, точка 3 од Законот за Суд-
ски совет на Република Македонија, на седницата одр-
жана на ден 30.08.2007 година, го донесе следното 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиска функција на суди-

јата на Врховен суд на Република Македонија, Вера Ко-
цо, поради исполнување на услови за старосна пензија. 

Со денот на престанокот на судиската функција на 
судијата му престанува правото на плата. 

Решението влегува во сила со денот на објавување-
то во “Службен весник на РМ“. 

 
     Бр. 07-1501/1                               
30 август 2007 година                             Претседател, 
           Скопје                                        Беќир Исени, с.р. 

___________ 
1405. 

Судскиот совет на Република Македонија, постапу-
вајќи согласно член 32, член 47 став 1, алинеја 3 и став 
3 и член 50 од Законот за Судски совет на Република 
Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 60/2006), на 
седницата одржана на ден 30.08.2007 година, донесе 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
Се утврдува престанок на судиската функција на 

Босилка Михаилова, судија во Основниот суд Кочани, 
поради исполнување на условите за старосна пензија. 

Решението се објавува во “Службен весник на РМ“. 
 

        Бр. 04-1513/1                             
3 септември 2007 година                         Претседател, 
              Скопје                                      Беќир Исени, с.р. 

___________ 
 

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
1406. 

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 11 јули 2007 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

 
1. СЕ УКИНУВА членот 1 од Законот за изменува-

ње и дополнување на Законот за здравственото осигу-
рување (“Службен весник на Република Македонија“ 
бр.84/2005).  

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 иницијатива поднесена од Народниот правобрани-
тел на Република Македонија со решение У.бр.45/2006 
од 30 мај 2007 година поведе постапка за оценување на 
уставноста на членот 1 од Законот означен во точката 1 
од ова решение, затоа што основано се постави праша-
њето за неговата согласност со членот 8 став 1 алинеја 
3 и 8, членот 9, членот 35 став 1 и членот 39 од Уставот 
на Република Македонија.  

4. Судот на седницата утврди дека, според член 1 
од Законот за изменување и дополнување на Законот за 
здравстеното осигурување („Службен весник на Репуб-
лика Македонија“ бр.84/2005) во Законот за Здравстве-
ното осигурување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002 и 31/2003) во членот 9 по ставот 1 се додаваат 
два нови става 2 и 3 кои гласат:  

„Основните здравствени услуги од ставот 1 на овој 
член Фондот ги обезбедува на осигурениците во здрав-
ствените установи со кои склучил договор.  

Ако осигуреникот користи основни здравствени ус-
луги од ставот 1 на овој член во здравствена установа 
со која Фондот нема склучено договор трошоците ги 
плаќа осигуреникот.“  
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5. Уставот на Република Македонија во членот 1 
став 1 определил дека Република Македонија е сувере-
на, самостојна, демократска и социјална држава.  

Според член 8 став 1 алинеја 3 и 8 од Уставот, вла-
деењето на правото и хуманизмот,социјалната правда и 
солидарноста, се темелни вредности на уставниот по-
редок на Република Македонија. Според членот 9 став 
2 граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.  

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право 
на социјална сигурност и социјално осигурување утвр-
дени со закон и со колективен договор.  

Според член 35 став 1 од Уставот, Републиката се 
грижи за социјалната заштита и социјалната сигурност 
на граѓаните согласно со начелото на социјална пра-
ведност.  

Согласно членот 39 од Уставот, на секој граѓанин 
му се гарантира правото на здравствена заштита, а гра-
ѓанинот има право и должност да го чува и унапредува 
сопственото здравје и здравјето на другите.  

Според членот 1 од Законот за здравствено осигу-
рување, („Службен весник на Република Македонија“ 
бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 
18/2007 и 36/2007) предмет на уредување на овој закон 
е здравственото осигурување на граѓаните, правата и 
обврските од здравственото осигурување, како и начи-
нот на спроведување на здравственото осигурување.  

Задолжителното здравствено осигурување се воста-
новува, според член 2 став 1 од Законот, за сите граѓа-
ни на Република Македонија заради обезбедување на 
здравстени услуги и парични надоместоци врз начелата 
на сеопфатност, солидарност, еднаквост и ефективно 
користење на средствата под услови утврдени со овој 
закон, а доброволното здравствено осигурување, спо-
ред став 2 на истиот член од Законот се установува за 
обезбедување на здравствени услуги кои не се опфате-
ни со задолжителното здравствено осигурување.  

Според член 3 став 1 од Законот, задолжителното 
здравствено осигурување го спроведува Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија (во натамош-
ниот текст Фондот), кој согласно членот 53 се основа 
за таа цел, дејноста која ја врши е од јавен интерес и 
врши јавни овластувања утврдени со овој закон.  

Третман на осигурени лица, според член 4 од Зако-
нот имаат осигурениците и членовите на нивното се-
мејство, додека во членот 5 од Законот подробно се на-
бројани лицата кои задолжително се осигуруваат.  

Според член 8 од Законот, со задолжително здрав-
ствено осигурување на осигурените лица им се обезбе-
дува право на основни здравствени услуги под услови 
утврдени со овој закон, во случај на: болест и повреда 
надвор од работа и во случај на повреда на работа и 
професионално заболување.  

Според член 9 став 1 од Законот, основните здрав-
ствени услуги од член 8 на овој закон се:  

а) во примарната здравствена заштита:  
1) здравствени услуги заради утврдување, следење 

и проверување на здравствената состојба;  
2) преземање на стручно медицински мерки и по-

стапки за унапредување на здравствената состојба, 
спречување, сузбивање и рано откривање на болестите 
и други нарушувања на здравјето;  

3) укажување на итна медицинска помош, вклучу-
вајќи и превоз со санитетско возило кога е тоа неоп-
ходно;  

4) лекување во ординација, односно во домот на ко-
рисникот;  

5) здравствена заштита во врска со бременост и по-
родување;  

6) спроведување на превентивни, терапевтски и ре-
хабилитациони мерки;  

7) превенција, лекување и санирање на болестите 
на устата и забите и  

8) лекови според листата на лекови што со општ акт 
ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство да-
ва согласност;  

б) во специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита:  

1) испитување и утврдување на заболувањата, по-
вредите и здравствената состојба;  

2) спроведување на специјализирани дијагносткчки, 
терапевтски и рехабилитациони постапки и  

3) протези, ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи и материјали и забнотехнички 
средства според индикации утврдени со општ акт на 
Фондот на кој министерот за здравство дава соглас-
ност;  

в) во болничката (краткотрајна и долготрајна) 
здравствсна заштита:  

1) испитување и утврдување на здравствената со-
стојба, лекување, рехабилитација, нега, сместување и 
исхрана во болнички услови;  

2) лекови според листата на лекови што со општ акт 
ја утврдува Фондот на кој министерот за здравство да-
ва согласност, како и помошни материјали кои служат 
за примена на лековите и санитетските и друг матери-
јал потребен за лекување и  

3) сместување и исхрана на придружник при не-
опходно придружување на дете до тригодишна во-
зраст, додека е на болничко лекување, но најмногу 
до 30 дена и  

г) обдукција на умрени по барање на здравствени 
установи.  

Според став 2 од истиот член од Законот, Фондот, 
како купувач на здравствени услиги, со општ акт поб-
лиску ги определува основните здравствени услуги од 
став 1 на овој член, начинот на остварувањето на пра-
вата на здравствени услуги, како и стандардите и нор-
мативите за спроведување на здравствената заштита, 
на кој министерот за здравство дава согласност.  

Во членот 32 став 1 од Законот е определено дека, 
осигурените лица учествуваат со лични средства при 
користењето на здравствените услуги и лекови, но 
најмногу до 20% од просечниот износ на вкупно напра-
вените трошоци на здравствената услуга, односно ле-
ковите.  

Според член 36 од Законот, учеството на осигуре-
ното лице со лични средства во цената на здравстве-
ните услуги и на лековите е приход на Фондот, се пла-
ќа во здравствената установа, а Фондот врши контрола 
на наплатените средства. 

Според член 63 од Законот, Фондот, врз основа на 
начелата на ефикасно, ефективно и економично кори-
стење на средствата ги покрива трошоците за: 

1) здравствените услуги опфатени во основниот па-
кет на здравствените услуги што здравствените уста-
нови ги пружаат на осигурените лица; 

2) лекови, помош ни медицински материјали кои 
служат за примена на лековите и санитетски материјал 
потребен за лекување, утврдени со општ акт; 

3) протези, ортопедски и други помагала, помошни 
и санитетски справи и материјали и заботехнички 
средства, утврдени со општ акт; 

4) парични надоместоци; 
5) инвестициони вложувања за создавање и подо-

брување на условите за укажување на здравствени ус-
луги на осигурените лица;  

6) вршењето на функцијата на Фондот; 
7) дел од мерките и активностите за спроведување 

на превентивните и други програми за лекување одре-
дени болести, како и за хендикепираните лица, соглас-
но со Законот за здравствената заштита и 

8) други потреби за спроведување на задолжително-
то здравствено осигурување.  
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Главата VIII од Законот со наслов: „Односи на 
Фондот со здравствените установи “ ги содржи члено-
вите 68 до 72.  

