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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 заштита на населението од заразни болести ги уредува мерките за 
спречување на појавата, рано откривање, спречување на ширењето и сузбивање на 
заразните болести и на инфекциите, правата и обвските на здравствените установи, 
правните и физичките лица, како и надзорот над спроведувањето на мерките, со цел на 
заштита на населението од заразни болести.
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 заштита на населението од заразни болести.
За таа цел се предлага донесување на Предлог Законот.
Покрај наведеното, со предложениот закон се вршат измени и во делот на здравствените 
установи и правните лица кои вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација како 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 заштита на 
населението од заразни болести.

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. 

V. ПРОПИСИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ДОНЕСАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
Донесувањето на предложениот закон имплицира донесување на подзаконски пропис чија 
содржина е предвидена со одредбите на предложениот закон.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 1
Во Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16) во член 39 ставот 
2 се менува и гласи:
„Превентивната дезинфекција, дезинсекција и дератизација се врши на секои шест 
месеци.“

Член 2
По членот 43-б се додава нов член 43-в, кој гласи:

„Одговорните лица за дезинфекција, дезинсекција и дератизација и вработените 
во здравствените установи кои вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација и во 
правните лица кои имаат одобрение за вршење на дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација, се должни континуирано да се усовршуваат согласно Програма за 
континуирана едукација за дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Програмата од ставот 1 на овој член ја утврдува министерот за здравство на 
предлог на Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија.

Континуираната едукација од ставот 1 на овој член се извршува од страна на 
здравствена установа која ги исполнува критериумите во однос на просторот, опремата и 
кадарот, овластена од министерот за здравство.

Министерот за здравство ги пропишува поблиските критериуми во однос на 
потребниот простор, опрема и кадар за добивање на овластување за вршење на 
континуираната едукација од ставот 3 на овој член.

Министерството за здравство ја оценува исполнетоста на поблиските критериуми  
од страна на здравствената установа во однос на просторот, опремата и кадарот од 
ставот 4 на овој член, за добивање на овластување за вршење на континуираната 
едукација од ставот 3 на овој член.

Барањето за издавање на овластување за вршење на континуираната едукација 
од ставот 3 на овој член, го поднесува здравствената установа до Министерството за 
здравство.

Министерството за здравство во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето 
за издавање на овластување за вршење на континуираната едукација од став 3 на овој 
член, со решение го издава овластувањето или го одбива барањето.

Трошоците за постапката од ставовите 5 и 7 на овој член, паѓаат на товар на 
подносителот на барањето за издавање на овластување за вршење на континуираната 
едукација од ставот 3 на овој член.

Висината на трошоците од ставот 8 на овој член, врз основа на реално 
направените трошоци за водење на постапката, ја определува министерот за здравство.

Образецот на барањето и потребната документација за исполнетоста на 
поблиските критериуми по однос на просторот, опремата и кадарот и начинот на 
обезбедување на истата, ги пропишува министерот за здравство.

Овластувањето за вршење на континуираната едукација од ставот 3 на овој член, 
се издава за период од пет години.

За спроведената континуирана едукација од ставот 1 на овој член на одговорните 
лица и вработените во здравствените установи и во правните лица од ставот 1 на овој 
член, кои вршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација, овластената здравствена 
установа од ставот 3 на овој член им издава потврда на образец кој го пропишува 
министерот за здравство.



За спроведената континуирана едукација од ставот 1 на овој член, здравствените 
установи и правните лица од став 1 на овој член на овластената здравствена установа од 
ставот 3 на овој член и плаќаат надомест во висина утврдена од страна на министерот за 
здравство, врз основа на реално направените трошоци за спроведување на 
континуираната едукација од ставот 1 на овој член.“

Член 3
 Во член 66 став 1 во воведната реченица зборовите  „5.000 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 4
Во член 66-а во ставот 1 зборовите „50.000 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 5
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република 

Северна Македонија да утврди пречистен текст на Законот за заштита на населението од 
заразни болести.

