Врз основа на член 8 став 4 од Законот за прекурзори (“Службен весник на
Република Македонија“ бр. 37/04 40/07), министерот за здравство донесе
Правилник за содржината на барањето за вршење промет со прекурзори, содржината
на образецот за издавање на одобрението и начинот на издавање на одобрението за
вршење на промет со прекурзори
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на барањето за вршење промет со
прекурзори, содржината на образецот издавање на одобрението и начинот на издавање на
одобрението за вршење на промет со прекурзори
Член 2
Операторот кој врши промет со прекурзори од член 3, точки 1,2 и 3 од Законот за
прекурзори, заради обезбедување на одобрение за вршење на дејноста до министерството
за здравство поднесува писмено барање кое содржи:
1. полно име и адреса на подносителот на барањето
2. полно име и презиме на лицето одговорното лице на операторот за промет со
прекурзори
3. опис на позицијата и работните задачи на одговорното лице на операторот за
промет со прекурзори
4. адреса на седиштето на операторот
5.

опис на просторот за складирање и преработка на прекурзорите kako i soodvetnata oprema,

6. податоци кои укажуваат дека
7.
8.

9.
10.

операторот превземал соодветни мерки za
spre~uvawe na неовластено одстранување на прекурзорите од местото назначено во
точката 5
името и HS и CAS бројот на прекурзорите како што се наведени во член 3 точка 1,2,3
од Законот за прекурзори.
во случај на смеса или природен производ:
⋅ името на смесата или природниот производ
⋅ името и HS и CAS кодот на прекурзорот
⋅ максималната содржина на прекурзорот во смесата или во природниот
производ
опис на типот на операции кои ги врши операторот
единствениот матичен број на операторот запишан во трговскиот регистар.
Член 3

Надлежниот орган носи одлука за поднесеното барање во рок од 60 работни дена
од приемот на барањето, а во случај на продолжување на веќе добиеното одобрение во рок
od 30 rabotni дена.
Рокот од став 1 на овој член престанува да тече од денот кога Министерството за
здравство ќе побара да се обезбедат дополнителни информации за кои смета дека се
неопходни и продолжува да тече од денот на доставувањето на потребните информации.
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Член 4
Министерството за здравство издава одобрение за вршење на дејност кое ги содржи
следните податоци: носител на одобрението, локација на објектот, опрема, за кои видови
прекурзори се однесува одобрението, на кои видови на операции со прекурзорите, името на
прекурзорот, количината, CAS (хемиски сибол) и HS-број, рок на важност.
Образецот на одобрението за вршење на промет со прекурзори е даден во прилог 1
на овој правилник и е негов состaвен дел.
Член 5
Издаденото одобрение се однесува за секој прекурзор и за секоја операција која се
врши кај еден оператор.
Член 6
По истекот на периодот за кој е издаденo одобрението, операторот кој врши промет
на прекурзори од прва категорија поднесува ново барање, а операторот кој врши промет на
прекурзори од втора и трета категорија поднесува барање за продолжување на
одобрението.
Одобрението не може да се пренесе на друг оператор.
Член 7
Операторот поднесува ново барање и во случај кога:
- бара вршење промет и на друг прекурзор
- започнува да врши нова операција
- кога се менува локацијата на просторот во кој се врши дејноста.

Член 8
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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Прилог 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
ОДОБРЕНИЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ
Одобрение број ______________
1. Носител на одобрението ( име, адреса,
телефон, факс, е-маил)

2. Орган кој го издава одобрението

1 а) дополнителни информации

1 б) дополнителни информации

3. рок на важност на одобрението
од

до

4. Одобрението се однесува за следните прекурзори
прекурзор

CAS и HS код

операција

локација

5.дополнителни информации/услови/опрема

6. датум

потпис
(име)

печат
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