Врз основа на член 12 став 5 од Законот за прекурзори (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/04 и 40/07), министерот за здравство донесе
Правилник за податоците кои треба да ги содржи годишниот извештај на операторите
кои вршат промет со прекурзори
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на податоците кои треба да ги содржи
годишниот извештај на операторите кои вршат промет со прекурзори.
Член 2
Годишниот извештај кој операторите треба да го достават до Министерството за
здравство треба да ги содржи следните податоци:
1. името на прекурзорот (концентрацијата, доколку не е 100%)
2. мерната единица согласно член 3 и 4 од овој Правилник,
3. пописна листа (состојба) од 1 јануари за годината за која се поднесува извештајот
4. произведените количини во годината за која се поднесува извештајот
5. преглед на набавените количини од домашни добавувачи во тековната година
според добавувачот, намена и приближни потребни количини за соодветната
намена,
6. преглед на увезени количини од трети земји во годината за која се поднесува
извештајот/тековната година, намена и приближни потребни количини за
соодветната намена,
7. Вкупна количина која била на располагање на подносителот на извештајот во текот
на годината (збир од 3+4+5+6)
8. Вкупна количина употребена или преработена, со преглед според видот на
производот или областа на примена
a. употребена од друг оператор врз основа на договор за преработка
b. сопствена употреба
c. на располагање/ за продажба, друго
9. Количини на прекурзори добиени и употребени за преработка според
договор(употреба за цели поинакви од сопствена употреба)
10. Количини продадени во земјата во периодот за кој се поднесува извештајот/за
тековната година
11. Количини извезени во трети земји заради продажба
12. Количини добиени од заплена,
13. Вкупно употребени количини ( 8+10+11+12)
14. Попис/состојба на 31 декември од годината (7-13).
Член 3
При поднесувањето на извештајот, операторот ги користи следните мерни единици:
- 1, фенил 2-пропанон, литар;
- N-ацетил антранилна киселина, килограм;
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- Изосафрол (цис и транс), литар;
- 3,4-Метилен диокси-фенил пропан-2-он, грам;
- Пиперонал, литар
- Сафрол, килограм;
- Ефедрин, килограм
- Псеудоефедрин, килограм
- Норефедрин, килограм
- Ергометрин, грам
- Ерготамин, грам
- Лисергинска киселина, грам
- Анхидрид на оцетна киселина, литар
- Фенил оцетна киселина, килограм
- Антранилна киселина, килограм
- Пиперидин, литар
- Калиум перманганат, килограм
- Сулфурна киселина, литар
- Хлороводородна киселина, литар
- Толуен, литар
- Етил етер, литар
- Ацетон, литар
Солите, стереоизмоерите на наведените супстанции, препарати кои ги содржат
наведените супстанции, смеси и количините на природни супстанции, доколку нивното
постоење е можно и се сметаат за прекурзори, исто така, треба да биде наведено користејќи
ги наведените мерни единици.
Член 4
Доколку операторот поседува количини на прекурзори од заплена во облик на
течност нивните количини се пресметуваат во килограми со користење на следните
конвертирачки фактори
Супстанција
Анхидрид на оцетна киселина
Ацетон
Етил етер
Хлороводородна киселина (39.1% раствор)
Изосафрол
3,4-Метилен диокси-фенил-2-пропанон
Метил етил кетон
1-Фенил-2-пропанон
Сафрол
Сулфурна киселина(концентриран раствор)
Толуен

Конвертирачки фактор
(од килограми во литри)
0.926
1.269
1.408
0.833
0.892
0.833
1.242
0.985
0.912
0.543
1.155

2

Член 5
Количината на прекурзор употребена за одрени процеси кои се од доверлив карактер
(синтези во производствен процес) операторот ја наведува во извештајот со назнака
доверливо.
Член 6
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен
весник на Република Македонија“.
Бр.
Министер,
Имер Селмани
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