Според член 68-а од Законот, фондот е купувач на 
здравствени услуги во интерес на осигурените лица 
(став 1). Во зависност од потребите за здравствените 
услуги и утврдените средства за таа намена во буџетот 
на Фондот, Фондот купува здравствени услуги за што 
склучува и раскинува договори со здравствените уста-
нови.  

Според член 69 став 1 од Законот, Фондот со општ 
акт, утврдува критериуми за склучување на договори 
со здравствените установи, начинот на склучувањето 
на договорите и за начинот на плаќањето на здравстве-
ните услуги според:  

- бројот на осигурените лица во примарната здрав-
ствена заштита; 

- утврдените цени на здравствените услуги;  
- програмите за одделни видови здравствена зашти-

та; односно услуги 
- утврдените средства во Буџетот на Фондот по на-

мени и  
- други критериуми. 
Министерот за здравство дава согласност на оп-

штиот акт од став 1 на овој член (став 2). 
Според член 70 став 1 од Законот, за извршување 

на здравствените услуги Фондот како купувач на 
здравствените услуги склучува и раскинува договори 
со здравствените установи.  

Здравственото осигурување како елемент на право-
то на социјалното осигурување за своја темелна осно-
ва ја има уставната определба од членот 8 став 1 алине-
ја 8 од Уставот, според која хуманизмот, социјалната 
правда и солидарноста се темелни вредности на устав-
ниот поредок.  

Во таа смисла грижата на Републиката за социјал-
ната сигурност на граѓаните, опфаќа и нормирање на 
системот на обезбедување на материјални средства за 
остварување на тоа право. Според тоа, Републиката 
треба со нормативни акти, меѓу другото, да ги утврди 
условите под кои може да се остваруваат социјалните 
права, да ги утврди изворите на средствата за обезбеду-
вање на ова право и да создаде нормативни претпоста-
вки сите граѓани под еднакви услови да го остваруваат 
ова свое право.  

Тргнувајќи од анализата на целината на Законот за 
здравственото осигурување произлегува дека со него е 
пропишан системот на здравственото осигурување ка-
ко дел од социјалното осигурување, кој треба да обез-
беди функционирање на примањата и давањата на 
здравствените услуги во рамки на здравствената за-
штита на осигурениците, за која цел во Законот се 
определени меѓусебните права и должности на субје-
ктите во здравственото осигурување и тоа осигурени-
ците, здравствените установи и Фондот како орган за-
должен за спроведување на задолжи-телното здрав-
ствено осигурување.  

Понатаму, од анализата на оспорената одредба про-
излезе дека со неа се предвидува Фондот да ги обезбе-
дува основните здравствени услуги, само по однос на 
осигурениците што оствариле здравствена услуга во 
здравствените установи со кои Фондот склучил дого-
вор, а во спротивен случај осигуреникот сам да ги сно-
си трошоците за користење на основните здравствени 
услуги определени во членот 9 од Законот. По однос на 
ваквото законско уредување, Судот оцени дека преста-
вува условување на правото на здравствена заштита 
исклучиво со околноста дали е склучен договор или не 
со поедина здравствена установа, наместо условување-
то да зависи од тоа дали здравствената установа дала 
основна здравстена услуга за која осигуреникот издво-
ил средства со кои менаџира Фондот.  

Оттаму, од овој аспект се доведува во прашање 
уставно и законски гарантираното право на граѓаните 
на Република Македонија на здравствена заштита, како 
и правото слободно, по сопствен избор да се определат 
во каков вид на здравстена уставова ќе го остварат пра-
вото на здравствено осигурување.  

Ова особено ако се има предвид дека Фондот за 
здравствено осигурување, според неговата поставе-
ност во Законот, е орган кој врши дејност од јавен 
интерес, но исто така има и својство на купувач на 
здравствени услуги во интерес на осигурените лица, 
од каде истиот, според Судот не е тој што може да 
го условува остварувањето на правото на здравстве-
на заштита на осигурениците, гарантирано со Устав 
и закон.  

Понатаму, врз основа на уставната определба од 
членот 34 од Уставот со закон и колективен договор 
да се уредат правата на граѓаните од оваа сфера, со 
Законот за здравственото осигурување е пропишан 
системот на здравственото осигурување како дел од 
социјалното осигурување, кој треба да обезбеди 
функционирање на примањата и давањата на здрав-
ствените услуги во рамки на здравствената заштита 
на осигурениците. Заради обезбедување на средства 
за функционирањето на овој систем, со членот 36 од 
Законот е определено учеството на осигуреното лице 
со лични средства во цената на здравствените услуги 
и на лековите, кое пак учество е приход на Фондот.  

Според Судот, систем на вредности во областа на 
здравственото осигурување не смее да се поврзува со 
околноста дали Фондот склучил или не склучил дого-
вор со некоја здравствена организација од едноставна 
причина што осигуреникот не е учесник во така наста-
натиот однос и уште помалку може да сноси последи-
ци кога до склучување на договорот нема да дојде.  

Оттаму, според оцена на Судот со ваквиот концепт 
на законодавецот, осигурениците се попречуваат во ос-
тварувањето на едно од основните права сами да избе-
рат лекар на кого најмногу му веруваат и од кого оче-
куваат коректна и пред се стручно компетентна здрав-
ствена заштита. Во спротивно изборот на осигуреникот 
ќе зависи најчесто од неговата платежна способност, 
во кој случај се доведува во прашање принципот на ед-
наквост на граѓаните пред Уставот и законите, утврден 
во членот 9 од Уставот.  

Врз основа на изнесеното, според Судот, оспорена-
та законска одредба во контекст и на останатите одред-
би од Законот не обезбедува остварување на вредно-
стите утврдени со одредбите од Уставот и го повредува 
уставното право и должност на граѓаните за чување и 
унапредување на сопственото здравје, предвидени во 
членот 39 од Уставот.  

Имајќи го предвид наведеното, произлегува дека 
оспорената одредба од Законот не е во согласност со 
членот 8 став 1 алинеја 3 и 8, членот 9, членот 35 став 1 
и членот 39 од Уставот.  

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 Махмут Ју-
суфи и судиите: д-р Трендафил Ивановски, Лилјана 
Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, 
д-р Бајрам Положани и д-р Зоран Сулејманов.  

 
     У.бр.45/2006                             Претседател 
11 јули 2007 година       на Уставниот суд на Република  

   Скопје                                   Македонија,  
    Махмут Јусуфи, с.р. 
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АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
178. 

Врз основa на член 136 став 7 и 8, член 138 став 6, 
член 139 став 2 и член 144, од Законот за воздухоплов-
ството („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 14/06, 24/07), директорот на Агенцијата за цивилно 
воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ, ПРОВЕРКИ, 
ДОЗВОЛИТЕ И ОВЛАСТУВАЊАТА НА ПИЛО-
ТИТЕ НА УЛТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА (МИКРО-
ЛЕСНИТЕ) И МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА 
 

1. Општи одредби 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот на вр-

шење на обуката за стекнување на стручна оспособе-
ност и посебните услови во однос на потребниот кадар 
за обука, опремата и другите посебни услови за безбед-
но и уредно работење на организациите или центрите 
за обука на пилотите на ултралесните летала (микро-
лесните) и моторизираните крила, формата, содржина-
та, евиденцијата, начинот на издавање, продолжување, 
обновување и промена на уверенијата за работа на ор-
ганизациите или центрите за обука,  начинот на спро-
ведување на редовната и вонредната проверка, услови-
те за стекнување на дозволите и овластувањата, форма, 
содржина, рок на важење, начин на издавање, продол-
жување, промена, суспендирање, видот и евиденцијата 
на дозволите и овластувањата и критериуми за призна-
вањето на завршена обука и програми за обука, поло-
жени испити, стекнати дозволи и овластувања во 
странство на пилоти на ултралесните летала (микро-
лесните) и моторизираните крила. 

 
2.Дефиниции 

 
Член 2 

Одделни изрази во овој правилник го имаат следно-
то значење: 

1) Аеродинамична купола е дел од ултралесно ле-
тало (во понатамошниот текст: УЛ), крило со носечка 
аеродинамична површина кое во својата конструкција 
нема крути делови. 

2) Амфибиска верзија на УЛ е УЛ конструирано 
да може истовремено да полетува и слетува и на вода и 
на копно. 

3) Вез е систем на ремени што служи за прикачува-
ње на пилотот на летала без класично седиште. 

4) Подвоз e дел од УЛ, наменет за возење, полету-
вање и слетување. 

5) Трицикл (Trike)  е дел од подвозот, количка ко-
ја служи за сместување на екипажот и лицата, возење, 
полетување и слетување. 

6) Самостоен налет е времето на летање во кое 
ученикот е единственото лице во воздухопловот. 

7) Пилот-ученик на команди (Student pilot-in-
command SPIC) е времето на летање во кое инструкто-
рот во леталото само го набљудува ученикот, кој е во 
улога на пилот кој управува со воздухопловот (PIC), и 
нема да влијае или управува со леталото во лет. 

8) Моторизирани крила се летала без класичен 
подвоз, опремени со помошен мотор кои со изгасен мо-
тор имаат перформанси (летачки карактеристики) како 
безмоторни. Во моторизирани крила спаѓаат моторизи-
ран змај, моторизиран параглајдер.  

