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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 здравствената заштита ги уредуваат прашањата кои се однесуваат на 
системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената 
дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во 
обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, 
правата и должностите, одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, 
заштитата и одлучувањето за правата и обврските на здравствените работници и 
здравствените соработници, квалитетот и сигурноста во здравствената дејност, коморите 
и стручните здруженија, рекламирањето и огласувањето на здравствената дејност, 
вршењето на здравствена дејност во вонредни услови и надзорот над вршењето на 
здравствената дејност.

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 здравствената заштита.

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 

здравствената заштита.

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
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1
Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ 

бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 
17/16, 37/16, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 
153/19 и 180/19), во член 300 ставовите (2) и (3) се бришат.

Член 2
Во член 301 ставовите (2), (3), (4) и (5) се бришат.

Член 3
Членовите 302 и 303 се бришат.

Член 4
Членот 304 се менува и гласи:
„При вршење на инспекциски надзор, инспекторот со решение изрекува опомена и 

определува рок во кој субјектот на инспекциски надзор е должен да ги отстрани 
неправилностите и недостатоците утврдени со записник, доколку утврди дека за прв пат е 
постапено спротивно на членовите 308 став (1) точки 9, 10, 16 17 и 18, 309 став (1) точки 
9, 10 и 11, 310 став (1) точка 3 и 311 став (1) точка 3 од овој закон.

Државниот санитарен и здравствен инспекторат води евиденција на изречените 
опомени.

Формата и содржината на евиденцијата од став 2 на овој член ја пропишува 
директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат.“

Член 5
Во член 305 став (1) во воведната реченица зборовите „6.000 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“.

Во ставот (3) зборовите „600 до 900 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.

Ставот (4) се брише.
Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите „3.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.
Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите „3.000 до 4.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 6
Во член 306 став (1) во воведната реченица зборовите „6.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „200 до 1000 евра во денарска 
противвредност за микро правни лица, од 200 до 2000 евра во денарска противвредност 
за мали правни лица, од 500 до 6000 евра во денарска противвредност за средни правни 
лица и од 500 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 „200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Ставовите (3) и (4) се бришат.
Ставот (5) станува став (3).

Член 7
Во член 307 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“.

Во ставот (3) зборовите „25.000 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 (5) зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“. 

Член 8
Во член 308 став (1) во воведната реченица зборовите „3.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „200 до 1000 евра во денарска 
противвредност за микро правни лица, од 200 до 2000 евра во денарска противвредност 
за мали правни лица, од 500 до 6000 евра во денарска противвредност за средни правни 
лица и од 500 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 „200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 9
Во член 309 во воведната реченица зборовите „500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 10
Во член 310 во воведната реченица зборовите „500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 11
Во член 311 во воведната реченица зборовите „500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 12
Во член 312 во ставот (1) зборовите „1.000 до 2.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.
Во ставот (2) зборовите „1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност“ се 

заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.
Во ставот (3) зборовите „500 до 1.000 евра во денарска противвредност“ се 

заменуваат со зборовите „100 до 250 евра во денарска противвредност“.



Во ставот (4) зборовите „12.000 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 (5) зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (6) зборовите „1.200 до 1.800 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (7) зборовите „500 до 800 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (8) зборовите „1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (9) зборовите „500 до 800 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (10) зборовите „500 до 800 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (11) зборовите „2.200 евра во денарска противвредност“ се заменуваат 
со зборовите „200 до 1000 евра во денарска противвредност за микро правни лица, од 
200 до 2000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 500 до 6000 евра 
во денарска противвредност за средни правни лица и од 500 до 10000 евра во денарска 
противвредност за големи правни лица“.

Во ставот (12) зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице“ се 
заменуваат со зборовите „200 до 500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (13) зборовите „3.000 до 9.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (14) зборовите „1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (15) зборовите „3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (16) зборовите „7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (17) зборовите „10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (18) зборовите „1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (19) зборовите „2.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат 
со зборовите „100 до 1000 евра во денарска противвредност за микро правни лица, од 
200 до 2000 евра во денарска противвредност за мали правни лица, од 500 до 6000 евра 
во денарска противвредност за средни правни лица и од 800 до 10000 евра во денарска 
противвредност за големи правни лица“ и по зборовите „на одговорното лице кај ова 
правно лице“ се додаваат зборовите „ќе му се изрече глоба од 200 евра во денарска 
противвредност“.

Во ставот (20) 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“ и по зборовите „на одговорното лице кај ова 
правно лице“ се додаваат зборовите „ќе му се изрече глоба од 500 евра во денарска 
противвредност“.



Во ставот (21) 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“ и по зборовите „на одговорното лице во 
лабораторијата“ се додаваат зборовите „ќе му се изрече глоба од 500 евра во денарска 
противвредност“.

Ставот (22) се менува и гласи:
„Глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 

прекршок на министерот за здравство, глоба во износ од 100 до 1000 евра во денарска 
противвредност за микро правни лица, од 100 до 2000 евра во денарска противвредност 
за мали правни лица, од 250 до 6000 евра во денарска противвредност за средни правни 
лица и од 250 до 10000 евра во денарска противвредност за големи правни лица ќе му се 
изрече на правното лице производител на контролните примероци на кој му е доделен 
договорот за набавка и глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе 
му изрече на одговорното лице кај ова правно лице, ако не ги чува како деловна тајна 
подотоците за идентификациониот број на лабораторијата и шифрата на контролниот 
примерок согласно со членот 245-е став (5) од овој закон.“ 

Во ставот (23) 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“ и по зборовите „на одговорното лице во 
лабораторијата“ се додаваат зборовите „ќе му се изрече глоба од 500 евра во денарска 
противвредност“.

Во ставот (24) 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“ и по зборовите „договорот за набавка и“ се 
додаваат зборовите „глоба во износ од 100 до 500 евра во денарска противвредност ќе 
му се изрече“.

Во ставот (25) зборовите „20.000 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 (26) зборовите „30% од одмерената глоба за правното лице“ се 
заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (27) зборовите „1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.

Во ставот (28) зборовите „1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност“ се 
заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.

Член 13
Во член 313 став (1) во воведната реченица зборовите „200 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“, 
зборовите „во мандатна постапка со издавање на мандатен платен налог“ се бришат.

Ставовите (2), (3) и (4) се бришат. 



Член 14
Во член 313-а 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“.

Ставот (3) се брише.
Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите „500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.
Ставот (5) се брише.
Во ставот (6) кој станува став (4) зборовите „500 до 1.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „250 евра во денарска противвредност“.
Ставот (7) се брише.
Во ставот (8) кој станува став (5) зборовите „15.000 евра во денарска 

противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 евра во денарска противвредност“.

Член 15
Во член 314 бројот „313“ се заменува со бројот „313-б“.

Член 16
Во членот 315-а во ставот (2) зборовите „и мандатни“ се бришат.
Во ставот (3) зборовите „односно мандатниот“ се бришат.
Во ставот (5) зборовите „и мандатниот“ се бришат.

Член 17
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 

Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравствената заштита.

Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

Со членовите 1, 2, 3 и 4 се усогласуваат одредбите со Законот за инспекциски 
надзор.

Со членовите 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16  се усогласуваат одредбите со 
Законот за прекршоците.

Со членовите 17 и 18 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 
здравствената заштита со Законот за инспекциски надзор и Законот за прекршоци.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА („СЛУЖБЕН 
ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 
132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19 И „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА 
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ БР. 101/19, 153/19 И 180/19), ШТО СЕ МЕНУВААТ

Инспекциски надзор
 

Член 300
(1)     Инспекциски надзор над примената на овој закон врши Државниот санитарен и 
здравствен инспекторат, согласно со овој и друг закон. 
(2)     Во согласност со закон, заради отстранување на утврдените неправилности, 
државниот санитарен и здравствен инспектор (во натамошниот текст: инспектор) има 
право и обврска на субјектот на надзорот:
-  да му укаже на утврдените неправилности и да определи рок за нивно отстранување,
-  да поднесе барање за поведување на прекршочна постапка и
-  да поднесе кривична пријава или да поведе друга соодветна постапка.
(3) Заради отстранување на утврдените недостатоци инспекторот може да постапува и по 
други овластувања и одговорности во согласност со закон.

