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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со Законот за лековите и медицинските средства се уредуваат лековите и 
медицинските средства за употреба во хуманата медицина, условите и начинот за 
обезбедување на нивниот квалитет, безбедност и ефикасност, начинот и постапките за 
нивно производство, испитување, ставање во промет, промет, формирање на цени, 
контрола на квалитет, огласување и инспекциски надзор. 

Со  Законот за лековите и медицинските средства исто така се уредуваат и опојните 
дроги, психотропните супстанции и прекурзорите потребни за производство на лековите 
или медицинските средства ако не се уредени со друг закон.

Од моменталната ситуација на светско ниво   предизвика Корона вирусот потребно 
е итно да се заштити населението со ефективни вакцини против Ковид-19 со кои ќе се 
намалат штетите кои ги предизвика вирусот Ковид-19 и ќе се  заштитат економиите на 
глобалано ниво. 

Заради намалување на штетите од  Корона вирусот COVID-19 владите низ целиот 
свет го финансираат развојот на вакцини и склучуваат билатерални договори со 
производители на вакцини. 

Заради сигурност и заштита на македонските граѓани Владата на Република 
Северна Македонија е должна во најкус можен рок  да им обезбеди вакцини на граѓаните 
против Ковид-19. 

Република Северна Македонија заради заштита на населениото од од  Корона 
вирусот COVID-19  пристапи кон COVAX механизмот за набавка на вакцини против Ковид-
19, преку кој механизам обезбеди 833.000 дози на вакцина. Исто така, во тек се и разговори 
со Европската комисија за набавка на вакцините против Ковид-19 како и директни 
разговори со производителите на вакцини. 

Врз основа на претходно наведеното, во услови на пандемија на Ковид-19 
прогласена од Светска Здравствена Организација кога директно се загрозени животот и 
здравјето на луѓето, се утврди потреба од создавање на законски основ за издавање на 
одобрение за ставање во промет на вакцините против Ковид-19 кога подносителот на 
барањето нема седиште на територијата на Република Северна Македонија, како и за 
издавање на условно одобрение за ставање во промет во случај кога барателот кон 
барањето не ја доставил целокупната документација согласно членот 20 од Законот за 
лековите и медицинските средства.

За таа цел се предлага донесување на Предлог на законот.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН

Предлог Законот се заснова врз исти начела врз кои е заснован Законот за лековите 
и медицинските средства.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
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Предлог Законот нема финансиски последици врз Буџетот на Република Северна 
Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлог Законот не се потребни дополнителни финансиски 
средства од Буџетот на Република Северна Македонија. 

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Врз основа на членот 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија 
бидејќи не се работи за сложен и обемен закон предлагаме Собранието да расправа по 
Предлог на закон за изменување и дополнување на Законот за лековите и медицинските 
средства, по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ 

СРЕДСТВА

Член 1
Во Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република 

Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 
88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18), во членот 18 по ставот 2 се 
додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„По исклучок од став 2 на овој член, во исклучителни случаи и оправдани причини 
што се однесуваат на здравјето на пациентите (вонредни услови и кризни состојби што 
претставуваат сериозна закана за здравјето на луѓето, природни непогоди, утврдено 
постоење на кризна состојба и прогласена епидемија или пандемија на заразна болест и 
слично), кога барањето се однесува на ставање на вакцина во промет, покрај правните 
лица од став 2 на овој член барањето од ставот 1 на овој член може да го поднесе и: 

-производител на лекови со регистрирано седиште надвор од територијата на 
Република Северна Македонија,  

-правен застапник на странски производител со регистрирано седиште надвор од 
територијата на Република Северна Македонија,  

-подружница на странски производител со регистрирано седиште надвор од 
територијата на Република Северна Македонија и  

-трговско претставништво на странски производител со регистрирано седиште 
надвор од територијата на Република Северна Македонија. 

Агенцијата ќе го прифати барањето од став 2 на овој член по добиена согласност 
од Владата на Република Северна Македонија.“.

Член 2
Во членот 31 во ставот 1 по зборовите: „витално загрозувачки болести“ се става 

запирка и се додаваат следните зборови: „вонредни услови и кризни состојби што 
претставуваат сериозна закана за здравјето на луѓето, природни непогоди, утврдено 
постоење на кризна состојба и прогласена епидемија или пандемија на заразна болест и 
слично“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Во случаите од ставот 1 на овој член во кои е загрозено јавното здравје, кога 

барањето се однесува на ставање на вакцина во промет, условно одобрение за ставање 
во промет може да се издаде и без целокупната документација од членот 20 од овој закон.“.

Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЛЕКОВИТЕ И МЕДИЦИНСКИТЕ 

СРЕДСТВА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со членот 1 се создаваат законски претпоставки за издавање на одобрение за 
ставање во промет на вакцините против Ковид-19 кога подносителот на барањето нема 
седиште на територијата на Република Северна Македонија

Со членот 2 се создаваат законски претпоставки за издавање на условно одобрение 
за ставање во промет во случај кога барателот кон барањето не ја доставил целокупната 
документација согласно членот 20 од Законот за лековите и медицинските средства.

Со членот 3 се уредува влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани во функција 
на соодветна практична имплементација на предметниот закон. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија ќе се овозможи создавање на законски претпоставки за 
издавање на одобрение за ставање во промет на вакцините против Ковид-19 кога 
подносителот на барањето нема седиште на територијата на Република Северна 
Македонија,  како и за издавање на условно одобрение за ставање во промет во случај кога 
барателот кон барањето не ја доставил целокупната документација согласно членот 20 од 
Законот за лековите и медицинските средства.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
Законот за лековите и медицинските средства

 („Службен весник на Република Македонија“ број 106/2007, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 
11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 

245/18),ШТО СЕ МЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 18 
Барањето за ставање на лек во промет (во натамошниот текст: барањето) се 

поднесува до Агенцијата. 
Барањето од ставот 1 на овој член може да го поднесе: 
- производител на лекови со регистрирано седиште во Република Македонија, 
- правен застапник на странски производител со регистрирано седиште во 

Република Македонија, под услов да има склучено договор за застапување во кој е 
содржано и важечкото осигурување за територијата на Република Македонија, 

- подружница на странски производител со регистрирано седиште во Република 
Македонија под услов нивното важечко осигурување да ја опфаќа и територијата на 
Република Македонија и 

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

Член 31
Агенцијата по исклучок од членот 30 ставови 1 и 3 алинеја 2 на овој закон, во 

исклучителни случаи и оправдани причини што се однесуваат на здравјето на пациентите 
(ретки болести, етички аспекти, витално загрозувачки болести), ако не е достапен 
соодветен лек може да издаде условно одобрение за ставање во промет што содржи 
обврски за носителот на одобрението, а најдолго за период од една година.


