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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПРЕКУРЗОРИ
Сл.Весник на Р.Македонија бр.40 од 30.03.2007 година

Член 1
Во Законот за прекурзори ("Службен весник на Република
Македонија" број 37/2004), УО членoт 2 став 1 по точката ѕ) се додаваат
две нови точки и) и ј), кои гласат:
и) "Увозник" е секое правно лице кое главно е одговорно за увозните
активности преку економски и правни односи за прекурзорите и за
корисникот и кој, кога е тоа соодветно, поднесува царинска декларација
или во чие име се поднесува царинската декларација и
ј) "Извозник" е секое правно лице кое главно е одговорно за
извозните активности преку економски и правни односи за прекурзорите и
со крајниот примач и кој поднесува царинска декларација или во чие име
се поднесува царинската декларација."
Член 2
Во членот 3 ставот 1 се менува и гласи:
"Прекурзорите, согласно со ратификуваните меѓународни договори и
меѓународните нормативи и стандарди,се распоредуват во три категории:
1) во прва категорија спаѓаат супстанциите:
- 1-Фенил-2-Пропанон (1-Phenyl-2-Propanon)
кој може да биде означен и како Фенилацетон HS code: 915 24
(Phenylacetone)
CAS број: 10824-7
- Н-ацетилантранилна киселина (М-асеtуlаnthranilic acid) HS code: 2924.23
која
може
да
биде
означена
и
како 2- CAS број: 89-52-1
Ацетамидобензоева киселина (2-Асеtamidobenzoic)
-1 ѕоѕаf rol (cis i trans) (isosafrol) (cis + trans))
НЅ code: 2932.91
CAS број:120-58-1
- 3,4-Метилендиоксифенил пропанон (3,4Меthylenedioxyphenylpropane - 2-оn) кој може да биде
означен и како 1-(1,3-Бензодиоксол-5-ил) пропан -2 он (1-(1,3Веnzodioxal – 5 -5-уl)ргораn -2-оnе)
НЅ соdе: 2932.92
CAS број:4676-39-5
- Пиперонал (Piperonal)

HS code: 2932.93
CAS број: 120-57-0

- Сафрол (Safrol)

HS code: 2932.91
CAS број: 120-58-1

- Ефедрин (Ephedrine)

HS code: 2939.41
CAS број: 299-42-3

- Псеудоефедрин (Рѕеudoephedrine)

НЅ соdе: 2939.42
CAS број: 90-82-4
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- Норефедрин (Norephedrine)

HS code: 2939.49
CAS број: 154-41-6

- Ергометрин (Ergometrine)

HS code: 2939.61
CAS број: 60-79-7

- Ерготамин (Ergotamine)

HS code: 2939.62
CAS број: 113-15-5

- Лизергинска киселина (Lysergic acid) и

HS code: 2939.63
CAS број: 82-58-6
солите на супстанциите наведени во оваа категорија кога постоењето
на тие соли е можно;
2) во втора категорија спаѓаат супстанциите:
-

Анхидрид на оцетна киселина (Acetic anhydride)

HS code: 2924.23
CAS број: 89-52-1

-

Фенилоцетна киселина
Рhenylacetic acid)

HS code: 2916.34
CAS број: 103-82-2

-

Антранилна киселина (Аnthranilic асid)

HS code: 2922.43
CAS број: 118-92-3

-

Калиум перманганат(Роttasium permanganate)

НЅ соdе: 2841.61
CAS број:7722-64-7

-

Пиперидин (Piperidine) и

HS code: 2933.32
CAS број: 110-89-4

- солите на супстанциите наведени во оваа категорија кога постоењето на
тие соли е можно и
3)

во трета категорија спаѓаат супстанциите:

- Хлороводородна киселина
HS code: 2806.10
(Hydrochloric acid ) која може да биде означена и како CAS број: 7647-01-0
Водороден хлорид (Нуdrogen chloride)
-

Сулфурна киселина (Ѕulphuric acid)

HS code: 2807.00
CAS број: 7664-93-9

-

Толуен (Toluene)

HS code: 2902.30
CAS број: 108-88-3

-

Етил етер (Ethyl ether) кој може да биде означен и како
HS code: 2909.11
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Диетил етер
(Diethyl ether)

