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В О В Е Д

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

Законот за јавно здравје ги уредува спроведувањето на основните функции и задачи на 
јавното здравје, системот на јавното здравје, јавно-здравствените вонредни околности и 
финансирањето на јавното здравје.

Со донесувањето на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр. 96/19) се наметна потребата од ревидирање на прекршочните 
одредби на Законот за јавно здравје.

За таа цел се предлага донесување на Предлог-законот.

Покрај наведеното, со предложениот закон се врши и допрецизирање на конкретни 
одредби, со цел содржинско односно нормативно-правно подобрување на одредени 
законски решенија, а во насока на доследна практична имплементација.  

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
Предлог-законот се заснова врз исти начела врз кои е заснован Законот за јавно здравје.

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

Предлог-законот нема финансиски последици врз Буџетот на Република Северна 
Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведување на Предлог-законот не се потребни дополнителни финансиски средства 
од Буџетот на Република Северна Македонија. 



 
ПРЕДЛОГ-ЗАКОН 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНО ЗДРАВЈЕ

Член 1
Во Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10, 

136/11, 144/14, 149/15 и 37/16), во член 43 став (1) во воведната реченица зборовите 
„1.500 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 до 1000 евра 
во денарска противвредност за микро правни лица, од 500 до 2000 евра во денарска 
противвредност за мали правни лица, од 1000 до 6000 евра во денарска противвредност 
за средни правни лица и од 1000 до 10000 евра во денарска противвредност за големи 
правни лица“.

Во ставот 2 зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице“ се заменуваат 
со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 2
Во членот 44 во воведната реченица зборовите „500 до 800 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за јавно здравје.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Со членовите 1 и 2 се усогласуваат одредбите со Законот за прекршоците.

Со членовите 3 и 4 се преодни и завршни одредби.

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 ќе се обезбедат усогласени одредби на Законот за јавно 
здравје со Законот за прекршоци.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
Законот за јавно здравје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 22/10, 136/11, 

144/14, 149/15 и 37/16), ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 43
(1) Глоба во износ од 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице, ако: 
1) не ги обезбеди капацитетите пропишани со овој закон (член 25 став (3)); 
2) не постапи по наредбата согласно со членовите 27 и 28 од овој закон; 
3) врши активна или пасивна имунизација на лица или употреба на профилакса без 
овластување (член 30); 
4) врши дејност спротивно на членот 33 од овој закон и 
5) прави тетоважа или пирсинг, освен на уво, на лица помлади од 16 години и/или врши 
тетоважи на главата, вратот, зглобовите или рацете, пирсинг на гениталиите (кај машки и 
женски) и пирсинг на брадавици (само кај женски) на лица постари од 16, а помлади од 18 
години без писмена согласност и на родителот, односно старателот (член 33 ставови (3) и 
(4)).
(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.

Член 44
Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на физичко лице, ако: 
1) не постапува согласно со членот 23 од овој закон; 
2) не го подготви и предаде здравствениот дел од Општата декларација на леталото 
изготвен согласно со Меѓународниот здравствен правилник или не достави дополнителни 
информации за здравствената ситуација на лицата во авионот на барање на Државниот 
санитарен и здравствен инспекторат (член 24); 
3) дозволи влез или излез од авионот и/или утовар и истовар на стока, пред да добие 
дозвола од Државниот санитарен и здравствен инспекторат (член 26 став (3)); 
4) врши дејност спротивно на членот 33 од овој закон и 
5) прави тетоважа или пирсинг, освен на уво, на лица помлади од 16 години и/или врши 
тетоважи на главата, вратот, зглобовите или рацете, пирсинг на гениталиите (кај машки и 
женски) и пирсинг на брадавици (само кај женски) на лица постари од 16, а помлади од 18 
години без писмена согласност и на родителот, односно старателот (член 33 ставови (3) и 
(4)).