Член 6
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 членот 1 се врши промена на периодот во кој се врши задолжителната превентивна 
дезинфекција, дезинсекциија и дератизација, така што сите треба да се вршат на секои 
шест месеци.
Со членот 2 се додава нов член 43-в кој ја уредува континуираното усовршување на 
здравствените установи и правните лица кои вршат дезинфекција, дезинсекција и 
дератизација.
Со членовите 3 и 4 се усогласуваат одредбите со Законот за прекршоците.
Членовите 5 и 6 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 одреби на Законот за заштита на 
населението од заразни болести со Законот за инспекциски надзор и Законот за 
прекршоци.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 37/16), ШТО СЕ МЕНУВААТ

Дезинфекција, дезинсекција и дератизација

Член 39

Превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација е задолжителна во здравствени 
установи, училишни и предучилишни установи, социјални установи, угостителски објекти 
и јавни објекти (аеродроми, станици, пазари и слично), како и во објекти за производство, 
промет и складирање на храна.

Превентивната дезинфекција се врши на секои шест месеци а дезинсекцијата и 
дератизацијата најмалку еднаш годишно.

Задолжителна е дезинфекција на секретите, екскретите, личните и други предмети и на 
просторијата во која престојувал болен од колера, чума, вирусни хеморагични трески, 
вирусни жолтици, дифтерија,цревен тифус, паратифуси, салмонелози, детска парализа, 
дизентерија, антракс, беснило и туберкулоза во заразен стадиум, како и на објекти при 
појава на епидемии од заразни болести.

Член 43-б

Одобрението за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација се издава за 
период од пет години.

Одобрението се обновува три месеци пред истекот на рокот за кој е издадено врз основа 
на претходно утврдена исполнетост на условите за просторот, опремата и кадарот, 
начинот и средствата за вршење дезинфекција, дезинсекција и дератизација.

Член 66

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на 
правно лице,ако:  
1) врши микробиолошки испитувања без овластување од министерот и без акредитација 
(член 16 );  
2) не пријави заболување кај луѓе од зооноза или не пријави зооноза кај животни (член 
22); 
3) избришана
4) не врши епидемиолошки истражувања (член 26); 
5) не спроведе изолација на лица заболени од заразни болести од членот 28 на овој 
закон; 
6) изврши превоз на лица болни од заразни болести на начин спротивен на членот 30 од 
овој закон;  
6-а) не обезбеди најмалку еден лекар со соодветна медицинска опрема и лекови кој ќе ја 
придружува групата и/или не достави список на патници и/или извештај за патувањето со 



назначени гранични премини при заминување и враќање во Република Македонија до 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат (член 33 став 3); 
7) не изврши или оневозможи вршење на превентивна или задолжителна дезинфекција, 
дезинсекција и/или дератизација или изврши дезинсекција и дератизација на населбите и 
нивната околина без подготвен елаборат подготвен од страна на надлежниот центар за 
јавно здравје (членови 39, 40, 41 и 42);  
8) врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација спротивно на членот 43 на овој 
закон; 
9) врши дејност без извршени здравствено-хигиенски прегледи на лицата утврдени во 
членот 44 став 2 на овој закон или оневозможи вршење на преглед на работни простории 
(член 44 став 3); 
10) не ја следи состојбата или не преземе мерки за спречување и елиминација на 
интерхоспитална инфекција или на друг начин не постапи согласно со членот 49 на овој 
закон; 
11) не изврши задолжително испитување од членот 51 на овој закон; 
12) врши превоз, закопување и ископување на тело на умрен спротивно на членот 52 од 
овој закон; 
13) не пријави задолжително лекување или одредување друга мерка на странски 
државјанин согласно со членот 54 на овој закон на органот надлежен за внатрешни 
работи; 
14) во случај на епидемии, елементарни и други несреќи кои можат да предизвикаат 
епидемиско јавување на заразни болести, не постапува согласно со членот 57 на овој 
закон; 
15) постапува спротивно на мерките пропишани во членот 58 на овој закон и 
16) не ги спроведува или оневозможува спроведување на мерките наредени од 
Државниот санитарен и здравствен инспекторат согласно со членот 64 на овој закон.

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 66-а

Глоба во износ од 50.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршок на 
лабораторија што нема да пријави причинител согласно членовите 23 и 24 од овој закон.

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.

На лабораторија што нема да пријави причинител согласно членовите 23 и 24 од овој 
закон, задолжително ќе се изрече прекршочна санкција привремена забрана за вршење 
на дејност на микробиолошка лабораторија.

Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на 
овластеното службеното лице во Министерството за здравство кое нема да издаде 
одобрение за вршење на дезинфекција, дезинсекција и дератизација, односно не го 
одбие барањето во рокот од членот 43-а став 3 од овој закон.



 