Овластувања на инспекторот
 

Член 301
(1) Инспекторот при вршењето на инспекцискиот надзор е овластен да:
1)       забрани вршење на дејноста, како и да забрани употреба на објектот во кој се врши 
дејноста ако нема дозвола за работа, односно недостасува некој од условите за вршење 
на дејноста;
2)       нареди воспоставување и водење на евиденциите пропишани со овој закон и 
прописите донесени врз основа на овој закон;
3)       нареди отстранување на недостатоци односно неправилности во согласност со 
законите и другите прописи со кои се уредува заштитата на здравјето на луѓето; и
4)       нареди изготвување на извештаи кои установата е должна да ги поднесе до 
Министерството за здравство.
(2)     Мерките од ставот (1) на овој член инспекторот ги наредува со решение.
(3)     Против решението од инспекторот може да се изјави жалба, во рок од осум дена од 
денот на приемот на решението.
(4)     По жалба против одлуките на инспекторот одлучува Државната комисија за 
одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.
(5)     Жалбата против решението од ставот (2) на овој член не го одлага неговото 
извршување.

Постапување на инспекторот
 

Член 302
Во постапката при вршењето на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од 
другите закони кои се однесуваат на вршењето на инспекцискиот надзор на 
инспекторатот од членот 300 од овој закон, доколку со овој закон поинаку не е уредено.



Усна наредба на инспекторот
 

Член 303
(1)     Во случаи кога ќе утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето 
на луѓето, инспекторот издава усна наредба за итно и неодложно отстранување на 
недостатоците, која се констатира со записник.
(2)     Во случаите од ставот (1) на овој член, инспекторот донесува решение во рок од 24 
часа од издавањето на усната наредба.

Едукација
 

Член 304
(1)     Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот утврди дека за прв пат 
е сторена неправилност од членовите 308 став (1) точки 9, 10, 16 17 и 18, 309 став (1) 
точки 9, 10 и 11, 310 став (1) точка 3 и 311 став (1) точка 3 од овој закон е должен да 
состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за 
отстранување на утврдената неправилност во определен рок и со истовремено 
врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или правното лице каде 
што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор. 
(2)     Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување 
на едукацијата ги пропишува министерот за здравство.
(3)     Едукацијата ја организира и спроведува Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат којшто го извршил инспекцискиот надзор, во рок не подолг од осум дена од 
денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
(4)     Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни 
неправилности за едно или повеќе лица, односно за едно или повеќе правни лица.
(5)     Доколку во закажаниот термин лицето или правното лице над кое се спроведува 
едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
(6)     Доколку лицето или правното лице над кое се спроведува едукација се јави на 
закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на 
утврдената неправилност.
(7)     Доколку Државниот санитарен и здравствен инспекторат при спроведување на 
контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) 
на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор. 
(8)     Доколку Државниот санитарен и здравствен инспекторат при спроведување на 
контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот 
(1) на овој член, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред 
надлежен орган.
(9)     Државниот санитарен и здравствен инспекторат којшто го извршил инспекцискиот 
надзор, води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот кој 
раководи со органот на државната управа којшто ја организирал и спровел едукацијата.

Член 305
(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице, ако:
1)       врши дополнителна дејност спротивно на членовите 222 и 223 од овој закон;
2)       не води електронска листа на закажани прегледи и интервенции и/или не ја води 
електронската листа на закажани прегледи и интервенции согласно со критериумите 
утврдени во членот 39 од овој закон;
3)       не ја води електронската листа на закажани прегледи и интервенции во форма на 
веб апликација согласно со членот 39 став (2) од овој закон;



4)       не ја објави електронската листа на закажани прегледи и интервенции на веб 
страницата и на дневна основа не ја објавува на видно место во просториите на 
установата посебно определено за таа намена согласно со членот 39 став (4) од овој 
закон;
5)       не ја ажурира електронската листа на закажани прегледи и интервенции секој ден 
најдоцна до 15,00 часот согласно со членот 39 став (4) од овој закон;
6)       не определи најмалку две лица кои ја водат, објавуваат и ажурираат електронската 
листа на закажани прегледи и интервенции согласно со членот 39 став (5) од овој закон и
7)       личните податоци на пациентот содржани во електронската листа на закажани 
прегледи и интервенции не се објавуваат како шифриран податок согласно со членот 39 
став (6) од овој закон.
(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. 
(3)     Глоба во износ од 600 до 900 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на 
здравствениот работник за прекршокот од ставот (1) алинеја 1 на овој член.
(4)     За повторување на прекршокот од ставот (5) на овој член на одговорното лице ќе му 
се изрече глоба во двоен износ од утврдениот во став (2) на овој член, а доколку истиот 
прекршок се повтори и по трет пат, одговорното лице кое ја води, објавува и ажурира 
електронската листа на закажани прегледи и интервенции, ќе одговара и дисциплински и 
ќе му се изрече дисциплинска мерка престанок на вработувањето.
(5)     Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на директорот на здравствената установа ако не постапи по укажувањето во 
рокот од членот 110 став (5), односно став (8) од овој закон.
(6)     Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на директорот на здравствената установа ако воведе континуирано 
дежурство без согласност од Министерството за здравство согласно со членот 211 став 
(6) од овој закон.
 

Член 306
(1) Глоба во износ од 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице, ако:
1)       како здравствена установа во мрежата, воведе нова здравствена технологија и 
опрема без претходно одобрување од Министерството за здравство (член 17 став (7));
2)       врши здравствена дејност во мрежата на пациенти кои здравствените услуги ги 
плаќаат со лични средства спротивно на членот 44 од овој закон;
3)       се основа, почне со работа, врши здравствена дејност и ја прошири дејноста 
спротивно на членот 60 од овој закон;
4)       врши здравствена дејност без дозвола за работа (член 63 став (1));
5)       не го организира и усогласи вршењето на здравствената дејност на примарно ниво 
за граѓаните на подрачјето за кое е основано и/или како јавна здравствена установа или 
носител на лиценца во мрежата, не учествува во вршењето на здравствената дејност на 
примарно ниво (член 213 став (1));
6)       при кризни и вонредни случаи и околности не постапи согласно со членот 213 
ставови (2) и (3) од овој закон;
7)       издаде, обнови или привремено продолжи лиценца за работа во случај кога не се 
исполнети условите од членовите 124, 129 и 130 од овој закон;
8)       не му ја одземе привремено лиценцата за работа на здравствен работник со високо 
образование согласно со членот 130 став (2) од овој закон;
9)       не склучи договор со специјализантот согласно со членот 147 од овој закон;
10)    не обезбеди непрекинато вршење здравствена дејност во мрежата (член 211 став 
(1));



11)    не го чува писмениот извештај и/или евиденцијата за направените трошоци три 
години од денот на доставувањето (член 224 став (4));
12)    не укажува здравствена заштита на пациент кој ќе побара таква заштита (член 225 
став (1));
13)    не обезбеди услови за укажување на континуирана медицинска помош во текот на 
24 часа и/или нема лекови и санитетски материјални средства за укажување на итна 
медицинска помош (член 225 став (2));
14)    на пациентот кој има потреба да се упати во друга здравствена установа не му 
организира соодветен превоз и медицинско згрижување до приемот во здравствената 
установа во која се упатува (член 225 став (4));
15)    не го прими пациентот на болничко лекување и/или не му обезбеди прием во друга 
здравствена установа, освен кога случајот не е итен или кога приемот по оцена на 
овластениот лекар не е потребен (член 226 став (1));
16)    на пациентот не му даде писмено образложение за причините за одбивањето на 
приемот за болничко лекување (член 226 став (2));
17)    како здравствена установа, не обезбеди вршење на здравствена дејност во 
вонредни услови, кризни состојби и во услови на штрајк (членови од 281 до 287) и
18)    не организира внатрешен надзор над стручната работа на здравствените работници 
и соработници согласно со одредбите од овој закон кои се однесуваат на следењето и 
унапредувањето на квалитетот на здравствената заштита во вршењето на здравствената 
дејност (член 299 став (1)).
(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. 
(3)     Глоба до десеткратен износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече за прекршок на 
правното лице ако со прекршокот од ставот (1) на овој член се предизвикаат тешки 
последици по безбедноста, животот и здравјето на луѓето или прибави поголема имотна 
корист или предизвика поголема имотна штета на други правни и физички лица.
(4)     Глоба до двојниот износ од ставот (1) на овој член ќе се изрече за прекршок на 
одговорното лице во правното лице ако прекршокот од ставот (1) на овој член го стори од 
користољубие.
(5)     На сторителот на прекршокот од ставот (1) точки 1, 2, 3, 4 и 12 на овој член, покрај 
изречената глоба, ќе му се изрече и прекршочна санкција забрана за вршење на 
здравствена дејност во траење од три месеци до една година.
 