CAS број: 60-29-7

-

HS code: 2914.11
CAS број: 67-64-1

Ацетон (Acetone) и

- Метил етил кетон (Metiletilketone) (MEK) кој може да HS code: 2914.12
биде означен и како Бутанон (Butanone) и
CAS број: 78-93-3
- солите на супстанциите наведени во оваа категорија кога постоењето на
тие соли е можно, со исклучок на солите на хлороводородна и сулфурна
киселина." Во ставот 2 зборот "отрови" се заменува со зборот "хемикалии".
Член 3
Во членот 4 по ставот 2 се додават три нови става 3, 4 и 5, кои
гласат:
"Операторите покрај условите од ставовите 1 и 2 на овој член треба
да достават и доказ за неосудуваност на правното лице, на основачот и на
одговорното лице за нелегални активности со опојни дроги и прекурзори,
како и доказ дека не им е изречена санкција забрана на вршење на
дејност поради нелегални активности со опојни дроги и прекурзори.
Операторите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се должни да
определат одговорно лице и да го известат Министерството за здравство за
секоја промена на тоа лице.
Одговорното лице од ставот 4 на овој член e должно да обезбеди
чување, складирање, промет и водење на евиденцијата за прометот со
прекурзори во согласност со одредбите од овој закон."
Член 4
Во членот 5 став 1 зборовите: "количините на" се заменуват со
зборовите: "прометот на".
По ставот 1 се додаваaт два нови ставa 2 и 3, кои гласат:
"Операторите кои вршат производство со прекурзори се должни
целокупната царинска и комерцијална документација за трансакциите со
прекурзорите од членот 3 точки 1 и 2 на овој закон да ја чуваат пет
години, а целокупната царинска документација за трансакциите со
прекурзорите од членот 3 точка 3 на овој закон да ја чуваат за период од
три години од крајот на календарската година во која активноста се
извршила.
Документите од ставот 2 на овој член треба да ги содржат следниве
податоци: името на прекурзорите согласно со членoт 3 од овој закон, а во
случај на смеса или природен производ имeто на смесата или природниот
производ и името на прекурзорот согласно со членoт 3 од овој закон
следено со зборот "прекурзор", количината и тежината на прекурзорот, а
во случај на смеса или природен производ, количината, тежината ако е тоа
и доколку е тоа можно процентот на секој прекурзор кој го содржи
готовиот производ, како и името и адресата на увозникот, извозникот,
крајниот примач и ако е можно името на лицето вклучено во посредните
активности."
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Во ставот 2 кој станува став 4 по зборот "увид" се додаваат
зборовите: "во трансакциите".
Ставот 3 станува став 5.
Член 5
Во членот 6 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Операторите од ставовите 1 и 2 на овој член покрај условите од
ставовите 1 и 2 на овој член треба да достават и доказ за неосудуваност на
правното лице, на основачот и на одговорното лице за нелегални
активности со опојни дроги и прекурзори, како и доказ дека не им е
изречена санкција забрана на вршење на дејност поради нелегални
активности со опојни дроги и прекурзори."
Член 6
Во членот 8 став 2 по зборовите: "определени прекурзори" се
додаваат зборовите: "за промет со прекурзори од членот 3 точки 1 и 2 на
овој закон за период од три години, а за промет со прекурзори од членот 3
точка 3 на овој закон".
По ставoт 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:
"На аптеките, ветеринарните станици, царината, полицијата,
овластените лаборатории на надлежните органи, јавни институции и
Армијата на Република Македонија, Министерството за здравство им
издава одобрение по нивно барање за користење на прекурзори од членот
3 точка 1 на овој закон за свои потреби во рамките на дејноста што ја
вршат.
Одобрение за вршење промет со прекурзори не е потребно за оние
оператори кои во текот на една календарска година користат прекурзори
во количини кои не ги надминуваат следниве граници: aцетон 50 кг, етил
етер 20 кг, метил етил кетон 50 кг, тоулен 50 кг, сулфурна киселина 100 кг
и хлороводородна киселина 100 кг, како и соодветно солите на овие
супстанции кога нивното постоење е можно."
Член 7
Во членот 10 став 1 по точкатa 1 се додава нова точка 2, која гласи:
"2) Ако во период од три години по издавањето на одобрението за
вршење на промет, операторот не започнал со вршење на дејноста".
Во точката 2 која станува точка 3 зборовите: "мерка за безбедност" се
заменуваат со зборот "санкција".
Во став 2 по зборот "опремата" се става запирка и се додаваат
зборовите: "супстанциите со кои врши промет и седиштето", а зборот
"веднаш" се заменува со зборовите: "во рок од десет дена".
По ставот 2 се додаваат два нови ставa 3 и 4, кои гласат:
"За секоја промена во однос на просторот, опремата, кадарот и
супстанциите со кои врши промет, операторот е должен да поднесе ново
барање заради утврдување на условите за вршење на дејноста до
Министерството за здравство.
Министерството за здравство одлучува во рок од 60 дена oд денот на
приемот на барањето за издавањето на одобрението за вршење на промет,
односно во рок од 30 дена по барањето за обнова на одобрението."
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Член 8
Во членот 11 став 2 по зборот "смеси" се додаваaт зборовите: "или
природни продукти".
По ставoт 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Формата i содржината на изјавата за конкретната намена која ја
поднесува крајниот корисник ја пропишува министерот за здравство."
По ставот 4, кој станува став 5, се додаваат два нови става 6 и 7, кои
гласат:
"Операторите вклучени во прометот со прекурзори се должни
документацијата за прекурзорите од членот 3, точки 1 и 2 на овој закон да