9) Моторизиран змај (Минимум) е змај, опремен 
со помошен мотор, кој може да полетува и да слетува 
на нозете на пилотот, на помошни тркалца или на 
смучки (дрљача).  

10) Моторизиран параглајдер е параглајдер опре-
мен со помошен мотор кој може да полетува и слетува 
исклучиво на нозете на пилотот. 

11) Ултралесен авион е УЛ со фиксни крила, упра-
вуван со подвижни аеродинамични површини по трите 
оски. 

12) Ултралесно летало тежински управувано (Мо-
тоделта) е УЛ со крило кое има крути делови, се упра-
вува со промена на тежиштето најмалку околу две 
оски, и полетува и слетува исклучиво на трицикл. 

13) Парамотор е УЛ со аеродинамична купола, со 
погонски мотор и трицикл.  

14) Ултралесен жирокоптер е летало со носечка 
аеродинамична површина создадена од ротор кој се вр-
ти слободно со авторотација и има погонски мотор со 
потисен или влечен пропелер (елиса). 

15) Ултралесните се летала од различни класи со 
најмногу две седишта, на кои Vso при MTOM не пре-
чекорува повеќе од 65 km/h (CAS) во конфигурација за 
слетување (и со мотор кој работи на минимум), и не 
вклучувајќи ја опрема за вонредни ситуации (падо-
бран) или друга спасувачка опрема, имаат максимална 
полетна маса: 

1) За моторни УЛ: 
- 300 кила за едноседи кој полетуваат и слетуваат 

на земја (копнен) 
- 450 кила за двоседи кој полетуваат и слетуваат на 

земја (копнен) 
- 330 кила за едноседи, хидро или амфибиска верзија 
- 495 кила за двоседи, хидро или амфибиска верзија  
2) За безмоторни УЛ: 
- MTOM е како кај моторната верзија на тој УЛ на-

мален за тежината на погонската група, резервоарот и 
горивото. 

Кај УЛ со вграден систем за спасување или друг до-
полнителен систем или опрема MTOM може да се зго-
леми до 10%. 

Напомена: ултралесните летала кои полетуваат со 
помош на нозете на пилотот се наречени моторизирани 
крила и се исклучени од оваа дефиниција. 

Ултралесните летала според изгледот, носечката ае-
родинамична површина и начинот на управување се 
поделени на следните класи: 

1) Ултралесен авион (УЛ-а). Во оваа класа спаѓа и 
ултралесната моторна едрилица која може да полета, и 
да се движи по површините за маневрирање без аси-
стенција. 

2) Ултралесно летало тежински управувано (УЛ-т) 
3) Парамотор (УЛ-п) 
4) Ултралесен хеликоптер (УЛ-х) 
5) Ултралесен жирокоптер (УЛ-ж) 
6) Ултралесна едрилица (УЛ-е) 
Моторизираните крила се поделени во класите: 
7) Моторизиран Змај (УЛ-мз) 
8) Моторизиран Параглајдер (УЛ-мп) 
Одделни меѓународни воздухопловни термини во 

овој правилник го имаат следново значење: 
1) Fixedwing Ultralight Airplane / Aeroplane 

(Conventional microlight aeroplan) - Ултралесен авион 
2) Ultralight Powered Sailplane (Ultralight Moto(r) 

Glider) - Ултралесна моторна едрилица 
3) Weightshift Trike Ultralight (Weight shifting 

Ultralight / Weight controlled Ultralight / Flexwing 
Microlight) - Ултралесно летало тежински управувано 
или Мотоделта 

4) Paramotor trike (Paraplane / Para trike) – Парамо-
тор  

5) Ultralight Helicopter - Ултралесен хеликоптер  
6) Ultralight Sailplane (Ultralight Glider) -Ултралесна 

едрилица 
7) Hybrid - Хибрид 
8) Powered Hang Glider (Minimum) - Моторизиран 

змај (Минимум) 
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9) Powered Paraglider (Power Pack) - Моторизиран 
параглајдер 

10) Three-Axis Ultralight - Ултралесно летало опра-
вувано по три оски, се мисли на ултралесен авион 

11) Ultralight Gyroplane (Autogiro(s), Autogiro) - Ул-
тралесен жирокоптер (Автожир) 

12) Trike – трицикл (триколка, количка) 
13) Undercarriage - подвоз/подвозје 
Одделни кратенки употребени во овој правилник го 

имаат следното значење: 
1) PPL (Private Pilot License) е дозвола на спортски 

пилот. 
2) CPL (Commercial Pilot License) е дозвола на про-

фесионален пилот. 
3) УЛ е ултралесно летало. 
 
3.Посебни услови и начин на вршење на обука 
 

Член 3 
Организациите или центри за обука на пилоти на 

ултралесните летала (микролесни) и моторизираните 
крила треба да ги исполнуваат следните услови: 

1) Правното лице да биде упишано во Централен 
регистар; 

2) Да има наставнички односно инструкторски пер-
сонал; 

3) Да има воздухоплови за вршење обука; 
4) Да има друга летачка опрема (падобрани за спа-

сување, везови, кациги, инструменти; 
5) Да има извадоци од воздухопловни и други про-

писи кои се однесуваат на летањето на УЛ; 
6) Да има книга на ученици и лични досиеја за уче-

ниците; 
7) Да има комуникациски средства (радиостаници, 

телефон, мобилни телефони, мегафон) 
8) Да има средства за давање прва помош; 
9) Да има учебни помагала: табла, видео, камера или 

слично, компјутер, интернет, географски и топографски 
карти, 1 : 500 000, 1 : 200 000, карти со вцртани аеро-
дромски зони воздушни патишта, забранети зони; 

10) Да има литература, списанија, учебни видео за-
писи и други учебни помагала; 

11) Наставата да се изведува во соодветна просто-
рија или на терен;  

12) Да има место за чување на летачката опрема. 
 

Член 4 
За кандидат во организација или центар за обука 

може да биде примено лице кое наполнило 18 години и 
има деловна и здравствена способност.  

По исклучок од став 1, со УЛ може да управува ли-
це кое наполнило 15 години, ако има писмена соглас-
ност од родител (старател). Ваквото лице треба да има 
наполнето 16 години пред првиот самостоен лет. 

 
Член 5 

На практична обука на УЛ може да пристапи лице 
кое ја има потребната теоретска подготовка според 
пропишаната програма, психофизички е спремно, за-
пишано е во книгата на ученици и е под надзор на ин-
структор. Обуката се спроведува во услови и начин 
кој не ја загрозуваат безбедноста на воздушната пло-
видба. 

Единствени програми за обука на предлог на 
Воздухопловната федерација на Македонија ги одо-
брува Агенцијата за цивилно воздухопловство. Про-
грамите за обука се во обем и по терк за спортски 
пилоти според (МК) JAR FCL 1 – PPL прилагодени 
за овие летала. 

На кандидатите кои успешно завршиле обука, овла-
стените организации или центри за обука на пилоти на 
УЛ издаваат потврда за завршена обука. 

Член 6 
За време на обука, кандидатот не смее да носи друг 

патник, со исклучок ако е тоа лице назначено од ин-
структорот и има некаква улога во обуката. 

 
Член 7 

За класа или тип на УЛ, за кој во Република Маке-
донија нема лице со инструкторско овластување, кан-
дидатите може дел од обуката да ја спроведуваат сами, 
во договор со Агенцијата, и да пријават испит по сопс-
твено пријавување без мислење од инструктор. 

 
Член 8 

Пилотот на змај, практичната обука на моторизиран 
змеј може да ја спроведе и без инструктор по летање на 
моторизиран змеј под надзор на друг пилот на мотори-
зиран змај.  

Пилотот на параглајдер, практичната обука на мо-
торизиран параглајдер може да ја спроведе и без ин-
структор по летање на моторизиран параглајдер под 
надзор на друг пилот на моторизиран параглајдер.  

 
Член 9 

Пилотите и учениците на УЛ водат пилотска кни-
шка. Книшка се води за секоја класа на УЛ посебно. Во 
книшката се внесуваат податоци за летовите, преобу-
ките на определен тип на УЛ и други овластувања 
предвидени со овој правилник.  

Податоците за време на обука и проверките ги заве-
рува инструкторот, односно овластеното лице. 

Во книшките задолжително се внесуваат летовите 
предвидени со овој правилник и со програмите. 

Книшката ја издава Агенцијата. (Pilot logbook). 
 

4. Форма, содржина, евиденција и начин на издава-
ње, продолжување, обновување и промена на увере-

нието за вршење на обука на пилоти на УЛ 
 

Член 10 
 За издавање, продолжување, обновување или про-

мена на уверението за вршење на обука на пилоти на 
УЛ, организациите или центрите за обука поднесуваат 
барање до Агенцијата, со кое се приложува решение за 
упис во централен регистар, внатрешната организација 
и список на стручните лица со фотокопии од нивните 
дозволи (лиценци) и договор за нивно работење, спи-
сок на раководните лица, адреса од просториите или 
договор за нивно користење, список на воздухоплови-
те, опремата и терените за летање и други докази дека 
се исполнети условите за добивање на уверение наве-
дени во овој правилник. 

Барањето за продолжување на уверението се подне-
сува 30 дена пред истекот на важноста на уверението, а 
за обновување во рок од 30 дена по истекот на важно-
ста на уверението. 

