
Предлагач:  Група пратеници

ПРЕДЛОГ-ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 

НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Скопје, октомври 2020 година









ВОВЕД

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

Со Законот за дополнување на Законот за заштита на населението од 
заразни болести се бара формирање на посебна Комисија за заштита и 
справување со пандемија или епидемија која ќе биде формирана од страна на 
Собранието на Република Македонија.

Причините за донесувањето на овој закон се за во услови за постоење на 
пандемија од Коронавирус COVID-19 да се формира стручно и независно тело 
кое ќе носи одлуки со цел справување со пандемии или епидемии и чиј мандат 
ќе трае за време на пандемијата или епидемијата

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на овој предлог е формирање на Комисија за заштита и справување 
со пандемија или епидемија и која ќе биде составена од професионалци во 
областа и истата да се избира од страна на Собранието на Република 
Македонија.

 Со овие измени и дополнувања се дава поголема одговорност и 
независност на Комисијата со тоа што истата ќе биде избрана од Собранието со 
мнозинство гласови, а на предлог на Владата. 

Измените се засноваат на уставните начела како и истите начела на кои 
се заснова Законот за заштита на населението од заразни болести.  

Предвидените решенија со законот чие што донесување се предлага се 
во насока на создавање на услови за професионално и објективно работење и 
носење на одлуки за време на пандемија или епидемија. 

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

Законот нема да предизвика дополнителни фискални импликации. 

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

Законот нема да предизвика материјални обврски за одделните буџетски 
субјекти.



ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА 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“ брoj 66/04, 139/08, 99/09, 149/14, 150/15 и 
37/16), по членот 59 се додава нов член 59-а кој гласи:

„Член 59-а

Во случаj на прогласена пандемија или епидемија Собранието на Република 
Македонија формира Комисија за заштита и справување со пандемија или 
епидемија.

Составот на Комисијата на предлог на Владата го избира Собранието со 
мнозинство гласови.

Комисијата е составена од 11 члена, во која по функција членуваат 
министерот за здравство и директорот на Центарот за управување со кризи, а 
останатите девет членови се бираат од редот на:

- инфектолози, 3 членови;
- епидемиолози, 2 членови;
- микробиолози, 2 членови;
- имунолози, 1 член и
- интернисти, 1 член.
Претседателот го избира Комисијата од редот на избраните членови.
Комисијата се формира во рок не подолг од 15 дена од прогласување на 

пандемијата или епидемијата.
Комисијата одлуките ги носи со мнозинство гласови од вкупниот број на 

членови.
Начинот на функционирање на Комисијата се утврдува со Правилник кој го 

усвојува Владата на предлог на Комисијата.
Препораките на Комисијата се јавни и ги доставува до владата, која 

задолжително постапува по истите.
Мандатот на Комисијата трае 6 месеци по завршување пандемијата или 

епидемијата.
Надоместокот за членовите на Комисијата го утврдува Владата.“

Член 2

Владата во рок од 10 дена од влегувањето во сила на Овој закон ќе 
достави до Собранието предлог на членови за составот на Комисијата од член 
1 на овој закон.



Комисијата од членот 1 на овој Закон, Собранието ќе ја избере најдоцна 
во рок од 15 дена од влегување во сила на овој Закон.

Член 3

Предлог Правилникот за функционирање, Комисијата го доставува до 
Владата во рок од 3 дена по нејзиниот избор.

Владата го усвојува Правилникот за функционирање на Комисијата во рок 
од 3 дена по приемот на предлогот.

Член 4

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



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ 

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Со членот 1 се додава нов член 59-а со кој се предвидува формирање на  
Комисија за заштита и справување со пандемија или епидемија. Исто така со 
членот 1 се предвидува и начинот на избор, составот и начинот на одлучување 
на Комисијата

Со членот 2 се предвидува рокот за избор на Комисијата од страна на 
Собранието.

Со членот 3 се уредува рокот за доставување и усвојување на Правилникот 
за функционирање на Комисијата.

Со членот 4 се уредува влегувањето во сила на законот.

II.МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите се меѓусебно поврзани  и чинат една 
правна целина.

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното решение во Законот за заштита на населението од 
заразни болести ќе се обезбедат подобри услови за справување  со пандемии и 
епидемии.