ја чуваат пет години, а документацијата за прекурзорите од членот 3 точка
3 на овој закон да ја чуваат за период од три години од крајот на
календарската година во која активноста се извршила.
Обврската од ставот 6 на овој член не се однесува на операторите од
членот 8 став 7 на овој закон кои вршат промет со мали количини на
прекурзори."
Член 9
Во членот 12 по ставoт 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Заради спречување на можноста за пренасочување на прекурзорите од
легален во нелегален промет заради недозволено производство на опојни
дроги и психотропни супстанции, се воспоставува соработка меѓу
надлежните органи и институции, како и со операторите."
По ставот 2, кој станува став 3, се додаваат два нови става 4 и 5, кои
гласат:
"Операторот кој врши промет со прекурзори е должен до
Министерството за здравство да достави годишен извештај за прометот.
Министерот за здравство ќе ги пропише податоците кои треба да
бидат содржани во извештајот."
Член 10
Во членот 13 став 1 по зборот "закон" точката се брише и се додаваат
зборовите: "или во случај на смеса или природен производ, со името на
смесата или природниот производ и името на секој поединечен прекурзор
содржан во смесата или природниот производ".
Член 11
Во членот 14 став 3 по зборовите: "податоците во документацијата"
точката се брише и се додаваат зборовите: "или ако е потребно да се
провери легитимноста на трансакцијата, особено во случаи кога е
потребна потврда од земјата која е посочена како крајна дестинација".
Член 12
Во членот 15 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Министерот за здравство ја објавува листата на земји кои издаваат увозни
дозволи согласно сo нивните прописи."
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Член 13
Во членот 17 став 1 по точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3,
кои гласат:
"2) кон барањето не се доставени сите потребни податоци и
документација;
3) постои основано сомнение дека прекурзорот може да биде
пренасочен во нелегално производство или промет;". Точката 2 станува
точка 4.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"По исклучок од ставот 1 точка 3 на овој член, Министерството за
здравство за определени работи може да издаде дозвола за увоз, извоз,
транспорт и транзит по барање на Министерството за внатрешни работи
или Царинската управа."
Член 14
Во членот 19 став 3 по зборот "Листа" се додаваaт зборовите: "на
прекурзори". По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Формата и содржината, како и начинот на издавање на образецот за
предизвозно информирање го пропишува министерот за здравство."
Член 15
Во членот 21 став 1 зборовитe: "регистер на" се заменуваaт со
зборовите: "евиденција за".
Во ставот 2 зборот "регистарот" се заменува со зборот
"евиденцијата".
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Податоците од евиденцијата можат да бидат достапни само за службени
потреби на Министерството за здравство и други органи на државната
управа и истите имаат карактер на класифицирани информации согласно
со закон."
Член 16
Во Главата V насловот "КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ" се менува и гласи:
"ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ".
Член 17
Во членот 26 став 1 зборовите: "Со парична казна од 150.000 до
300.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ
од 2.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече", а по
точката 1 се додаваат две нови точки 2 и 3, кои гласат:
"2) не определи одговорно лице и не го извести Министерството за
здравство за промената на лицето (член 4 став 4);
3) не обезбеди чување, складирање и промет и не води евиденција
за прометот со прекурзори согласно со овој закон (член 4 став 5);".
Точките 2, 3, 5 и 6 стануват точки 4, 5, 7 и 8.
Во ставот 1 точка 4 која станува точка 6 по зборот "опремата" се
става запирка и се додаваат зборовите: "супстанциите со кои врши промет
и седиштето".
Во ставот 2 зборовите: "мерка на безбедност " се заменуваат со
зборот "санкција".
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Ставот 3 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 800 до 1500 евра во денарска противвредност ќе се
изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот 1
на овој член и ќе се изрече санкција забрана за вршење на должност во
траење од три месеца до една година."
Член 18
Во членот 27 став 1 зборовите: "Со парична казна од 80.000 до
200.000 денари ќе се казни" се заменуваат со зборовите: "Глоба во износ
од 1.800 до 3.300 евра во денарска противвредност ќе се изрече", а во
точката 1 по зборот "документација" се додаваат зборовите: "не ја чуваат
документацијата во утврдените рокови", а зборовите: "ставови 1 и 2" се
бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
"Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе
се изрече на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот
1 на овој член."
Член 19
Одредбите од членот 2 став 1, членот 3, членот 4 ставови 3,4 и 5,
членот 5 ставови 2 и 3, членот 6 став 3, членот 8 ставови 2, 6 и 7, членот
10 став 1 точка 2 и ставови 2, 3 и 4, членот 11 ставови 2, 4, 6 и 7, членот
12 ставови 2, 3 и 4, членот 13 став 1, членот 14 став 3, членот 15 став 2,
членот 17 став 1 точки 2 и 3 на Законот за прекурзори ("Службен весник
на Република Македонија" број 37/2004) престануваат да важат по
приемот на Република Македонија во Европската унија.
Член 20
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во
"Службен весник на Република Македонија".
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