Доколку организацијата или центарот за обука не 
поднесе барање за продолжување или обновување во 
предвидените рокови уверението се смета за повлечено. 

 
Член 11 

Агенцијата по приемот на барањето, врши проверка 
дали е уплатена административна такса, проверка на 
приложената документација, како и оперативна про-
верка/надзор со цел да се утврди дали организацијата 
или центарот за обука ги исполнува условите и технич-
ките можности за вршење обука на пилоти на УЛ. 

Проверките од став 1 на овој член се вршат и при 
продолжување обновување или промена на уверението. 

При извршување на проверките од став 1 на овој 
член Агенцијата користи чек листи претходно изготве-
ни согласно документацијата и податоците кои се про-
веруваат. 
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Доколку од проверките наведени во став 1 на овој 
член Агенцијата утврди дека одредена организација 
или центар за обука ги исполнува условите за вршење 
обука, донесува решение за издавање, продолжување, 
обновување или промена кое заедно со уверението за 
вршење на обука му се доставуваат на барателот отка-
ко ќе донесе доказ дека го платил надоместокот за из-
давање, продолжување, обновување или промена на 
уверението за вршење на обука. 

Доколку Агенцијата утврди дека одредена организа-
ција или центар за обука не ги исполнува условите за вр-
шење обука донесува решение за одбивање на барањето 
за издавање, продолжување, обновување или промена на 
уверението, кое ги содржи причините за одбивањето. 

 
Член 12 

На организации или центри за обука, уверението за 
вршење обука, им се издава во форма и содржина сог-
ласно Административното упатство на JAA-AGM дел 
5, прилагодено за пилоти на УЛ. 

Заради евиденција на издадените уверенија за вр-
шење на обука, Агенцијата води регистар. 

Регистарот содржи податоци за работата на една 
организација или центар за обука, како и контакт теле-
фони и адреси на одговорните лица.  

 
5. Услови за стекнување на дозвола и овластувања 

за пилот на УЛ 
 

Член 13 
За пилот на УЛ може да полага лице кое има потвр-

да за завршена теоретска и практична обука предвиде-
на со програмата за пилоти на УЛ, ги исполнува мини-
мум условите од овој правилник и има мислење од ин-
структорот по летање дека е подготвен да полага за пи-
лот на УЛ. 

Минимум условите за стекнување на дозвола за пи-
лот на УЛ се: 

1) Ултралесен авион (УЛ-а): 75 лета и 10 часа како 
SPIC од кои најмалку 5 часа самостоен налет, односно 
100 лета и 25 часа вкупен налет. Лицето кое поседува 
PPL, CPL за авион: 20 лета и 3 часа самостоен налет. Ли-
цето кое поседува дозвола за едрилица, УЛ-т или PPL, 
CPL за хеликоптер: 50 лета и 10 часа самостоен налет.  

2) Ултралесно летало тежински управувано - 
Мотоделта (УЛ-т): 75 лета и 10 часа како SPIC од кои 
најмалку 5 часа самостоен налет, односно 100 лета и 25 
часа вкупен налет. Лицето кое поседува дозвола за змај 
или моторизиран змај: 40 лета и 8 часа самостоен на-
лет. Лицето кое поседува дозвола за едрилица, УЛ-а, 
PPL, CPL за авион или хеликоптер: 50 лета и 10 часа 
самостоен налет.  

3) Парамотор (УЛ-п): 75 лета и 10 часа како SPIC 
од кои најмалку 5 часа самостоен налет, односно 100 
лета и 25 часа вкупен налет. Лицето кое поседува доз-
вола за параглајдер или моторизиран параглајдер: 40 
лета и 8 часа самостоен налет. Лицето кое поседува 
дозвола за едрилица, УЛ-а, УЛ-т, PPL, CPL за авион 
или хеликоптер: 50 лета и 10 часа самостоен налет.  

4) Ултралесен хеликоптер (УЛ-х): 75 лета и 10 ча-
са како SPIC од кои најмалку 5 часа самостоен налет, 
односно 100 лета и 25 часа вкупен налет. Лицето кое 
поседува PPL, CPL за хеликоптер: 30 лета и 5 часа са-
мостоен налет. Лицето кое поседува дозвола за едрили-
ца, УЛ-а, УЛ-т или PPL, CPL за авион: 50 лета и 10 ча-
са самостоен налет.  

5) Ултралесен жирокоптер (УЛ-ж): лицето кое 
поседува дозвола за УЛ-а, PPL или CPL за авион: 30 
лета и 5 часа самостоен налет. Лицето кое поседува 
дозвола за едрилица, УЛ-е,УЛ-т, PPL или CPL за хели-
коптер: 50 лета и 10 часа самостоен налет. За да може 
да се обучува на жирокоптер, лицето треба да поседува 
некоја од наведените дозволи. 

6) Ултралесна едрилица (УЛ-е): 60 лета и 12 часа 
како SPIC од кои најмалку 6 часа самостоен налет. Ли-
цето кое поседува дозвола за едрилица: 15 лета и 2 часа, 
самостоен налет. Лицето кое поседува дозвола за УЛ-а, 
PPL или CPL за авион: 20 лета и 3 часа самостоен налет. 
Лицето кое поседува дозвола за УЛ-т, PPL или CPL за 
хеликоптер: 40 лета и 8 часа самостоен налет.  

7) Моторизиран змај: 75 лета и 15 часа, самостоен 
налет. Лице со дозвола за змај: 30 лета и 5 часа, само-
стоен налет. Лице со дозвола на УЛ-т: 40 лета и 8 часа 
самостоен налет. 

8) Моторизиран параглајдер: 75 лета и 15 часа, 
самостоен налет. Лице со дозвола за параглајдер: 30 ле-
та и 5 часа, самостоен налет. Лице со дозвола на УЛ-п: 
40 лета и 8 часа самостоен налет. 

 
Член 14 

Кандидатите за пилоти кои немаат други пилотски 
дозволи, покрај другите услови, треба да имаат два 
прелета со траење на летот од најмалку 90 минути, од 
кои едниот прелет треба да биде со едно меѓуслетува-
ње на друго место, а линијата на прелетите треба да 
има најмалку три крака (етапи) (leg). 

Одредбите од став 1 на овој член, не се применува-
ат за безмоторните летала. 

 
Член 15 

По стекнувањето на дозвола, лицето треба да нале-
та уште најмалку пет лета и еден час налет под надзор 
на инструктор.  

 
Член 16 

За инструктор по летање на УЛ може да полага ли-
це кое има завршено теоретска и практична обука за 
инструктор по летање на УЛ според предвидената про-
грама, да има најмалку 18 години возраст, пилотска 
дозвола од истата класа на УЛ најмалку две години, да 
има спроведувано теоретска настава и да има барем 
два часа налет во улога на инструктор со кандидати за 
пилот со неколку самостојни лета кои ќе му ги одреди 
неговиот инструктор, да има познавање од англиски, 
има завршено најмалку средно училиште и има мисле-
ње од инструктор дека е подготвен да полага за ин-
структор на УЛ. 

За лицата кои имаат други пилотски наставнич-
ки/инструкторски овластувања за да се стекнат со ин-
структорско овластување на УЛ, не е задолжително да 
имаат пилотска дозвола од истата класа на УЛ најмал-
ку две години.. 

Минимум условите за стекнување на овластување 
за инструктор на УЛ се: 

1) Ултралесен авион (УЛ-а): 100 часа самостоен на-
лет. Лицето кое поседува наставничко/инструкторско 
овластување за авион: 20 часа самостоен налет. Лицето 
кое поседува наставничко овластување за едрилица, 
УЛ-т, хеликоптер: 30 часа самостоен налет.  

2) Ултралесно летало тежински управувано (УЛ-т): 
100 часа самостоен налет. Лицето кое поседува настав-
ничко овластување за змај или моторизиран змај: 30 
часа самостоен налет. Лицето кое поседува наставнич-
ко овластување за едрилица, УЛ-а, за авион или хели-
коптер: 50 часа самостоен налет.  

3) Парамотор (УЛ-п): 100 часа самостоен налет. Ли-
цето кое поседува наставничко овластување за параг-
лајдер или моторизиран параглајдер: 20 часа самостоен 
налет. Лицето кое поседува наставничко овластување 
за едрилица, УЛ-а, УЛ-т, авион или хеликоптер: 50 ча-
са самостоен налет.  

4) Ултралесен хеликоптер (УЛ-х): 100 часа само-
стоен налет. Лицето кое поседува наставничко овласту-
вање за хеликоптер: 20 часа самостоен налет. Лицето 
кое поседува наставничко овластување за едрилица, 
УЛ-а, УЛ-т или авион: 50 часа самостоен налет.  
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5) Ултралесен жирокоптер (УЛ-ж): Лицето кое по-
седува наставничко овластување за УЛ-а или авион 20 
часа самостоен налет. Лицето кое поседува наставнич-
ко овластување за едрилица, УЛ-е, УЛ-т, и хеликоптер: 
50 часа самостоен налет. За да може да врши обука на 
жирокоптер, лицето треба да поседува некоја од наве-
дените дозволи и наставнички овластувања. 

6) Ултралесна едрилица (УЛ-е): 100 часа самосто-
ен налет. Лицето кое поседува наставничко овласту-
вање за едрилица: 10 часа самостоен налет. Лицето 
кое поседува наставничко овластување за УЛ-а,  ави-
он: 20 часа самостоен налет. Лицето кое поседува на-
ставничко овластување за УЛ-т,  хеликоптер: 50 часа 
самостоен налет.  