Член 307
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице, ако:
1)       како здравствена установа во мрежата на примарно ниво не соработува со 
здравствените установи на секундарно и на терцијарно ниво и/или со други субјекти (член 
41);
2)       како здравствена установа во мрежата на секундарно ниво, со договор не ја уреди 
меѓусебната соработка со друга здравствена установа во мрежата на секундарно ниво 
при обезбедувањето итна медицинска помош и дежурство, вршењето услуги согласно со 
разграничувањето на вршењето на здравствената дејност и користењето заеднички 
дијагностички и други капацитети и други форми на соработка (член 42 став (1));
3)       како здравствена установа во мрежата на секундарно ниво, при отпуштање на 
пациентот од болницата не соработува со други установи, ако за тоа имало потреба (член 
43 став (1));
4)       како болница или здравствена установа во мрежата на секундарно ниво на 
избраните лекари од своето подрачје на гравитирање не им овозможи телефонски или 



друг начин на стручно советување за сложените стручни прашања во рок од најмногу 24 
часа (член 43 став (2));
5)       не поднесе извештај и/или двапати годишно до Министерството за здравство не 
поднесе извештај за обемот и видот на извршените здравствени услуги за пациентите кои 
услугите ги плаќаат со лични средства (член 44 став (5));
6)       не води посебна евиденција за здравствените услуги укажани на пациенти кои 
услугите ги плаќаат со лични средства (член 45 став (1));
7)       вишокот на приходите над расходите кои здравствените установи во мрежата ќе го 
остварат со вршење на здравствената дејност не го наменат за развој на здравствените 
услуги и здравствената дејност (член 45 став (2));
8)       не го води регистарот на здравствените работници (член 116 став (1));
9)       не ги запишува податоците во регистарот на здравствените работници (член 116 
став (2));
10)    овозможи полагање стручен испит за здравствените работници и здравствените 
соработници со високо образование по истекот на рокот од една година од денот на 
завршувањето на планот и програмата за пробна работа без повторно извршување на 
нивната пробна работа (член 121 став (2));
11)    не ја утврди програмата за дополнителна обука и проверка на стручните знаења и 
способности на здравствените работници со високо образование, составот на испитната 
комисија и начинот на спроведувањето на проверката (член 127 став (1));
12)    не ја осигури одговорноста на здравствените работници за штетата која би можеле 
да ја предизвикаат при вршењето на здравствената дејност (член 152 став (2));
13)    не го определи најдолгото прифатливо време за доаѓање на работното место во 
случај на ангажиран повик (член 218 став (3));
14)    овозможи на здравствен работник вршење дополнителна дејност спротивно на 
членовите 222 и 223 од овој закон;
15)    не ги применува начелата на добрата лабораториска пракса (член 245-и став (1));
16)    не воспостави пишани стандардни оперативни процедури за работа (член 245-и 
став (2));
17)    не овласти лице кое е одговорно за квалитетот на услугите во лабораторијата и за 
спроведување на стандарните оперативни процедури (член 245-и став (3));
18)    не го донесе годишниот план за стручен надзор најдоцна до 31 декември од 
тековната за наредната година (член 261 став (3));
19)    врши рекламирање, односно огласување на здравствената дејност спротивно на 
членот 277 од овој закон и
20)    рекламира спротивно на забрана за рекламирање (член 278).
(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. 
(3)     Глоба во износ од 25.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице ако врши рекламирање, односно огласување на здравствената 
дејност спротивно на членот 277 од овој закон.
(4)     Во случај на повторување на прекршокот од ставот (3) на овој член, Министерството 
за здравство ќе му ја одземе дозволата за работа на правното лице.
(5)      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 308
(1)     Глоба во износ од 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правно лице, ако:
1)       не им издаде фискална сметка за извршената здравствена услуга на пациентите 
кои услугите ги плаќаат со лични средства (член 47 став (3));



2)       најмалку шест месеци пред престанокот со работа не го извести Министерството за 
здравство и корисниците на здравствените услуги (член 61 став (2));
3)       не ги определи едукаторите под чиј надзор се спроведува пробната работа на 
здравствените работници со високо образование во кои се спроведува стажот (член 120 
став (1));
4)       не ги уреди со општ акт прашањата од членот 129 став (3) од овој закон; 
5)       не го утврди начинот на издавањето, продолжувањето, обновувањето и 
одземањето на лиценцата за работа и формата и содржината на образецот на лиценцата 
за работа на здравствените работници (член 135);
6)       не ги утврди трошоците за издавање, продолжување и обновување на лиценцата за 
работа (член 136 ставови (3) и (4));
7)       не му овозможи остварување на правото на здравствен работник кој наполнил 57 
години возраст за жена и 59 години возраст за маж да не дежура (член 217 став (1));
8)       не спроведува внатрешно следење и унапредување на квалитетот на 
здравствената заштита во вршењето на здравствената дејност и над работата на 
здравствените работници и здравствени соработници врз основа на годишна програма за 
следење и унапредување на квалитетот (член 235 став (1));
9)       не формира Комисија за следење и унапредување на квалитетот на здравствената 
заштита (член 235 став (2));
10)    не ја достави годишната програма до Министерството за здравство најдоцна до 31 
декември од тековната за наредната година (член 235 став (3));
11)    годишните извештаи за спроведување на активностите утврдени со програмата за 
следење и унапредување на квалитетот на здравствената заштита не ги достават до 
Агенцијата за квалитет и акредитација (член 238);
12)    секоја промена во врска со акредитацијата не ја пријави на Агенцијата (член 244 
став (5));
13)    не постапува согласно со членот 270 ставови (2), (3) и (4) од овој закон;
14)    комисијата за квалитет не го достави до Министерството за здравство мислењето за 
смртта на секој пациент поединечно најдоцна до крајот на месецот кој следи по месецот 
во кој настапила смртта (член 270 став (5));
15)    врши информирање на јавноста за вршењето на здравствената дејност спротивно 
на членот 279 од овој закон;
16)    на објектот во кој ја врши здравствената дејност не истакне натпис, односно табла 
и/или натписот, односно таблата не ги содржи потребните податоци (член 280 став (1)) и
17)    натписот, односно таблата содржи податоци со невистинита содржина (член 280 
став (3)).
(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. 
 

