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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за контрола на опојни дроги и
психотропни супстанции,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15
септември 2010 година.
Бр. 07-3792/1
15 септември 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОНТРОЛА НА ОПОЈНИ
ДРОГИ И ПСИХОТРОПНИ СУПСТАНЦИИ
Член 1
Во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции ("Службен весник
на Република Македонија" број 103/2008), по членот 88 се додаваат два нови члена 88-а и
88-б, кои гласат:
„Член 88-а
Постапка за едукација
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот од членот 86 на овој
закон утврди дека е сторена неправилност од членовите 92 став 1 точки 8, 16, 21, 23, 28,
29, 30, 31, 35 и 39 и 93 став 1 точки 6 и 7 на овој закон, е должен да состави записник во
кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената
неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување
на едукација на лицето или правното лице каде што е утврдена неправилноста при
вршењето на инспекцискиот надзор.
Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на
едукацијата ги пропишува министерот за здравство.
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот санитарен и здравствен
инспекторат, односно Бирото за лекови во рок не подолг од осум дена од денот на
спроведувањето на инспекцискиот надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за едно или повеќе лица, односно за едно или повеќе правни лица.
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Доколку во закажаниот термин лицето или правното лице над кое се спроведува
едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
Доколку лицето или правното лице над кое се спроведува едукација се јави на
закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
Доколку државниот санитарен и здравствен инспектор, односно фармацевтскиот
инспектор од Бирото за лекови при спроведување на контролниот надзор утврди дека се
отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со кој
ја запира постапката на инспекциски надзор.
Доколку државниот санитарен и здравствен инспектор, односно фармацевтскиот
инспектор од Бирото за лекови при спроведување на контролниот надзор утврди дека не
се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, поднесува барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.
Државниот санитарен и здравствен инспекторат, односно Бирото за лекови води
евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот за здравство.
Член 88-б
Министерството за здравство и Бирото за лекови за извршените контроли изготвуваат
квартални извештаи и ги објавуваат на веб страниците на Министерството за здравство и
Бирото за лекови, на унифициран квартален преглед."
Член 2
Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник
на Република Македонија".
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