7) Моторизиран змај: 100 часа самостоен налет. Ли-
це со наставничко овластување за змај: 50 часа само-
стоен налет. Лице со дозвола на УЛ-т: 30 часа самосто-
ен налет. 

8) Моторизиран параглајдер: 100 часа самостоен 
налет. Лице со наставничко овластување за параглај-
дер: 50 часа самостоен налет. Лице со наставничко ов-
ластување на УЛ-п: 30 часа самостоен налет. 

 
Член 17 

Инструкторот за да обучува друг кандидат за ин-
структор треба да има најмалку две години важечко 
инструкторско овластување и да има обучувано нај-
малку двајца кандидати за пилоти заклучно со првиот 
самостоен лет. 

 
Член 18 

Летало кое поради изгледот, носечката аеродина-
мична површина и начинот на управување не може да 
биде класифицирано во класите на УЛ од овој правил-
ник, или е комбинација од другите класи, наречено Хи-
брид,  може да го управува пилот со дозволи за УЛ или 
со PPL/CPL, со претходна преобука за тип, која можат 
да ја спроведат сами во рамките на центрите за обука, 
и да бидат како тип заведени во пилотската книшка. За 
ваквите летала нема наставничко овластување. Преобу-
ка може да врши лице со важечки инструкторски овла-
стувања од другите класи на УЛ кое во книшката го 
има внесено типот на ултралесниот хибрид. 

 
Член 19 

Лице со дозвола за УЛ од определена класа може да 
лета и на УЛ од истата класа, а друг тип со преобука од 
најмалку 15 полетувања и слетувања и 2 часа налет. 

Преобука на тип од иста класа УЛ инструкторот 
може да изврши сам, а преобуката на пилотите ја врши 
инструкторот или друг пилот на УЛ кој има определен 
тип со најмалку 50 часа налет на тој тип.  

Преобуката на тип, се заверува во пилотската кни-
шката. 

 
Член 20 

Лице кое има дозвола за УЛ за определена класа, 
може да лета и хидро верзија на истата класа и тип УЛ, 
со преобука по програмата и најмалку 5 часа налет и 50 
полетувања и слетувања на вода.  

Преобуката од став еден, инструкторот за себе мо-
же да ја спроведе сам, а преобуката на пилотите ја вр-
ши инструкторот. Овластувањето за хидро верзијата на 
одреден тип, се заверува во книшката. 

 
Член 21 

За да управува со тандем (двосед) моторизирано 
крило лицето треба да има овластување за тандем.  

Овластувањето за тандем може да го стекне лице 
кое има најмалку две години важечка дозвола, заврше-
но обука за тандем пилот по програмата. Обуката за 
тандем лицето може да ја спроведе сам. 

Член 22 
За да прелетува државна граница лицето треба да 

има дозвола, најмалку 100 часа налет, познавање за ко-
ристење на воздухопловни публикации и читање воз-
духопловни карти, више познавање на навигацијата, 
големо познавање на англиски јазик, овластување за 
англиска фразеологија, познавање и искуство во лета-
ње во контролиран воздушен простор. 

Овластување за англиска фразеологија се стекнува 
со обука по предвидената програма и полагање пред 
Агенцијата, или овластено лице. 

Овластување за англиска фразеологија не е потреб-
но за лица кои поседуваат ATPL и/или CPL дозвола. 

 
Член 23 

Исклучоци од условите предвидени со овој правил-
ник, се одобруваат за експериментални, научни, спорт-
ски и други развојни цели. 

 
6. Постапка за спроведување на редовни проверки 

 
Член 24 

Кандидатот кој ги исполнува условите за стекнува-
ње дозвола или овластување, поднесува писмена прија-
ва за полагање испит и писмено барање за впишување 
на овластувањата до Агенцијата. 

За кандидатот што ги исполнува условите за пола-
гање испит се донесува решение за полагање испит и 
кандидатот се известува за денот и местото на полага-
ње на испитот во рок од 30 дена од денот на приемот 
на пријавата за полагање на испитот. 

Денот за полагање на испитот не може да биде 
определен во рок пократок од 15 дена, а не подолг од 
90 дена од денот на приемот на известувањето, освен 
ако кандидатот побара испитот да го полага пред тој 
рок. 

 
Член 25 

Теоретскиот дел од испитите се спроведува по од-
напред утврдена збирка прашања. Збирката на праша-
ње ја изготвува Агенцијата на предлог на Воздухоплов-
ната федерација на Македонија. 

Отстапки од условите предвидени со овој правил-
ник, за експериментални, научни, спортски и други 
развојни цели, на барање за поедини случаи, одобрува 
Агенцијата. 

 
Член 26 

Кандидатите кои полагаат за пилоти на УЛ го пола-
гаат теоретскиот дел од испитот во обем и по терк за 
спортски пилот PPL по (МК) JAR FCL 1 проширено и 
прилагодено со условите од овој правилник и програ-
мите кои произлегуваат од овој правилник, по предме-
тите: 

- Воздухопловни правила и прописи; 
- Познавање на леталото и одржувањето (познавање 

на определената класа и тип на УЛ, опремата и погон-
ската група и нивното одржување и чување односно 
познавање и техничката експлоатација на УЛ); 

- Подготовка и извршување на лет (Летачка експло-
атација на определената класа и тип на УЛ); 

- Можностите (Капацитетите) на човекот; 
- Метеорологија (Воздухопловна метеорологија и 

микрометеорологија); 
- Оперативни постапки; 
- Навигација (визуелна и со пресметка); 
- Принципите на летањето (Теорија на летање со ае-

родинамика и механика на лет); 
- Комуникации; 
- Прва помош. 
На практичниот дел од испитот кандидатот за пи-

лот треба да покаже способност дека ја владее техника-
та на пилотирање на соодветната класа на УЛ, го одр-
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жува воздухопловот во просторот, врши правилно 
раздвојување од други воздухоплови и препреки, ус-
пешно ги применува оперативните постапки, ја одржу-
ва радио комуникацијата и правилно води навигација 
по маршрутните летови.  

Агенцијата ќе донесе соодветни испитни листи врз 
кои елементи ќе се одвива испитот и испитните летови 
во школски круг и по маршрута. 

  
Член 27 

Кандидатите кои полагаат за инструктори на УЛ го 
полагаат теоретскиот дел од испитот во обем и по терк 
за инструктори според JAR FCL 1 проширено и прила-
годено на условите од овој правилник и програмите 
кои произлегуваат од овој правилник, по предметите: 

- Воздухопловни правила и прописи; 
- Познавање на леталото и одржувањето (познавање 

на определената класа и тип на УЛ, опремата и погон-
ската група и нивното одржување и чување односно 
познавање и техничката експлоатација на УЛ); 

- Подготовка и извршување на лет (Летачка експло-
атација на определената класа и тип на УЛ)  

- Можностите (Капацитетите) на човекот (Психоло-
гија и методика на настава); 

- Метеорологија  (Воздухопловна метеорологија и 
микрометеорологија); 

- Оперативни постапки; 
- Навигација (визуелна и со пресметка); 
- Принципите на летањето (Теорија на летање со ае-

родинамика и механика на лет); 
- Комуникации; 
- Прва помош; 
- Воздухопловна администрација (водење на возду-

хопловна документација). 
На практичниот дел од испитот кандидатот за ин-

структор треба да покаже способност за подучување и 
пренесување на потребното знаење од областа на ул-
тралесните летала, успешно ги спроведува подготовка-
та, извршувањето и анализата на летот, а во испитниот 
лет правилно и методски да ги покажува елементите на 
летот. Симулирани грешки во текот на испитниот лет 
треба правилно да ги исправи проследено со соодветна 
реакција и вербално објаснување за правилно исправа-
ње на грешката.  

Агенцијата ќе донесе соодветни испитни листи врз 
кои елементи ќе се одвива испитот и испитниот лет. 

 
Член 28 

Лица кои полагаат за пилоти на УЛ, а веќе поседу-
ваат други пилотски дозволи, и лица кои полагаат за 
инструктори на УЛ, а веќе поседуваат наставнички/ин-
структорски овластувања по други летачки гранки, од 
теоретскиот дел од испитот ги полагаат само диферен-
цијалните предмети во зависност од обемот на програ-
мата по која претходно полагале. 

 
Член 29 

Кандидатот кој нема да го положи теоретскиот дел 
од испитот, може да полага поправен испит во рок што 
не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 
дена, од денот кога му е соопштено дека не го положил 
теоретскиот дел од испитот. 

На кандидатот кој нема да го положи практичниот 
дел од испитот, му се признава положениот теоретски 
дел од испитот ако повторно го полага практичниот 
дел од испитот во рок од 90 дена. 

 
Член 30 

Испитите се полагаат пред овластени испитувачи. 
Испитувачот по завршување на испитот го оценува 

целокупниот успех на кандидатот со оценка „положи” 
или „не положи”. 