Член 309
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на здравствен работник со високо образование, ако:
1)       врши самостојно здравствени услуги спротивно на членот 115 став (1) од овој закон;
2)       не води евиденција за спроведувањето на стажот и не го обезбедува 
спроведувањето на планот и програмата за пробната работа (член 119 став (2));
3)       како специјализант укажува, односно врши определени работи во укажувањето на 
здравствената заштита од областа од која специјализира, односно супспецијализира без 
надзор на едукаторот (член 144 став (2));
4)       како едукатор му овозможи на специјализант да укажува, односно врши определени 
работи во укажувањето на здравствената заштита од областа од која специјализира,
односно супспецијализира без негов надзор (член 144 став (2));



5)       го напушти работното место и по поминувањето на неговото работно време додека 
не биде заменет, ако тоа би значело опасност за здравјето на пациентите (член 211 став 
(4));
6)       не е достапен на начин и под условите од членот 218 став (1) од овој закон;
7)       не изготви писмен извештај за извршената здравствена услуга како дополнителна 
дејност за секој пациент (член 224 став (1));
8)       не направи посебни требувања на лекови, медицински помагала и потрошен 
материјал за потребите на дополнителната дејност (член 224 став (2));
9)       не достави примерок од писмениот извештај и збирна евиденција на направените 
трошоци согласно со требувањата за лекови, медицински помагала и потрошен материјал 
до јавната здравствена установа која остварува здравствена дејност во која ја извршил 
дополнителната дејност (член 224 став (3));
10)    не учествува во спроведувањето на годишната програма за следење и 
унапредување на квалитетот на здравствената заштита (член 235 став (4));
11)    како овластен здравствен работник за преглед на умрени лица изврши преглед на 
умрено лице кое го лекувал непосредно пред смртта (член 268 став (4)); 
12)    како овластен здравствен работник за преглед на умрени лица изврши преглед на 
умрено лице по поминувањето на 12 часа од пријавувањето на смртта (член 272 став (1)) 
и
13)    како овластен здравствен работник за преглед на умрени лица не издаде потврда за 
смртта по извршениот преглед на умрено лице (член 272 став (2)).
 

Член 310
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на здравствен работник со средно, вишо и високо стручно образование, ако:
1)     врши самостојно здравствени услуги спротивно на членот 115 став (2) од овој закон;
2)     не е достапен на начин и под условите од членот 218 став (1) од овој закон и
3)     не учествува во спроведувањето на годишната програма за следење и 
унапредување на квалитетот на здравствената заштита (член 235 став (4)).
 

Член 311
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на здравствен соработник со високо образование, ако:
1)       врши самостојно определени работи во укажувањето во здравствената дејност 
спротивно на членот 115 став (4) од овој закон;
2)       не е достапен на начин и под услови од членот 218 став (1) од овој закон и
3)       не учествува во спроведувањето на годишната програма за следење и 
унапредување на квалитетот на здравствената заштита (член 235 став (4)).
 

Член 312
(1)     Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на здравствени работници, односно здравствени соработници кои ќе бидат 
консултанти и советници, поединечно или групно, за давање на услуги како говорници или 
претседавачи на средби, учество во медицински/научни студии, клинички испитувања или 
услуги на обука, учество на советодавни состаноци и учество во истражување на пазарот, 
каде што таквото учество вклучува хонорар и/или патување без да ги регулираат 
однапред со писмен договор односите со нарачувачите на услугите (член 168 став (3)).
(2)     Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на здравствен работник, односно здравствен соработник кој ќе прими 
донација или спонзорство без претходна согласност од Министерството за здравство 
(член 170 став (3)).



(3)     Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на физичко лице ако смртниот случај или случајот на мртвороденост веднаш не 
го пријави (член 271).
(4)     Глоба во износ од 12.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на здравствената установа ако во истата работи здравствен работник, односно 
здравствен соработник, кој не е наведен во дозволата за работа на здравствената 
установа.
(5)     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.
(6)     Глоба во износ од 1.200 до 1.800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
и на здравствениот работник, односно здравствениот соработник за прекршокот од ставот 
(4) на овој член.
(7)     Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
медицинскиот директор ако не определи календар за слободни термини согласно со 
членот 39-а став (2) од овој закон.
(8)     Глоба во износ од 1.500 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на медицинскиот директор доколку не го определи најголемото времетраење на 
хируршката интервенција согласно со членот 39-а став (6) од овој закон.
(9)     Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
директорот на здравствена установа доколку во рок од еден ден од поднесувањето на 
барањето од пациентот не ги надомести патните трошоци согласно со членот 39-а став 
(10) од овој закон.
(10)  Глоба во износ од 500 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
директорот на здравствената установа доколку не обезбеди постојана интернет врска 
согласно со членот 39 ставови (12), (13) и (14) од овој закон.
(11)  Глоба во износ од 2.200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
правното лице доколку не организира здравствен пункт како внатрешна организациона 
единица согласно со членот 96 ставови (3), (4) и (5) од овој закон.
(12)  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.
(13)  Глоба во износ од 3.000 до 9.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
на одговорното лице во правното лице доколку не склучи договор под исти услови со 
приватна здравствена установа која ќе побара склучување на договор согласно со членот 
222 став (15) од овој закон.
(14)  Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на здравствениот работник, односно здравствениот соработник вработен во 
јавна здравствена установа, кој бил на стручно оспособување и/или стручно усовршување 
во странство ако не изврши презентација на новата здравствена метода или постапка, 
односно на знаењата, способностите и вештините кои ги стекнале во текот на стручното 
оспособување и/или стручното усовршување, согласно со членот 170-а став (1) од овој 
закон.
(15)  Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на одговорното лице во јавната здравствена установа во која е вработен 
здравствениот работник, односно здравствениот соработник кој бил на стручно 
оспособување и/или стручно усовршување во странство ако не постапи согласно со 
членот 170-а став (2) од овој закон.
(16)  Глоба во износ од 7.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на директорот на јавната здравствена установа на терцијарно ниво ако не 
постапи согласно со членовите 179-а став (10), 179-б став (6) и 179-в став (3) од овој 
закон.



(17)  Глоба во износ од 10.000 до 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се 
изрече за прекршок на министерот за здравство ако не постапи согласно со членовите 
179а став (11), 179-б став (7) и 179-в став (4) од овој закон.
(18)  Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на директорот на јавната здравствена установа на секундарно и терцијарно 
ниво која врши болничка здравствена дејност од областа на хирургијата доколку во 
јавната здравствена установа не се спроведува постапка на одобрување на плановите за 
хируршката интервенција согласно со членот 226-з од овој закон.
(19)  Глоба во износ од 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице производител на контролните примероци на кој му е доделен 
договорот за набавка и на одговорното лице кај ова правно лице ако не изврши анализа 
на резултатите од извршената контрола согласно со членот 245-в став (4) од овој закон.
(20)  Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице производител на контролните примероци на кој му е доделен 
договорот за набавка и на одговорното лице кај ова правно лице ако не ги чува 
вредностите на контролниот примерок како деловна тајна согласно со членот 245-ѓ став 
(2) од овој закон и ако и ги направи достапни на лабораторијата пред таа да го обработи 
контролниот примерок.
(21)  Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на лабораторијата и на одговорното лице во лабораторијата ако на почетокот 
на годината не се пријави во Министерството за здравство со доставување на список на 
сите анализи за кои е регистрирана лабораторијата согласно со членот 245-д став (2) од 
овој закон.
(22)  Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе им се изрече 
за прекршок на министерот за здравство и на правното лице производител на 
контролните примероци на кој му е доделен договорот за набавка и на одговорното лице 
кај ова правно лице ако не ги чува како деловна тајна податоците за идентификациониот 
број на лабораторијата и шифрата на контролниот примерок согласно со членот 245-е 
став (5) од овој закон.
(23)  Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за 
прекршок на лабораторијата и на одговорното лице во лабораторијата ако не постапат 
согласно со членот 245-ж став (1) од овој закон.
(24)  Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на правното лице производител на контролните примероци на кој му е доделен 
договорот за набавка и на одговорното лице кај ова правно лице ако не постапи согласно 
со членовите 245-ж ставови (4) и (5) и 245-ѕ од овој закон.
(25)  Глоба во износ од 20.000 евра во денарска противвредност ќе и се изрече за 
прекршок на лабораторијата на која и е одземена дозволата согласно со членот 245-з 
став (4) од овој закон доколку спротивно на членот 245-з став (4) од овој закон продолжи 
да го врши испитувањето за кое и е одземена дозволата.
(26)  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.
(27)  Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на членот на стручната комисија за канцер од членот 226-б ставови (3) и (4) 
од овој закон доколку не ги чуваат како деловна тајна информациите изнесени на 
состаноците согласно со членот 226-г став (6) од овој закон.
(28)  Глоба во износ од 1.000 до 1.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече 
за прекршок на членот на стручната комисија за канцер од членот 226-б ставови (3) и (4) 
од овој закон доколку по спроведената дискусија за секој случај одделно стручната 
комисија за канцер не изготви извештај  во кој се содржани заедничките наоди, заклучоци 
и препораки за натамошен третман, не се потпишат сите членови на комисијата и не се 



внесе извештајот во медицинското досие на пацинетот согласно со  членот  226-ж од овој  
закон.
 

