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ВОВЕД

I. ОЦЕНКА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО 
ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело 
заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 
91/13 и 164/13) се уредуваат условите под кои можат да се земаат, чуваат, 
обработуваат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат делови од човечкото 
тело (органи и ткива) од живи или умрени лица заради лекување, условите што 
треба да ги исполнуваат здравствените установи што вршат работи на земање, 
чување, обработување, разменување, пренесување и пресадување делови од 
човечкото тело заради лекување, организацијата и спроведувањето на 
земањето и пресадувањето делови од човечкото тело, како и надзорот над 
спроведувањето на овој закон. 

Со членот 54 од Законот се уредени надлежностите на Министерството 
за здравство по однос на: воспоставување и одржување централен 
информатички систем, водење на Националната листа за чекање и водење на 
евиденциите за можните дарители и приматели, обезбедување и 
координирање на дистрибуција и размена на органи или ткива меѓу 
овластените здравствени установи во Република Македонија и соработката со 
сродни странски и меѓународни организации заради разменување на органи за 
пресадување, организирање превоз на тимовите за пресадување и на органите, 
водење регистар на сериозни штетни настани и сериозни штетни реакции и др. 
Претходно наведените работи, Министерството за здравство ги врши преку 
Националниот координатор за трансплантација Координаторот за крвотворни 
матични клетки и со поддршка на Националниот комитет за трансплантација 
формиран од министерот за здравство.

Националниот координатор за трансплантација согласно член 54 став (5) 
од Законот, го координира процесот на спроведување на програмата за 
трансплантација и обезбедува координирање на работата на сите субјекти 
вклучени во спроведувањето на одредбите на овој закон. 

Имајќи го претходно наведеното, активностите со кои се соочува 
Националниот координатор не трпат одлагање, поради што се наметнува 
потребата за избор на лице кое ќе го заменува во случај на негова отсутност 
или спреченост за извршување на функцијата која му е доделена. Лицето кое ќе 
биде избрано за заменик, треба да ги исполнува условите утврдени со член 55 
од Законот, а за неговата работа се предлага да му се исплатува месечен 
надоместок во висина од 70% од месечниот надоместок што му се исплаќа на 
Националниот координатор за трансплантација.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта што треба да се постигне со овој закон е да се избере заменик на 
Националниот координатор кој ќе го заменува кога тој е отсутен или кога 
поради болест и други причини е спречен да ја врши својата функција.

Предлог законот се заснова на истите начела на кои се заснова и Законот 
за земање и пресадување на делови на човечкото тело заради лекување.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА 
ЗАКОНОТ ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

За спроведување на овој закон потребни се финансиски средства од 
Буџетот на Република Македонија за исплата на месечен паричен надоместок 
за заменикот на Националниот координатор за трансплантација во висина од 



70% од основицата за пресметување на платата за избрани и именувани лица 
утврдена согласно со Законот за плата и други надоместоци на избрани и 
именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/90 
и „Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 
84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 42/10, 97/10, 11/12 и 145/12).

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ И НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предлог Законот за дополнување на Закон за земање и пресадување на 
делови на човечкото тело заради лекување не предизвикува фискални 
импликации по одделни субјекти. 



Предлог – закон
за дополнување на Законот за земање и пресадување на делови на човечкото 

тело заради лекување

Член 1
Во Законот за земање и пресадување на делови на човечкото тело 

заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 136/11, 
91/13 и 164/13) во членот 55 по ставот (10) се додаваат седум нови става (11), 
(12), (13), (14), (15), (16) и (17), кои гласат:

„(11) Владата на Република Македонија избира заменик на 
Националниот координатор за трансплантација, по објавен оглас на предлог на 
министерот за здравство, со мандат од четири години.

(12) Заменикот го заменува Националниот координатор за 
трансплантација во случај кога тој е отсутен или кога поради болест и други 
причини е спречен да ја врши својата функција, со сите негови овластувања и 
одговорности. 

(13) Лицето од ставот (12) на овој член треба да ги исполнува условите 
од ставот (2) на овој член и да полага психолошки тест и тест за интегритет 
согласно со ставовите (4), (5) и (6) на овој член.

(14) Министерството за здравство, врз основа на исполнетоста на 
условите од ставот (2) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член, подготвува листа на 
кандидати.

(15) Министерот за здравство до Владата на Република Македонија за 
заменик на Националниот координатор за трансплантација го предлага 
прворангираниот кандидат од листата од ставот (14) на овој член.

(16) Заменикот на Националниот координатор од ставот (15) на овој 
член, во рок од шест месеци од изборот, доставува доказ за исполнетост на 
условите од ставовите (2) точка 8 и (3) на овој член.