7. Постапка за спроведување на вонредни проверки 
 

Член 31 
Вонредната проверка ја спроведува Агенцијата, врз 

основ на предлог мерките во извештај од несреќа, сери-
озен инцидент или инцидент, прекршок или кривично 
дело поврзано со пилотирање со УЛ, или по упатување 
од воздухопловен инспектор по пријава на физичко 
или правно лице и доколку основано се посомнева во 
стручно извршување на работите од страна на пилот на 
УЛ или констатира повреда на одредбите на законот за 
воздухопловство и прописите донесени врз основ на 
тој закон. 

Вонредната проверка се спроведува преку полагање 
на одредени или сите предмети од теоретскиот дел на 
испитот за стекнување на уверение на стручна оспосо-
беност или на практичниот дел на испитот. 

Агенцијата донесува решение за вонредна проверка 
со кое се определува начинот и времето на спроведува-
ње на вонредната проверка и се доставува на лицето за 
кое се однесува. 

Ако лицето не се јави на вонредната проверка во 
определениот рок, дозволата се повлекува. 

 
8. Форма, содржина, рок на важење, начин на изда-
вање, продолжување, промена, суспендирање, видот 

и евиденцијата на дозволите и овластувањата 
 

Член 32 
На барање на кандидатот кој го положил испитот 

му се издава дозвола. 
При поднесување на барањето за издавање дозвола 

кандидатот поднесува: 
- извештај за положен испит 
- лекарско уверение од класа 4. 
 Лицата кои не ги исполнуваат сите пропишани здрав-

ствени услови можат да летаат со УЛ во рамки и со огра-
ничувања предвидени со нивното лекарско уверение. 

 
Член 33 

Формата и содржината на дозволата и овластувања-
та се дадени во прилог 1 кој е составен дел на овој пра-
вилник. 

Евиденцијата на дозволите за пилоти на УЛ ја води 
Агенцијата. 

 
Член 34 

Дозвола за пилот на УЛ е една. Сите класи кои ги 
поседува лицето се впишуваат во таа дозвола како и 
другите овластувања. Како анекс на дозволата може да 
се издадат и други овластувања.  

На лицата со дозвола за пилот на змај или параглај-
дер може, на нивно барање, во дозволата да им се впи-
ше стекнатото овластување за моторизиран змај или 
моторизиран параглајдер и истите инструкторски овла-
стувања. 

Ултралесен авион односно хеликоптер може да се 
управува и со соодветна PPL или CPL дозвола доколку 
во пилотската книшка (за УЛ), на негово барање му е 
впишано стекнатото овластување.  

Инструкторите/наставниците на авион кои имаат 
лиценца и рејтинг по (МК) JAR FCL 1 можат да вршат 
обука на УЛ-а со преобука на тип и искуство на истиот 
тип од најмалку 20 часа налет. 

 
Член 35 

Дозволите на пилотите се со важност од 5 години 
од денот на важноста на лекарското уверение.  

Дозволата до две години од истекување на важно-
ста се продолжува со проверка и освежување на знае-
њето по сите овластувања, односно ќе се продолжат 
оние овластувања за кои е поднесено барање и изврше-
на проверка. 
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Проверката и освежување на знаењето може да се 
врши до 90 дена пред истекот на важноста на дозволата. 

За продолжување на важноста на дозволата потреб-
но е во периодот на важноста на дозволата лицето да 
има извршено најмалку 20 летови или 20 часа налет по-
тврдени со сопствена изјава и сведок, или потврдени 
од воздухопловен правен субјект. 

По две години од истекот на важноста на дозволата 
проверката и освежувањето на знаењето го врши лице 
овластено од Агенцијата. 

 
Член 36 

Доколку пилот, на одредена класа на УЛ, нема ле-
тано повеќе од 90 дена, треба да направи лет за провер-
ка. Летот за проверка може да го спроведе сам. Докол-
ку нема летано повеќе од 9 месеци, летот за проверка 
го спроведува во присуство на друг таков пилот. Лето-
вите за проверка се запишуваат во пилотска книшка. 

 
9. Критериуми, начин и постапка за признавање на 
завршена обука, положени испити, стекнати дозво-
ли и овластувања за пилоти на УЛ во странство 

 
Член 37 

Лицата кои имаат странски дозволи и овластувања 
издадени или признати од државата каде потекнуваат, 
ќе можат да се стекнат со дозвола по овој правилник со 
дополагање на правила и прописи и други диференци-
јални предмети во зависност од обемот на програмата 
по која се обучувале и полагале. 

 
Член 38 

Пилотите кои летале на УЛ до стапувањето на сила 
на овој правилник треба да се пријават за полагање за 
стекнување на пилотски дозволи по овој правилник во 
рок од една година, во кој рок ќе можат да полагаат со 
сопствено пријавување без мислење од инструктор. Ва-
квите пилоти кои имаат други пилотски инструктор-
ски/наставнички овластувања ќе можат да полагаат за 
инструктори на УЛ по диференцијалните предмети со 
сопствено пријавување во рок од три години од стапу-
вањето на сила на овој правилник без мислење од друг  
инструктор. 

 
Член 39 

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

      
     Бр. 03-1292/6 
27 јули 2007 година                        Директор, 

    Скопје                             Ернад Фејзулаху, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
179. 

Врз основa на член 44 став 7, од Законот за возду-
хопловството („Службен весник на Република Македо-
нија” бр. 14/06, 24/07), директорот на Агенцијата за ци-
вилно воздухопловство донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА НАЧИНОТ И ПРАВИЛАТА НА ЛЕТАЊЕ СО 
УЛТРАЛЕСНИТЕ ЛЕТАЛА (МИКРОЛЕСНИТЕ)  

И МОТОРИЗИРАНИТЕ КРИЛА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и пра-

вилата на летање со ултралесните летала (микролесни-
те) и моторизираните крила (во натамошен текст УЛ). 
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Член 2 
Одделни изрази во овој правилник го имаат следно-

то значење: 
1) Инцидент е настан кој не е несреќа, поврзан со 

операцијата на едно ултралесно летало, што влијае или 
би можел да влијае на безбедноста на операцијата и на 
летањето воопшто. 

2) Сериозен инцидент е инцидент во кој околно-
стите укажуваат дека несреќа безмалку се случила. 

3) Специфичен (УЛ) настан, е појава, случка или 
случај кој што не е несреќа, сериозен инцидент или ин-
цидент, а кој влијае или би можел да влијае на безбед-
носта на ултралесните летала. 

4) Употребна дозвола (Operational Permition) е до-
кумент со кој се потврдува пловидбеност на УЛ. Тое е 
документ еквивалентен на Уверение за пловидбеност. 

5) Ултралесни летала се летала од различни класи 
со најмногу две седишта, на кои Vso при MTOM не 
пречекорува повеќе од 65 km/h (CAS) во конфигураци-
ја за слетување (и со мотор кој работи на минимум), и 
невклучувајки ја опрема за вонредни ситуации (падо-
бран) или друга спасувачка опрема, имаат максимална 
полетна маса: 

1) За моторни УЛ: 
- 300 кила за едноседи кој полетуваат и слетуваат 

на земја (копнен) 
- 450 кила за двоседи кој полетуваат и слетуваат на 

земја (копнен) 
- 330 кила за едноседи, хидро или амфибиска верзија 
- 495 кила за двоседи, хидро или амфибиска верзија  
2) За безмоторни УЛ: 
- MTOM е како кај моторната верзија на тој УЛ на-

мален за тежината на погонската група, резерварот и 
горивото. 

Кај УЛ со вграден систем за спасување или друг до-
полнителен систем или опрема MTOM може да се зго-
леми до 10%. 

Напомена: ултралесните летала кои полетуваат со 
помош на нозете на пилотот се нарачени моторизирани 
крила и се исклучени од оваа дефиниција. 

6) Моторизирани крила се летала без класичен 
подвоз, опремени со помошен мотор кои со изгасен мо-
тор имаат перформанси (летачки карактеристики) како 
безмоторни. Во моторизирани крила спаѓаат моторизи-
ран змај, моторизиран параглајдер.  

 
Член 3 

За летање може да се користи УЛ доколку е заведе-
но во книгата за евиденција, има употребна дозвола и е 
исправно за летање. 

По исклучок од став 1 од овој член, без употребна 
дозвола може да се користи УЛ доколку има дозвола за 
летање на УЛ (Permit to fly), доколку се покаже дека 
леталото е во состојба безбедно да лета, со соодветни 
ограничувања наменети за безбедноста на трети лица. 
Дозволата за летање е документ наместо употребната 
дозвола, кој е од времен карактер како за домашните 
така и за странските летала. Дозволата за летање, Аген-
цијата за цивилно воздухопловство (во натамошен 
текст Агенција) може да ја даде усно и притоа да на-
прави записник. Во таков случај во рок од три дена 
дозволата се дава писмено.  

По исклучок од став 1 и 2 од овој член, без употреб-
на дозвола или дозвола за летање, може да се користи 
УЛ доколку лета во зоната на местото на полетување и 
слетување, надвор од контролиран воздушен простор и 
подалеку од другиот воздушен сообраќај и на места и 
во услови каде не постои реална можност да нанесе 
штета на други учесници во воздушниот сообраќај и 

трети лица и притоа во леталото не смее да има друго 
лице кое нема искуство со летање, и може да го упра-
вува лице со важечка дозвола повеќе од една година и 
има најмалку 50 часа налет на УЛ од истата класа. 