Член 313
(1) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност во мандатна постапка со 
издавање на мандатен платен налог ќе му се изрече за прекршок на здравствен работник, 
ако: 
1)    оневозможи, попречи или го отежнува користењето на здравствена услуга; 
2)   го запостави болниот кој се наоѓа на болничко лекување; 
3)    не се придржува на општиот акт за користење на работната и заштитната облека; 
4)    не го почитува работното време за прием и преглед на пациенти утврдени со општ 
акт на установата и 
5)    не ги почитува општите акти на установата во врска со чувањето на лекови и 
медицинска опрема за кое е непосредно задолжен. 
(2)     За дејствијата од став (1) на овој член на здравствениот работник, инспекторот ќе 
му издаде мандатен платен налог.
(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 313-а
(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок 
на правно лице, ако:
1)       не му овозможи на здравствен работник односно здравствен соработник вработен 
во здравствена установа во мрежата на работа, да работи врз основа на патен налог на 
Министерството за здравство најмногу три работни дена во текот на еден месец, односно 
најмногу пет работни дена во текот на еден месец со писмена согласност од 
здравствениот работник односно здравствениот соработник, во друга здравствена 
установа во мрежата на здравствени установи, во која има потреба од извршување на 
работните задачи од страна на здравствениот работник односно здравствениот 
соработник согласно член 28 ставови (4) и (5) од овој закон, а здравствената установа во 
мрежата на здравствени установи во која е упатен на работа со патен налог, за периодот 
за кој е упатен на здравствениот работник односно здравствениот соработник не му 
исплатува согласно член 28 став (6) од овој закон патни и дневни трошоци согласно закон 
и колективен договор;
2)       медицинскиот директор на здравствената установа во мрежата на секундарно и 
терцијарно ниво на здравствена заштита не определи календар на активности однапред, 
најрано до десетиот ден во тековниот месец за следниот месец за секој здравствен 
работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во здравствената установа и не 
определи календар на слободни термини за користење на медицинската опрема со која 
здравствената установа дава специјалистичко-консултативни услуги согласно член 39-а 
став (2) од овој закон;
3)       здравствениот работник кој дава услуги во здравствените установи во мрежата на 
секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита не определи календар на 
активности однапред, најрано до петтиот ден во тековниот месец за следниот месец и не 
го достави до директорот на здравствената установа согласно член 39-а став (4) од овој 
закон;
4)       здравствениот работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во 
здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена 



заштита не ги упатува пациентите што тој ги прегледал, односно врз кои извршил 
интервенција на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита за дополнителни 
специјалистичко-консултативни услуги преку електронската листа на закажани прегледи и 
интервенции заради дијагностика и лекување на болестите и повредите и рехабилитација 
и не издава интерспецијалистички упат, специјалистичкосупспецијалистички упат, упат за 
радиодијагностика и упат за лабораториски услуги согласно член 39-а став (5) од овој 
закон;
5)       здравствениот работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во 
здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита не ги упатува пациентите што тој ги прегледал, односно врз кои извршил 
интервенција за контролна специјалистичко-консултативните услуга преку електронската 
листа на закажани прегледи и интервенции и не издава контролен упат согласно член 39-
а став (6) од овој закон;
6)       здравствениот работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги во 
здравствените установи во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена 
заштита не ги упатува пациентите што тој ги прегледал, односно врз кои извршил 
интервенција на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита за болничко 
лекување во установата во која работи или за вршење на хируршка интервенција која тој 
ја извршува и не издава болнички упат и/или болнички упат за хируршки интервенции 
согласно член 39-а став (7) од овој закон.
7)       здравствениот работник кој врши хируршки интервенции во здравствените установи 
во мрежата на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита во календарот на 
активности не определи термини за вршење на елективни хируршки интервенции 
согласно член 39-а став (9) од овој закон;
8)       списокот со распоред на пациенти врз кои треба да биде извршена хируршка 
интервенција (оперативна програма) не е изработен согласно член 39-а став (10) од овој 
закон врз основа на термините за вршење на елективни хируршки интервенции од член 
39-а став (9) од овој закон и издадените болнички упати за операции од член 39-а став (7) 
од овој закон;
9)       во електронските листи на закажани прегледи и интервенции не е внесен списокот 
со распоред на пациенти врз кои треба да биде извршена хируршка интервенција 
(оперативна програма) согласно член 39-а став (10) од овој закон;
10)    оперативната програма не ја одобрува, односно не ја одобрил стручниот колегиум 
на здравствената установа во која се врши хируршката интервенција во тековната недела 
за наредната недела согласно член 39-а став (10) од овој закон;
11)    секоја промена на оперативната програма не се внесува, односно не е внесена во 
електронската листа на закажани прегледи и интервенции со наведување на причините 
поради кои е направена промената и за истата согласно член 39-а став (10) од овој закон;
12)    здравствената установа не ги известила, односно не ги известува пациентите 
веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа од настанувањето на промената на оперативната 
програма согласно член 39-а став (10) од овој закон;
13)    здравствениот работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги, нема да го 
изврши прегледот во терминот закажан преку електронската листа на закажани прегледи 
и интервенции согласно член 39-б став (1) од овој закон или го започне извршувањето на 
прегледот, односно интервенцијата со задоцнување за што не постојат објективни и 
оправдани причини согласно член 39-б став (3) од овој закон;
14)    здравствениот работник кој дава специјалистичко консултативни услуги, кој 
неосновано и неоправдано упатил пациенти на секундарно и терцијарно ниво на 
здравствена заштита за користење на медицинска опрема во случаите од член 39-ј став 
(3) од овој закон (ги упатува пациентите за специјалистичко-консултативни услуги со 
користење на медицинска опрема во спротивност со стручните упатства за медицина 



