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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 

Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ брoj 43/12, 
145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15 и 61/15), во членот 305 став (1) 
во воведната реченица зборовите: „4000 до“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 
прекршоците од став (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Ставот (3) зборовите: „4.000 до 6.000“ се заменуваат со зборовите: „600 до 900“. 

Ставовите (4) и (5) се бришат. 

Ставот (6) кој станува став (4) зборовите: „износ од 1.000 до 1.300 евра во денарска 
противвредност“ се заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во став (2) на овој 
член“. 

Ставовите (7) и (8) стануваат ставови (5) и (6). 

Член 2 

Во членот 306 став (1) во воведната реченица зборовите: „3000 до“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 
прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Во ставот (5) зборовите: „управна мерка“ се заменуваат со зборовите: „прекршочна 
санкција“, а зборовите: „до 30 дена“ се заменуваат со зборовите: „од три месеци до една 
година“. 

Член 3 

Во членот 307 став (1) во воведната реченица зборовите: „2 500 до“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 
прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Во ставот (3) зборовите: „20.000 до“ се бришат. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот 
од став (3) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Член 4 

Во членот 308 став (1) во воведната реченица зборовите: „1.500 до“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 
прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Член 5 
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Во членот 312 став (4) зборовите: „8.000 до“ се бришат. 

Ставот (5) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот 
од ставот (4) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Во ставот (6) зборовите: „8.000 до 12.000“ се заменуваат со зборовите: „1.200 до 1.800“. 

Во ставот (11) зборовите: „1.800 до“ се бришат. 

Ставот (12) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот 
од ставот (11) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Во ставот (13) бројот „5.000“ се заменува со бројот „3.000“. 

Во ставот (19) зборовите: „1. 000 до“ се бришат. 

Во ставовите (20), (21), (23) и (24) зборовите: „3.000 до“ се бришат. 

Во ставот (25) зборовите: „15.000 до“ се бришат. 

Ставот (26) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршокот 
од ставот (25) од овој закон и на одговорното лице во правното лице.“ 

Во ставовите (27) и (29) зборовите: „5.000 до“ се бришат. 

Член 6 

Во членот 313 став (1) по зборот „постапка„ се додаваат зборовите: „со издавање на 
мандатен платен налог“. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„За дејствијата од став (1) на овој член на здравствениот работник, инспекторот ќе му издаде 
мандатен платен налог.“. 

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат: 

„(3) Сторителот на прекршокот има обврска во рок од осум дена од денот на врачувањето на 
мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ. 

(4) Доколку сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата од ставот (1) на овој 
член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и инспекторот ќе го достави до 
органот надлежен за присилно извршување за негово извршување.“ 

Член 7 

Во членот 313-а во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат. 

Ставот (2) се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за 
прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорното лице во правното лице.“ 

Во ставот (3) зборовите: „износ од 3.000 до 6.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во ставот (2) на овој член“. 

Во ставот (5) зборовите: „износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите: „двоен износ од утврдениот во ставот (4) на овој член“. 

Член 8 
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Во членот 315 ставот (2) се брише. 

Член 9 

По членот 315 се додаваат два нови члена 315-а и 315-б, кои гласат: 

„Член 315-а 

(1) За прекршоците утврдени во членовите 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313 и 313-
а од овој закон, Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен на сторителот на 
прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за прекршоците. 

(2) Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за издадените 
прекршочни и мандатни платни налози и за исходот од покренатите постапки. 

(3) Во евиденцијата од ставот (2) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните 
податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно 
престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот односно мандатниот 
платен налог кој му се издава и исходот на постапката. 

(4) Личните податоци од ставот (3) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување 
во евиденцијата. 

(5) Формата и содржината на прекршочниот и мандатниот платен налог ги пропишува 
министерот за здравство. 

Член 315-б 

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за 
прекршоците.“ 

Член 10 

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 11 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен 
весник на Република Македонија" број 10/15), во членот 42, по зборовите: „запишани на 
специјализација, односно супспецијализација“ запирката се заменува со точка, а зборовите 
до крајот на реченицата се бришат. 

Член 12 

Висината на надоместокот за спроведување на специјализација, односно супспецијализација 
на здравствените работници, односно здравствените соработници вработени во приватни 
здравствени установи, други правни лица и невработените, кои на денот на влегување во 
сила на овој закон спроведуваат специјалистички, односно супспецијалистички стаж е за 20% 
пониска од надоместокот што го плаќаат јавните здравствени установи за здравствените 
работници со високо образование, односно здравствените соработници со високо 
образование вработени во јавната здравствена установа, односно е намалена за висината на 
средствата што ги добива јавната здравствена установа во која се спроведува 
специјализацијата за надоместување на материјалните трошоци кои произлегуваат од 
специјализацијата, односно супспецијализацијата и за унапредување и развој на 
здравствените услуги во јавната здравствена установа, а на јавната здравствена установа во 
која се спроведува специјализацијата, односно супспецијализацијата на здравствените 
работници, односно здравствените соработници вработени во приватни здравствени установи, 
други правни лица и невработените се плаќа надоместок само за лицата ангажирани во 
спроведувањето на практичната обука. 

Член 13 
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(1) Здравствените работници со средно, вишо или високо стручно образование или со 180 
ЕКТС од областа на медицината, кои биле вработени во приватните здравствени установи, 
основани врз основа на закуп на простор и опрема на делови од јавните здравствени 
установи согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија" број 38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 
77/2008, 67/2009, 88/2010, 44/11 и 53/11) во процесот на приватизација на делови од 
јавните здравствени установи во кои се врши примарна здравствена заштита од областа на 
медицината по пат на издавање на простор и опрема под закуп и по тој основ основање на 
приватни здравствени установи, а кои останале без работа по 1 јануари 2007 година поради 
стечај односно престанок на приватната здравствена установа, или остварување на правото 
на пензија или смрт на здравствениот работник, кој е носител на дејност на кого му се 
издадени под закуп просторот и опремата и кои до денот на вработувањето во приватните 
здравствени установи работеле во јавна здравствена установа и сеуште не исполниле услови 
за остварување на право на старосна пензија, се вработуваат во јавната здравствена 
установа во која работеле, односно во друга јавна здравствена установа каде што има 
потреба од овој вид на здравствени работници доколку во јавната здравствена установа во 
која работеле нема слободно работно место. 

(2) Здравствените работници од ставот (1) на овој член во рок од две години од денот на 
влегувањето во сила на овој закон поднесуваат барање за остварување на правото од ставот 
(1) на овој член до Министерството за здравство. Кон барањето приложуваат документи со 
кои докажуваат дека ги исполнува условите од ставот (1) на овој член, Документите ги 
доставуваат во оригинал или како копија заверена од нотар. 

(3) Министерството за здравство во рок од 30 дена од приемот на барањето од ставот (2) на 
овој член одлучува по барањето врз основа на доставената документација од ставот (2) на 
овој член и издава согласност за вработување на здравствениот работник од ставот (1) на 
овој член во јавната здравствена установа во која работеле, односно во друга јавна 
здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени работници доколку во 
јавната здравствена установа во која работеле нема слободно работно место. 

(4) Јавната здравствена установа од ставот (3) на овој член го пријавува во работен однос 
здравствениот работник од ставот (1) на овој член согласно овој закон, врз основа на 
согласноста од Министерството за здравство. 

Член 14 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“. 

 