 
Член 4 

Странски УЛ, можат да летаат во Република Маке-
донија со употребна дозвола или еквивалентен доку-
мент издаден од друга земја.  

Странски УЛ од држави каде не постои регулатива 
во смисла на овој пропис може времено да летаат во 
Република Македонија со дозвола за летање издадена 
од Агенцијата, по извршен технички преглед. Во доз-
волата за летање се впишува временскиот период и си-
те евентуални ограничувања при користењето. 

 
Член 5 

Ултралесните летала не се воздухоплови градени 
по меѓународните стандарди (ИКАО). Пилотите и дру-
гите лицата во нив, летаат на сопствена одговорност.
 Пилотите на секој УЛ треба да ги информираат 
другите лицата во нив за одредбите од став 1 на овој 
член како и за информативната табличка на која што 
јасно пишува: 

 
ОВОЈ ВОЗДУХОПЛОВ НЕМА ПЛОВИДБЕНОСТ ПО 
СТАНДАРДИТЕ НА ИКАО, ЛЕТАТЕ НА СОПСТВЕ-

НА ОДГОВОРНОСТ ! 
 

THIS AIRCRAFT HAS NO AIRWORTHINESS 
ACCORDING TO ICAO STANDARDS, FLYING  

IS ON YOUR OWN RESPONSIBILITY ! 
 

Член 6 
Доколку УЛ не се користи подолго време треба да 

биде соодветно сместено, да не биде под штетните вли-
јанија на сонце, влага, испарување на хемиски средс-
тва, механички удари и друго, на начин утврден со 
упатството. 

 
Член 7 

Пред почетокот со манипулирањето/ракувањето на 
земја со УЛ во смисла на туркање, растоварање, това-
рање, склопување, расклопување, проби, одговорното 
лице треба да одржи брифинг на лицата кои му помага-
ат, упатувајќи ги како треба да работат и помагаат.  

Доколку УЛ се транспортира со возило или друг 
превоз треба да биде организирано, сместено и прицвр-
стено така да не се оштетува за време на транспортот, 
товарањето и растоварањето. 

 
Член 8 

На платформа, стојалиште или паркинг позиција 
односно на земја УЛ треба да биде поставено и приц-
врстено (укотвено или ленгерисано) така да не може да 
биде одувано од ветер и да не им смета на работата на 
другите воздухоплови. 

 
Член 9 

Сопственикот односно корисникот води книшка на 
УЛ. Во книшката се впишуваат податоците за налет, 
прегледи, поправки, промени и друго. 

 
Член 10 

Со УЛ може да пилотира лице доколку има важечка 
дозвола за тоа УЛ и психофизички е способно. 

По исклучок од став 1, со УЛ може да пилотира ли-
це без дозвола за време на обука под надзор на инстру-
ктор. Лицето кое е на обука не може да лета самостојно 
се додека инструкторот не го дозволи тоа. 
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Член 11 
При користење на воздушниот простор пилотите на 

УЛ, освен на одредбите на овој правилник се придржу-
ваат и на другите прописи и прифатени меѓународни 
стандарди. 

 
Член 12 

Со УЛ може да се лета само во визуелни метеоро-
лошки услови VMC и по правилата за визуелно летање 
VFR.  

Летањето во контролиран воздушен простор исто 
така се врши според правилата за визуелното летање. 

 
Член 13 

Пилотите своето летање го координираат со кон-
тролата на летање во зависност од воздушниот простор 
што го користат. Пилотите при своето летање се при-
држуваат на класификацијата на воздушниот простор, 
објавена во Зборникот на воздухопловните информа-
ции (AIP). 

 
Член 14 

Во контролиран воздушен простор потребно е да се 
има комуникација со надлежната контрола на летањето. 

По исклучок од став 1 на овој член, во контролиран 
воздушен простор, дозволено е летање и без радио ко-
муникација со контролата на летањето, на определено 
место, во определено време и до определена височина, 
доколку на тоа се согласи надлежната контрола на ле-
тањето.  

По исклучок од став 1 на овој член, во контролиран 
воздушен простор, дозволено е летање и без радио ко-
муникација со контролата на летањето, доколку се лета 
во група која е предводена од летало кое има комуни-
кација со контролата на летањето по претходна најава. 

 
Член 15 

Моторизирано крило и парамотор во кое има вгра-
дено двонасочна воздухопловна радиостаница може да 
ја користат само на фреквенциите 123,5 MHz, локална-
та фреквенција на спортскиот аеродром каде што лета, 
или други фреквенции кои се определени за спортските 
аеродроми. 

По исклучок од став 1 на овој член, моторизирано 
крило и парамотор, кои се опремени со воздухопловна 
радиостаница, во исклучителни случаи може да ја ко-
ристат фреквенцијата на надлежната контрола на лета-
њето доколку однапред за тоа даде согласност надлеж-
ната контрола на летање. 

 
Член 16 

Со УЛ по правило се лета дење.  
По исклучок од став 1 на овој член, пилотот може 

да лета и ноќе доколку: 
- леталото е светлосно опремено за летање ноќе; 
- пилотот има искуство од најмалку: 100 часа налет 

на одредената класа, 20 часови налет на одредениот 
тип, да е запознат со местото од каде сака да полета и 
слета ноќе, и да има 20 полетувања и слетувања дење 
од истото место; 

- метеоролошките услови да се такви, да се испол-
нети VMC и ветерот е послаб од 5 м/сек. во текот на 
целиот лет; 

- теренот за полетување и слетување е јасно освет-
лен да се забележува на оддалеченост од 1500 метри и 
на местото за полетување и слетување има лица за ис-
помош на земја со возила на располагање; и 

- пилотот да има двострана радиоврска или со кон-
тролата на летањето или со лица за испомош на земја. 

Член 17 
При прелетување на државните граници во контро-

лиран воздушен простор УЛ треба да биде опремено со 
транспондер. 

По исклучок од став 1 на овој член, при прелетува-
њето на државните граници транспондер не е потребен 
доколку се лета во организирана група и еден од нив 
има транспондер и за тоа се известени надлежните кон-
троли на летање. 

По исклучок од став 1 на овој член, при прелетува-
њето на државните граници транспондер не е потребен 
доколку за тоа се согласат надлежните контроли на ле-
тање. 

Одредбата од став 1 на овој член, не се применува 
за моторизираните крила. 

 
Член 18 

Сопственикот односно корисникот на УЛ го кори-
сти УЛ и опремата во согласност со упатствата на УЛ и 
опремата и во согласност со употребната дозвола.  

 
Член 19 

На местото за полетување и планираното место за 
слетување со УЛ, треба да има ветроказ или лице кое 
може да даде информација за ветерот. 

 
Член 20 

Точење на гориво во УЛ се врши на вообичаен воз-
духопловен начин, со метални канистри и метална ин-
ка, процедено преку еленска кожа. Доколку точењето 
се врши од пумпа потребно е и заземјување. 
 

Член 21 
При стартување и при работа на моторот на УЛ, на 

пилотското место секогаш треба да има пилот, механи-
чар или друго соодветно лице.  

За време на работата на моторот не е дозволено сед-
нување или станување од седиштата. 

По исклучок од став 2 на овој член, станување и 
седнување од седиштето е дозволено на лицето кое не 
е PIC во услови кога пропелерот е заштитен или кога 
тоа седнување и станување е помогнато од лица орга-
низатори на летањето, или во услови кога тоа е предви-
дено со упатствата. 

 
Член 22 

Пред полетување пилотот треба да изврши подгото-
вка за летот и тоа да: 

- ги провери исправите, книгите и други потребни 
документи; 

- прибави податоци и ја утврди задачата на летот; 
- изврши потребна навигациска подготовка во за-

висност од планираниот лет; 
- ја провери полетно-слетната патека и маневарски-

те површини; 
- ги провери податоците за местото за слетување 

доколку слетува на друго место; 
- ја провери метеоролошката состојба и прогнозата 

долж рутата; 
- ја провери исправноста на воздухопловот и опре-

мата; 
- ја провери количината на горивото, масата и ба-

лансот; 
- изврши лична подготовка; 
- ги разработи постапките за во случај на нередовни и 

вонредни ситуации (а по потреба и редовните постапки); 
- ги предвиди и провери алтернациите при полету-

вање, долж рутата и кај дестинацијата; 
- одржи брифинг со лицата што пружаат помош, вр-

шат асистенција при полетувањето или на друг начин 
го опслужуваат леталото. 
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- го подготви патникот (брифинг на патникот) за 
сместувањето во УЛ, однесувањето во УЛ и постапки 
кој патникот треба да ги стори во случај на вонредна 
ситуација. 

- провери дали лицата и товарот се безбедно сме-
стени; 

- се координира со службата за контрола на летање-
то во зависност од просторот кој го користи за летање. 

- пошироко го провери теренот за полетување од-
носно слетување доколку полетува односно слетува во-
наеродромски. 

Подготовката на летот ја врши пилотот. Одредени 
работи за подготовката на летот пилотот може да ги 
довери на други стручни лица, но одговорноста е на 
пилотот. 

За време на обука, за подготовката на летот одгово-
рен е инструкторот. 

Пилотот не смее да отпочне со извршување на ле-
тот доколку не се осигурал дека подготовките се ис-
полнети. 