заснова на докази од член 27 став (1) од овој закон и протоколите од член 27 став (4) од 
овој закон и ги упатува пациентите на дијагностички процедури за радиолошка 
дијагностика со компјутерски томограф и магнетна резонанца во согласност со стручните 
упатства за медицина заснова на докази од член 27 став (1) од овој закон и протоколите 
од член 27 став (4) од овој закон, но во 20% од вкупниот број на упатувања за користење 
на медицинска опрема во текот на претходната година со спроведените испитувања е 
утврдено дека нема наод за болест и/или за повреда, освен доколку пациентот се упатува 
на дијагностички процедури за радиолошка дијагностика со компјутерски томограф и 
магнетна резонанца заради докажување дека нема наод за болест и/или повреда 
согласно стручните упатства за медицина заснова на докази) , нема да посетува обука во 
траење од 20 часа за стручните упатства за медицина заснова на докази од член 27 став 
(1) од овој закон и протоколите од член 27 став (4) од овој закон и обука за запознавање 
со карактеристиките на медицинската опрема, за нејзино користење и за штетните 
последици од неоснованото и прекумерно користење на медицинската опрема согласно 
член 39-ј став (5) од овој закон;
15)    лицата кои ја водат, објавуваат и ажурираат електронската листа на закажани 
прегледи и интервенции нема да го внесат податокот дека одредена медицинска опрема 
е во неисправна состојба веднаш по настапувањето на неисправноста согласно член 92-в 
став (7) од овој закон;
16)    не воведе редовна евиденција на сите потрошени основни и помошни медицински 
материјали по пациент, по упат и по здравствен работник, односно здравствен 
соработник и задолжителна евиденција на залихите на медицинските материјали во 
главното депо и во сите помошни депоа на лекови согласно член 92-г став (4) од овој 
закон;
17)    високообразовната установа и здравствената установа нема да ги распоредат и 
користат средствата што ги добиваат за спроведувањето на специјализацијата, односно 
супспецијализацијата на начин и во висина согласно член 140 ставовите (4), (5), (6), (7),(8) 
и (9) од овој закон;
18)    високообразованата установа на која се спроведува специјализацијата, односно 
супспецијализацијата и јавната здравствена установа на здравствените работници, 
односно здравствените соработници запишани на специјализација, односно 
супспецијализација согласно член 150 од овој закон им пресмета и/или наплати 
надоместокот за јавната здравствена установа за материјалните трошоци кои 
произлегуваат од специјализацијата, односно супспецијализацијата и за унапредување и 
развој на здравствените услуги во јавната здравствена установа, спротивно на член 140 
став (9) од овој закон;
19)    во специјализантската книшка не се внесени податоците од член 144-а став (4) од 
овој закон и во книгата за евиденција за спроведените постапки и интервенции не се 
внесени податоците од член 144-а став (5) од овој закон;
20)    специјализантската книшка од член 144-а став (4) од овој закон и книгата за 
евиденција за спроведените постапки и интервенции од член 144-а став (5) од овој закон 
не се правилно и целосно пополнети, во нив се внесени неточни, погрешни и нецелосни 
податоци, како и планот и програмата на специјалистичкиот стаж не се спроведени 
воопшто или не се спроведени во целост, односно спроведените постапки и интервенции 
во текот на стажот на специјализациите внесени во книгата за евиденција за 
спроведените постапки и интервенции во целост не одговараат на содржината на стажот 
утврден во програмите за специјализациите на здравствените работници и здравствените 
соработници со високо образование согласно член 144-а став (6) од овој закон;
21)    специјализантот, заради стекнување на практични стручни знаења и научни 
сознанија не поминува осум часа дневно во здравствената установа во која според 
програмата за специјализација се спроведуваат општиот, односно специјалниот дел од 



специјалистичкиот стаж согласно член 144-в ставови (1) и (4) од овој закон, односно 
специјализантот не поминува време за стручно усовршување за време на дежурство со 
кое се обезбедува непрекината 24-часовна здравствена дејност во јавната здравствена 
установа во која се спроведува општиот, односно специјалниот турнус, еднаш во текот на 
секоја недела, односно четири пати во текот на секој месецсогласно член 144-в ставови 
(2) и (5) од овој закон, а здравствената установа не му овозможи да го оствари правото на 
24часовен одмор во текот на следниот ден по денот на дежурството согласно член 144-в 
ставови (3) и (6) од овој закон ;
22)    специјализантот нема да го евидентира своето присуство преку системот за 
евиденција на работно време во здравствената установа во која се спроведува турнусот, 
согласно член 144-в став (11) од овој закон;
23)    високообразовната установа на која се спроведува специјализацијата не обезбеди 
најмалку една просторија за полагање на испит, посебно опремена за полагање на 
стручен испит со материјално-техничка и информатичка опрема, интернет врска и опрема 
за снимање на полагањет согласно член 144-ј став (2) од овој закон;
24)    специјализантот нема да ги исполни обврските од член 144-г ставови (1) и (3) од овој 
закон за учество на дневен и утрински состанок, член 144-д став (1) од овој закон за 
задолжителни обуки, член 144-ѓ ставови (1) и (3) од овој закон за изучување на странски 
јазици, член 144-ж став (2) од овој закон за обврските на специјализантот во текот на 
целокупното траење на специјализацијата, член 144-з ставови (1), (2) и (5) од овој закон 
за обврските на специјализантот во текот на првата и втората година на 
специјализацијата, член 144-к ставови (1), (2), (5), (7), (8), (13) и (14) од овој закон за 
практичната обука во општа болница или специјализирана болница, во служба за итна 
медицинска помош или во здравствен дом, одржување на дневна визита и присуство при 
вршење на обдукција и од член 144-љ ставови (1), (4), (5) и (6) од овој закон за 
специјализација на хируршки и на интернистички гранки;
25)    високообразовната установа на која се спроведува специјализацијата не овозможи 
изучување на англиски јазик од страна на специјализантите во соработка со 
високообразовните установи од областа на филолошките науки или во соработка со 
други установи од областа на образованието, на кои наставата ќе ја спроведуваат лица 
со најмалку десет годишно искуство во струката, како и не склучи договор за тестирање 
на специјализантите со официјален европски тестатор, член на здружението АLTЕ на 
европски тестатори, а Министерството за здравство не организира изучување на 
странските јазици кои согласно член 144-ѓ став (1) од овој закон се изучуваат како втор 
странски јазик, согласно член 144-ѓ став (8) од овој закон,;
26)    високообразовната установа на која се спроведува специјализацијата за 
специјализантите од сите гранки на специјализација не организира и спроведе настава од 
најмалку вкупно 250 часа теоретска настава од соодветната гранка на специјализацијата, 
од кои најмногу 15% од вкупниот број на часови од предвидената теоретска настава е 
настава од областа на научно-истражувачката работа, донесувањето на клиничка одлука, 
комуникациските вештини, јавното здравство, способност на стекнување и пренесување 
на знаење, етика и прописи и промоција на здравјето во текот на целокупното траење на 
специјализацијата, согласно член 144-ж ставови (2) и (3) од овој закон;
27)    овластената здравствена установа во која се спроведува специјалниот дел од 
специјалистичкиот стаж на специјализантот до Министерството за здравство не достави 
предлог распоред на постарите специјализанти во општите болници и специјализираните 
болници согласно член 144-к став (3) од овој закон;
28)    здравствената установа која го упатила на специјализација не му ги надоместила 
патни трошоци во висина на автобуски билет или железнички билет на постариот 
специјализант за периодот поминат во општа болница или специјализирана болница, 
согласно член 144-к став (4) од овој закон;



29)    високообразовната установа на која се спроведува специјализацијата до 
Министерството за здравство не достави предлог на временскиот распоред на турнусите 
во текот на последната година на специјализација кога постариот специјализант 
задолжително спроведува турнуси во служба за итна медицинска помош, во болница или 
во здравствен дом со седиште во општината каде што има седиште јавната здравствена 
установа која го упатила здравствениот работник или здравствениот соработник на 
специјализација и во ургентен центар или клиничка болница, согласно член 144-к став 
(15) од овој закон;
30)    јавната здравствена установа не го одобри согласно член 150-а став (2) од овој 
закон барањето на здравствените работници и здравствените соработници вработени во 
јавна здравствена установа и запишани на специјализација, односно супспецијализација 
во согласност со член 150 од овој закон, за продолжување на специјализацијата, односно 
супспецијализацијата на товар на јавната здравствена установа во која се вработени, со 
донесување на решение кога се исполнети условите од член 150-а став (1) од овој закон;
31)    јавната здравствена установа која го одобрила барањето од член 150-а став (1) од 
овој закон, не продолжи да ги надоместува трошоците за спроведување на 
специјализацијата, односно супспецијализацијата согласно член 150-а став (3) од овој 
закон;
32)    јавната здравствена установа која врши специјалистичко-консултативна и болничка 
дејност, а во која се вработиле здравствените работници, односно здравствените 
соработници запишани на специјализација, односно супспецијализација во согласност со 
член 150 од овој закон, не продолжи да ги надоместува нивните трошоци за 
специјализација, односно супспецијализација од денот на склучувањето на договор за 
работа, кога се исполнети условите од член 150-б став (1) од овој закон;
33)    не го раскине договорот за вработување на здравствените работници, односно на 
здравствените соработници запишани на специјализација, односно супспецијализација во 
согласност со член 150 од овој закон, кои се вработиле во јавна здравствена установа 
која врши специјалистичко-консултативна и болничка дејност согласно член 150-б став (2) 
од овој закон, затоа што здравствениот работник, односно здравствениот соработник не 
склучил договор за специјализација, односно супспецијализација со јавната здравствена 
установа во која е вработен;
34)    здравствениот работник, односно здравствениот соработник не носи на видно место 
ознака во форма на картичка која содржи фотографија на здравствениот работник, 
односно здравствениот соработник, неговото лично име, работното место и 
здравствената установа во која работи во текот на работното време на работното место 
согласно член 169 став (1) од овој закон;
35)    хируршките интервенции во здравствените установи се извршуваат спротивно на 
протоколот за безбедна хирургија кој опфаќа вршење на проверки на преземените 
дејствија согласно оперативната листа за проверка за безбедна хирургија пред, за време 
и по извршувањето на хируршка интервенција, заради намалување на веројатноста за 
грешка при извршувањето на хируршка интервенција (член 226-ѕ став (1) од овој закон);
36)    здравствениот третман на пациентите болни од малигни заболувања кој опфаќа 
дијагностицирање и лекување на малигните болести се врши спротивно на клиничката 
патека со која особено се утврдува добивање на приоритетен статус на пациентите болни 
од малигни заболувања во давањето на здравствени услуги, најдолгото време од 
времето на  закажување до времето на извршување на прегледите и интервенциите и 
задолжителните прегледи и интервенции на пациентите болни од малигни заболувања 
(член 226-и став (1) од овој закон);
(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.