(17) Доколку заменикот на Националниот координатор од ставот (15) на 
овој член не ги достави доказите од ставот (16) на овој член, му престанува 
мандатот со денот на истекот на шест месеци од денот на изборот.“

Член 2
Во членот 55-д по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) На заменикот на Националниот координатор за трансплантација му 

се исплатува месечен надоместок во висина од 70% од месечниот надоместок 
што му се исплаќа на Националниот координатор за трансплантација согласно 
став (1) на овој член.“

Член 3
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО 

ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со член 1 се врши дополнување на постојниот член 55 со седум нови 
ставови според кои Владата на Република Македонија, по објавен оглас на 
предлог на министерот за здравство, избира заменик на Националниот 
координатор за трансплантација кој ќе го заменува кога тој е отсутен или кога 
поради болест и други причини е спречен да ја врши својата функција, со сите 
негови овластувања и одговорности. Лицето кое се избира за заменик, треба да 
ги исполнува условите кои се предвидени за Националниот координатор за 
трансплантација.

Со членот 2 од Предлог законот во постојниот член 55-д се додава нов 
став 2 според кој на заменикот на Националниот координатор за 
трансплантација му се исплатува месечен надоместок во висина од 70% од 
месечниот надоместок што му се исплаќа на Националниот координатор за 
трансплантација.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани 
во функција на соодветна практична имплементација на предметниот закон. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија Владата на Република Македонија ќе  избере 
заменик на Националниот координатор за трансплантација, кој ќе го заменува 
во случај на отсутност и спреченост и на кој за извршената работа ќе му се 
исплаќа месечен надоместок.



Текст на одредбите од Закон за земање и пресадување на делови на човечкото 
тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/11, 

136/11, 91/13 и 164/13) што се дополнуваат

Член 55
(1) Националниот координатор за трансплантација по објавен оглас на 

предлог на министерот за здравство го избира Владата на Република 
Македонија, со мандат од четири години.

(2) Лицето од ставот (1) на овој член треба да ги исполнува следниве 
услови: 

1) да има завршено медицински факултет со просек од најмалку 8,0; 
2) положен стручен испит; 
3) специјализација од хируршка или интернистичка гранка на медицината; 
4) најмалку пет години работно искуство во соодветната специјалност; 
5) да не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење професија, 

дејност или должност; 
6) да е државјанин на Република Македонија;
7) активно да го владее македонскиот јазик; 
8) активно да го познава англискиот јазик што се докажува со еден од 

следниве меѓународно признати сертификати: 
- ТОЕФЕЛ (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање 

преку компјутер, не постар од три години од денот на 
издавањето, 

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, не постар од три години од 
денот на издавањето, 

- ТОЛЕС (TOLES) - базично познавање (Foundation level), 
- ИЛЕК (ILEC) - положен со успех најмалку Б2 (B2), Кембриџ 

сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Certificate of 
Preliminary English) - Б1 (B1) и

- меѓународно признати сертификати за познавање на англискиот 
јазик од областа на медицината.

(3) Лицето од ставот (1) на овој член полага психолошки тест и тест за 
интегритет.

(4) Психолошкиот тест се спроведува врз основа на меѓународно 
признати психолошки тестови и има за цел да се проверат социјалните 
способности на лицето кое се предлага за национален координатор за 
трансплантација.

(5) Тестот за интегритет се заснова врз постојниот етички и деонтолошки 
кодекс за докторите на медицина и има за цел проверка на етичките и 
моралните вредности на лицето кое се предлага за Национален координатор за 
трансплантација.

(6) Тестовите од ставот (3) на овој член се спроведуваат во писмена 
форма и анонимно од стручни лица од независна и целосно акредитирана 
професионална институција ангажирани од Министерството за здравство.

(7) Министерството за здравство, врз основа на исполнетоста на 
условите од ставот (2) точки 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 на овој член, подготвува листа на 
кандидати.

(8) Министерот за здравство до Владата на Република Македонија за 
национален координатор за трансплантација го предлага прворангираниот 
кандидат од листата од ставот (7) на овој член.

(9) Националниот координатор од ставот (8) на овој член, во рок од шест 
месеци од изборот, доставува доказ за исполнетост на условите од ставовите 
(2) точка 8 и (3) на овој член.



(10) Доколку националниот координатор од ставот (8) на овој член не ги 
достави доказите од ставот (9) на овој член, му престанува мандатот со денот 
на истекот на шест месеци од денот на изборот.

Член 55-д
За вршењето на работите на Националниот координатор за 

трансплантација и координаторот за крвотворни матични клетки им се 
исплатува месечен надоместок во висина на основицата за пресметување на 
платата за избрани и именувани лица утврдена согласно со Законот за плата и 
други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија 
(„Службен весник на СРМ“ број 36/90 и „Службен весник на Република 
Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009, 
42/10, 97/10, 11/12 и 145/12).