 
Член 23 

Кога се пресметува минималната потребна количи-
на гориво во предвид се зема потребната количина за 
летот, метеоролошките услови, ветерот, евентуалното 
доцнење предизвикано од контролата на летањето, по-
требата за евентуално преповторено слетување, потре-
бата за долет до алтернативниот терен за слетување, 
потребната резерва гориво и во резервоарот да остане 
минималното потребно гориво. 

Кога се лета на поголеми дистанци во еден правец и 
слетување на друго место, пред отпочнувањето за извр-
шување на летот пилотот треба да има податоци за ме-
стото од каде ќе наточи гориво. 

Во текот на летот пилотот ја проверува количината 
на гориво. 

 
Член 24 

Теренот за вонаеродромско слетување или полету-
вање треба да се избере така да ги исполнува минимал-
ните условите за безбедно извршување на слетувањето 
односно полетувањето согласно сите предвидливи ус-
лови во поглед на: перформансите на УЛ; ширината и 
должината на полетно-слетната патека (ПСП) во завис-
ност од ветерот, температурата, надморската височина, 
наклонот и површината на ПСП; површините околу 
ПСП; приодно-одлетните рамнини; просторот за над-
вишување на препреки; како и можноста на пилотот за 
проценка на брзината и насоката на приземниот ветер. 

 
Член 25 

Пред стартување на моторот, леталото треба стаци-
онарно да биде обезбедено за стартување, загревање и 
пробата на моторот со употреба на сопирачки, аси-
стент, подлошки/подметачи или на друг сличен начин. 

 
Член 26 

Пред стартување на моторот, пилотот односно ли-
цето кое го стартува моторот треба да провери дали 
просторот околу пропелерот е слободен и по потреба 
да ги отстрани присутните на сигурна далечина. 

При отстранување на присутните подалеку од про-
пелерот пилотот односно лицето кое го стартува мото-
рот може да се послужи со наредбата “ОДДАЛЕЧИ СЕ 
ОД ПРОПЕЛЕРОТ” или “ИСТАВИ СЕ ОД ЕЛИСА-
ТА”, по што присутните треба веднаш да се оддалечат 
на безбедна далечина. 

Присутните, освен лицата за испомош на земја, тре-
ба да се оддалечат позади и на страна од УЛ на најмал-
ку десет метри, односно најмалку 30 метри доколку 
стојат во рамнината на вртењето на пропелерот или во 
оската на пропелерот. 

Член 27 
За време на стартувањето, работата (загревањето), 

пробата на моторот, возењето по платформата и маневар-
ските површини, особено при тргнување, свртување и по-
летување,  позади УЛ треба да има издувна зона (blast 
area) со доволно простор, да не се нанесе штета на други 
учесници во воздушниот сообраќај или трети лица, од 
воздушната струја (млаз) создадена од пропелерот. 

Пробата на работа на моторот задолжително се вр-
ши на начин како е предвидено со упатствата. 

Член 28 
УЛ по маневарските површини се вози со брзина не 

поголема од брзината на пешак (5 км/ч). 
Одредбата од став 1 на овој член, не се применува 

за УЛ со аеродинамична купола. 
 

Член 29 
Пилотот односно сопатникот на УЛ без или со 

отворени кабини задолжително треба да носат кациги 
прицврстени да не можат да отпаднат во каква било по-
ложба на главата и каква било положба на леталото за 
време на операциите. 

Пилотот односно сопатникот на УЛ без кабина или 
ветробран задолжително треба да носат заштитни очи-
ла (или заштитен визир) прицврстени да не можат да 
отпаднат во каква било положба на главата и каква би-
ло положба на леталото за време на операциите. 

Пилотот односно сопатникот на УЛ без или со 
отворени кабини пред да се сместат во УЛ треба да 
проверат дали сите делови од облеката и други помош-
ни средства (на пример камера) се прицврстени за нив 
така да не можат да отпаднат во каква било положба на 
леталото за време на операциите. 

Пилотот односно сопатникот на УЛ за време на ле-
тот и движењето по маневарските површини треба да 
бидат врзани со сигурносните ремени. 

 
Член 30 

Со УЛ не смее да се лета во ротори, силни турбу-
ленции, при што ова се применува особено при полету-
вање и слетување.  

Одредбата од став 1 на овој член, не се применува 
во случаи на прифатливи термички турбуленции.  

 
Член 31 

Со УЛ не смее да се лета, под дозволената височи-
на, над поголеми населени места, индустриски зони, 
забранети зони, воени зони, освен со одобрение од над-
лежниот орган. 

 
Член 32 

Со УЛ не е дозволено летање под 150 метри над 
група луѓе, далноводи, жичари, железнички пруги и 
слично. 

По исклучок од став еден, освен при полетување и 
слетување, или при манифестации со одобрение од 
Агенцијата. 

 
Член 33 

Акробатско летање може да се врши само со УЛ кој 
е наменет за таков лет. 

Не е дозволено акробатско летање над група луѓе, 
населени места на стварна (фактичка) височина помала 
од 150 метри. 

 
Член 34 

Во случаи кога е потребна комуникација (воздух-
воздух, воздух-земја, земја-воздух) се употребуваат 
воспоставените воздухопловни изрази или доколку не-
ма радиоврска се користат воспоставените воздухоп-
ловни сигнали и знаци.  
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При полетување со вител, аерозапрега и во други 
случаи каде е потребна комуникација се користат по-
себни изрази и сигнали утврдени од Воздухопловната 
федерација на Македонија. 

 
Член 35 

При операции на УЛ кое нема двострана воздухоп-
ловна радиоврска, на местото на летање (полетување) 
треба да има лице за испомош на земја. 

 
Член 36 

По слетување, леталото треба веднаш и по најкус 
пат да ја напушти полетно-слетната патека. 

Евентуалните потенцијални опасности за летањето 
што се забележани во текот на летот треба, во најкра-
ток рок, да се пријават на другите УЛ субјекти. 

 
Член 37 

За време на операциите надвор од аеродромска зона 
УЛ треба да биде осигурано спрема трето лице. 

 
Член 38 

Не е дозволено летање под дејство на алкохол, дро-
га и друго психоактивно средство. 

 
Член 39 

Пилотот кој лета со УЛ во друга земја треба да ги 
познава прописите на  таа земја. 

Прелетување на државните граници се врши на вос-
поставениот воздухопловен начин.  

По исклучок од став 2 државните граници со УЛ 
може да се прелетаат на начин и со посебно одобрение 
од Агенцијата и согласност од надлежниот орган на 
другата држава. 

 
Член 40 

Исклучоци од правилата за летање утврдени во овој 
правилник се одобруваат за експериментални, научни, 
спортски и други развојни цели.  

 
Член 41 

Пилотите на УЛ кои го користат воздушниот про-
стор на кој се одвива натпревар или манифестација се 
придржуваат и на правилата за летање за тој натпревар 
или манифестација. 

 
Член 42 

Право на учество на домашни натпревари и други 
манифестации, некомерцијално да носи други лица, да 
влече друго безмоторно летало во аерозапрега има ли-
це кое покрај пилотската дозвола за УЛ од соодветната 
класа има најмалку 50 часови самостојно летање и де-
сет часови на определениот тип. 

Лицата со важечка дозвола и со искуство помало од 
50 часа налет можат со себе да носат само други летач-
ки или технички воздухопловни кадри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На натпревари и манифестации во странство може 
да учествува лице со најмалку 80 часови самостојно ле-
тање.  

За да вози патници во комерцијални цели и работа 
на други комерцијални работи, фрлање летки, влечење 
на транспаренти, фрлање падобранци, фрлање на хеми-
ски средства со УЛ и др. треба да има најмалку 100 ча-
сови самостојно летање на одредена класа УЛ и 20 ча-
сови на определен тип.   

Овие искуства воздухопловно-правниот субјект ги 
заверува во пилотската книшка. 

 
Член  43 

Секој сериозен инцидент или несреќа со УЛ се при-
јавуваат во Комисијата за испитување на несреќи и сери-
озни инциденти, а инцидентите се пријавуваат во Аген-
цијата и Воздухопловната федерација на Македонија. 

Специфичните настани со УЛ кои би можеле да ја 
загрозат безбедноста на воздухопловството се пријаву-
ваат до Воздухопловната федерација на Македонија, а 
таа ги проследува до институциите и до јавноста. 

Специфичните настани се пријавуваат во федераци-
јата. 

Извештаите од инцидентите и специфичните наста-
ни кои би можеле да ја загрозат безбедноста на летање-
то, се доставуваат до сите организации и се публикува-
ат на интернет. За адресата на интернет, федерацијата 
ги известува сите субјекти. 

 
Член  44 

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

 
     Бр. 03-1292/6  
27 јули 2007 година                                Директор, 

    Скопје                                   Ернад Фејзулаху, с.р. 
_______________________________________________ 

 
ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 

              
Врз основа на член 63 од Законот за данокот на до-

бивка – пречистен текст („Службен весник на Републи-
ка Македонија“ бр. 27/06 година), Државниот завод за 
статистика го утврдува и објавува 

 
ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ  

АВГУСТ 2007 ГОДИНА 
 
Движењето на цените на мало во Република Маке-

донија во периодот јануари-август 2007 година, во од-
нос на просечните цени на мало во 2006 година изнесу-
ва 1,8%. 

 
Директор, 

              м-р Благица Новковска, с.р. 
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