(3)     Глоба во двоен износ од утврдениот во ставот (2) на овој член ќе се изрече за 
прекршок на одговорното лице во правното лице ако се повтори прекршокот од ставот (1) 
на овој член.
(4)     Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
одговорното лице во правното лице, ако:
1)       не спроведе постапка за утврдување на дисциплинска одговорност согласно член 
28 став (7) од овој закон за здравствениот работник односно здравствениот соработник 
од член 28 ставови (4) и (5) од овој закон во рок од пет дена од денот кога здравствениот 
работник односно здравствениот соработник од член 28 ставови (4) и (5) од овој закон 
пропуштил да се јави на работа односно не ги извршувал работните обврски во друга 
здравствена установа врз основа на патен налог на Министерството за здравство;
2)       не обезбеди секој пациент да биде информиран за неговото право од член 39-а 
став (15) од овој закон со писмено известување кое се истакнува во влезниот дел на 
здравствената установа, на лесно видливо и пристапно место (член 39-а став (12)).
3)       не организира печатење во писмена форма во доволен број на примероци на 
известувањето дека не е извршен прегледот, односно интервенцијата во терминот 
закажан преку електронската листа на закажани прегледи и интервенции или дека 
извршувањето на прегледот, односно интервенцијата започнала со задоцнување кое не е 
во согласност со член 39-б ставови (2) и (3) од овој закон, што се поставува во влезниот 
дел на здравствената установа, на лесно видливо и пристапно место согласно член 39-б 
став (6)  од овој закон;
4)       не истакне на видливо место писмено известување и/или не определил лице 
вработено во јавната здравствена установа согласно член 39-б ставовите (16) и (17) од 
овој закон, односно не испратил известување преку интегрираниот здравствен 
информатички систем согласно член 39-б став (16) од овој закон;
5)       не спроведе постапка за утврдување на дисциплинска одговорност против 
здравствениот работник кој дава специјалистичко-консултативни услуги затоа што не 
посетува обука согласно член 39-ј став (5) од овој закон (член 39-ј став (7));
6)       не достави писмено известување до Министерството за здравство за секоја 
неисправност на медицинската опрема во рок не подолг од 24 часа од часот кога 
настапила неисправноста согласно член 92-в став (5) од овој закон и не обезбеди во 
електронската листа на закажани прегледи и интервенции да биде внесен податокот дека 
одредена медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по настапувањето на 
неисправноста согласно член 92-в став (6) од овој закон.
7)       не спроведе дисциплинска постапка против лицата кои ја водат, објавуваат и 
ажурираат електронската листа на закажани прегледи и интервенции, а кои не го внеле 
податокот дека одредена медицинска опрема е во неисправна состојба веднаш по 
настапувањето на неисправноста согласно член 92-в став (7) од овој закон (член 186 став 
(1) точка 27) од овој закон);
8)       не ги внесе во задолжителната евиденција на залихите на медицинските 
материјали во главното депо и во сите помошни депоа на лекови, а со цел точен увид во 
залихите на лекови со рок на траење, уништување на лекови со истечен рок на траење, 
навремено обезбедување на нови залихи и заштита на пациентите од аплицирање на 
неадекватни лекови, особено податоците за ЕАН (EAN-European Article Number) код на 
лекот, датум на производство на лекот и рок на траење на лекот, согласно член 92-г став 
(5) од овој закон;
9)       не обезбеди и не организира во системот за финансиското книговодство да бидат  
контирании да бидат внесени и книжени  во финансов налог сите материјални документи, 
а особено приемниците од добавувачи и преносниците од главното депо, интерните 
приемници по основ на преносницата и издатниците/листите на потрошени медицински 
материјали по пациенти и по здравствени работници и здравствени соработници од 



помошните депоа, нивелациите, повратниците, влезните и излезните  фактури и изводите 
од буџетската сметка и од сопствената сметка согласно член 92-г став (7) од овој закон;
10)    не постапува по наредби, упатства, планови и програми донесени од министерот за 
здравство со кои се наредува или забранува постапување во определена ситуација која 
има општо значење за извршување на законите и подзаконските прописи, се пропишува 
начинот на постапување во извршувањето на одделни одредби на законите и 
подзаконските прописи, односно се утврдуваат и се разработуваат одделни прашања за 
извршување на законите и подзаконските прописи за кои е потребно утврдување на 
рокови и динамика на нивно извршувањесогласно член 104 став (6) од овој закон;
11)    јавната здравствена установа која упатува здравствени работници и здравствени 
соработници на специјализација и супспецијализација не склучи договор со 
високообразовната установа на која се спроведува специјализацијата и 
супспецијализацијата, односно високообразовната установа на која се спроведува 
специјализацијата и супспецијализацијата не склучи договор со јавните здравствени 
установи кои упатуваат здравствени работници и здравствени соработници на 
специјализација и супспецијализација согласно член 140 став (4) од овој закон, во рок од 
еден месец од денот кога е донесен планот и програмата за специјализациите, односно 
супспецијализациите, а пред да бидат уплатени средствата од надоместокот;
12)    високообразовната установа не склучи договор со јавните здравствени установи 
каде што се совладуваат и исполнуваат одделните вештини од планот и програмата за 
специјализациите, односно супспецијализациите со кој е предвидено распределување и 
уплата на 50% од средствата за надоместок за секој поединечен специјализант, односно 
супспецијализант за спроведување на неговата специјализација, односно 
супспецијализација согласно член 140 став (5) од овој закон во рок од два месеца од 
денот кога е донесен планот и програмата за специјализациите, односно 
супспецијализациите, а пред да бидат уплатени средствата од надоместокот од член 140 
став (2) од овој закон согласно член 140 став (5) од овој закон (член 140 став (6) од овој 
закон);
13)    високообразовната установа на која се спроведува специјализацијата и 
супспецијализацијата не склучи договор со менторот за исплата на надоместок во висина 
од 90% од средствата што високообразовната установа ги добива за секој поединечен 
специјализант, односно супспецијализант што тој ментор го води, согласно член 140 став 
(7) од овој закон;
14)    јавната здравствена установа каде што се совладуваат и исполнуваат одделните 
вештини од планот и програмата за специјализациите, односно супспецијализациите не 
склучи договор со едукаторот за исплата на надоместок во висина од 60% од средствата 
што јавната здравствена установа ги добива за секој поединечен специјализант, односно 
супспецијализант што тој едукатор го води, согласно член 140 став (8) од овој закон;
15)    директорот на здравствената установа во која се спроведува турнусот не преземе 
соодветни мерки согласно член 144-к став (9) од овој закон во случајот кога постариот 
специјализант до него доставил известување дека одреден пациент не се лекува 
согласно упатствата за медицина базирана на докази;
16)    директорот на здравствената установа во која се спроведува турнусот не определи 
и јавно не го објави временски распоред на дневните визити за секој постар 
специјализант одделно согласно член 144-к став (10) од овој закон;
17)    не организира и не обезбеди здравствениот работник, односно здравствениот 
соработник во текот на работното време на работното место да носи на видно место 
ознака во форма на картичка која содржи фотографија на здравствениот работник, 
односно здравствениот соработник, неговото лично име, работното место и 
здравствената установа во која работи согласно член 169 став (2) од овој закон;



