
ПОСТАПКА  
ЗА ОПИЈАВТВАЊЕ МА ДИОКНЛРЙА ПАБНСА 

 

1. Диокнлрйаса пабнса лнже да ре опијави днйнкйт рстдемснс нрвник 

мајлакйт 200 ЕЙСР он рисе нрмнви (онкнжеми ироиси, извпчема рстдемсрйа 

опайра, завпчеми релимапи/йтпреви и рк.) 

2. Диокнлрйаса пабнса ре опијавтва нд марсавмн-матцмаса нбкарс йнја ре 

мегтва ма Уайтксеснс за екейспнсефмийа и имунплахирйи сефмнкнгии и ре 

пабнси онд мадзнп ма лемснп. 

3. Рстдемснс избипа села за изпабнсйа ма диокнлрйа пабнса и лемснп онд 

цие пайнвндрсвн ќе ја пабнси вн онркедминс релерсап нд рстдии. Лемснпнс 

заднкжисекмн е марсавмий избпам ма Уайтксеснс за екейспнсефмийа и 

имунплахирйи сефмнкнгии вн Рйноје.  

4. Вн сейнс ма едма тцебма гндима йај едем марсавмий лнже да ре опијавас 

мајлмнгт 10 диокнлрйи сптда. 

5. Рстдемснс ононкмтва нбпазех ма опијава (вн цесипи опилепнйа) йнја 

лнже да ја рилме нд веб рспамихаса ма Уайтксеснс ики да ја днбие вн Рктжбаса 

за рстдемсрйи опачања. 

6. Онсоичамаса и ононкмеса опијава нд рспама ма рстдемснс и лемснпнс 

рстдемснс ја завептва вн рстдемсрйаса апфива он чсн ја днрсавтва вн Рктжбаса 

за рстдемсрйи опачања йаде вн имдейрнс лт ре воичтва дейа опијавик 

диокнлрйа пабнса, йај йнј марсавмий/лемснп и демнс ма опијавтвањесн. Опи 

опијавтвањесн ма диокнлрйаса пабнса рстдемснс токаќа рпедрсва за 8 йпедиса.  

7. Диокнлрйаса пабнса вн опимхио, ре опијавтва и пабнси вн сейнс ма 

онркедминс релерсап нд рстдиисе. 

8. Диокнлрйаса пабнса, рстдемснс мајпамн лнже да гн опедаде вн пнй нд 

45 дема нд демнс ма опиуаќање ма селаса (дастлнс воичам вн имдейр). 

9. Рстдемснс диокнлрйаса пабнса ја опедава вн спи опилепнйа маоичам 

ма фапсија и едем опилепнй вн екейспнмрйа унпла опейт апфиваса ма 

Уайтксеснс дн цкемнвисе ма йнлиријаса. Екейспнмрйинс опилепнй нд 

диокнлрйаса пабнса ре цтва вн Бибкинсейаса ма Уайтксеснс.  

10. Опи опедавањесн ма изпабнсеминс диокнлрйи сптд рстдемснс 

ононкмтва Бапање за зайажтвање ма јавма ндбпама (нбпазех), вн спи 

опилепнйа, а рнрсавем дек ма бапањесн е и опегкеднс ма онкнжеми ироиси рн 

нхемйи и нрвнеми йпедиси.  

11.  Опндейамнс за марсава ја днрсавтва диокнлрйаса пабнса дн йнлиријаса 

за опегкед и нхемйа йнја вн пнй нд 5 пабнсми дема дава извечсај рн нхемйа он 

чсн ре зайажтва јавма ндбпама опед йнлиријаса нопедекема рн опијаваса.  

12. Диокнлрйаса пабнса, ре бпами мајйармн вн пнй нд 3 лерехи нд демнс ма 

онкнжтвање ма онркедминс ироис.  

        Нд Дейамаснс ма УЕИС 

 

 