18)    не поведе дисциплинска постапка против здравствениот работник, односно 
здравствениот соработник кој не ја носи ознаката во форма на картичка која содржи 
фотографија на здравствениот работник, односно здравствениот соработник, неговото 
лично име, работното место и здравствената установа во која работи, во рок од седум 
дена од денот на дознавањето на причината за поведување на дисциплинска постапка, 
согласно член 169 став (2) од овој закон;
19)    не му одговори на подносителот на претставката од член 193-а став (1) од овој 
закон за основаноста на претставката во рок од 15 дена од приемот на претставката 
согласно член 193-а став (6) од овој закон;
20)    не формира комисија за водење на дисциплинска постапка за дисциплинскиот 
престап, не го извести подносителот на претставката од член 193-а став (1) од овој закон 
дека е формирана комисија во рок од три дена од денот на формирањето на комисијата 
и/или во рок од 15 дена од денот на започнување на постапката не донесе решение за 
изрекување на дисциплинска мерка за дисциплински престап, односно не достави 
примерок од решението за изрекување на дисциплинска мерка за дисциплински престап 
во рок од три дена од денот на донесувањето на решението, согласно членот 193-а 
ставовите (8) и (9) од овој закон;
21)    не спроведе дисциплинска постапка против здравствениот работник за 
дисциплински престап согласно член 193-а став (13) од овој закон;
22)    биде утврдено дека директорот, односно директорите на јавната здравствена 
установа не организираат и не обезбедуваат тековно прибирање и обработување на 
податоците потребни за мерење на клучните индикатори на постигнувањата и внесување 
на овие податоци во интегрираниот здравствен информатички систем најдоцна до петти 
секој месец за претходниот месец согласно член 239-б став (2) од овој закон или дека се 
внесени неточни и/или неверодостојни податоци потребни за мерење на клучните 
индикатори на постигнувањата (член 239-б став (3) од овој закон);
23)    податоците потребни за мерење на клучните индикатори на постигнувањата се 
чуваат и обработуваат во интегрираниот здравствен информатички систем, спротивно на 
начинот утврден со прописите од областа на евиденциите во здравството и со овој закон 
(член 239-б став (4) од овој закон).
(5)     Глоба во двоен износ од утврдениот во ставот (4) на овој член ќе се изрече за 
прекршок на одговорното лице во правното лице ако се повтори прекршокот од ставот (4) 
на овој член.
(6)     Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за 
прекршок на здравствен работник со високо образование, односно на здравствен 
соработник со високо образование, ако:
1)       не определи календар на активности однапред, најрано до петтиот ден во 
тековниот месец за следниот месец и не го достави до директорот на здравствената 
установа согласно член 39-а став (4) од овој закон;
2)       не ги упатува пациентите што тој ги прегледал, односно врз кои извршил 
интервенција на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита за дополнителни 
специјалистичко-консултативни услуги преку електронската листа на закажани прегледи и 
интервенции заради дијагностика и лекување на болестите и повредите и рехабилитација 
и не издава интерспецијалистички упат, специјалистичкосупспецијалистички упат, упат за 
радиодијагностика и упат за лабораториски услуги согласно член 39-а став (5) од овој 
закон;
3)       не ги упатува пациентите што тој ги прегледал, односно врз кои извршил 
интервенција за контролна специјалистичко-консултативните услуга преку електронската 
листа на закажани прегледи и интервенции и не издава контролен упат согласно член 39-
а став (6) од овој закон;



4)       не ги упатува пациентите што тој ги прегледал, односно врз кои извршил 
интервенција на секундарно и терцијарно ниво на здравствена заштита за болничко 
лекување во установата во која работи или за вршење на хируршка интервенција која тој 
ја извршува и не издава болнички упат и/или болнички упат за хируршки интервенции 
согласно член 39-а став (7) од овој закон.
5)       во календарот на активности не определи термини за вршење на елективни 
хируршки интервенции согласно член 39-а став (9) од овој закон;
6)       нема да го изврши прегледот во терминот закажан преку електронската листа на 
закажани прегледи и интервенции согласно член 39-б став (1) од овој закон;
7)       основано и неоправдано упатил пациенти на секундарно и терцијарно ниво на 
здравствена заштита за користење на медицинска опрема во спротивност со стручните 
упатства за медицина заснова на докази од член 27 став (1) од овој закон и протоколите 
од член 27 став (4) од овој закон (член 39-б од овој закон) и/или неосновано и 
неоправдано упатил пациентите на дијагностички процедури за радиолошка дијагностика 
со компјутерски томограф и магнетна резонанца во согласност со стручните упатства за 
медицина заснова на докази од член 27 став (1) од овој закон и протоколите од член 27 
став (4) од овој закон, но во 20% од вкупниот број на упатувања за користење на 
медицинска опрема во текот на претходната година со спроведените испитувања е 
утврдено дека нема наод за болест и/или за повреда, освен доколку пациентот се упатува 
на дијагностички процедури за радиолошка дијагностика со компјутерски томограф и 
магнетна резонанца заради докажување дека нема наод за болест и/или повреда 
согласно стручните упатства за медицина заснова на докази (член 39-ј став (3) од овој 
закон);
8)       продолжува, и покрај посетената обука согласно член 39-ј став (5) од овој закон и 
изречената дисцисплинска мерка за дисциплински престап од член 39-ј став (8) од овој 
закон, да неосновано и неоправдано да упатува пациенти на секундарно и терцијарно 
ниво на здравствена заштита за користење на медицинска опрема во спротивност со 
стручните упатства за медицина заснова на докази од член 27 став (1) од овој закон и 
протоколите од член 27 став (4) од овој закон и/или ја продолжува праксата во текот на 
претходната година во 20% од вкупниот број на упатувања за користење на медицинска 
опрема, со спроведените испитувања да е утврдено дека нема наод за болест и/или за 
повреда, освен доколку пациентот се упатува на дијагностички процедури за радиолошка 
дијагностика со компјутерски томограф и магнетна резонанца заради докажување дека 
нема наод за болест и/или повреда согласно стручните упатства за медицина заснова на 
докази;
9)       специјализантот, заради стекнување на практични стручни знаења и научни 
сознанија не поминува осум часа дневно во здравствената установа во која според 
програмата за специјализација се спроведуваат општиот, односно специјалниот дел од 
специјалистичкиот стаж согласно член 144-в ставови (1) и (4) од овој закон, односно 
специјализантот не поминува време за стручно усовршување за време на дежурство со 
кое се обезбедува непрекината 24-часовна здравствена дејност во јавната здравствена 
установа во која се спроведува општиот, односно специјалниот турнус, еднаш во текот на 
секоја недела, односно четири пати во текот на секој месец, согласно член 144-в ставови 
(2) и (5) од овој закон а здравствената установа не му овозможи да го оствари правото на 
24-часовен одмор во текот на следниот ден по денот на дежурството согласно член 144-в 
ставови (3) и (6) од овој закон;
10)    менторот и едукаторот со свој потпис и факсимил не потврдуваат согласно член 
144-а став (8) од овој закон или потврдуваат специјализантска книшка од став (4) на овој 
член и книга за евиденција за спроведените постапки и интервенции од став (5) на овој 
член кои не се правилно и целосно пополнети и во кои се внесени погрешни и нецелосни 
податоци, а со кои се тврди дека планот и програмата на специјалистичкиот стаж се 



спроведени, односно дека спроведените постапки и интервенции во текот на стажот на 
специјализациите во целост одговараат на содржината на стажот утврден во програмите 
за специјализациите на здравствените работници и здравствените соработници со високо 
образование;
11)    специјализантот нема да го евидентира своето присуство преку системот за 
евиденција на работно време во здравствената установа во која се спроведува турнусот, 
согласно член 144-в став (11) од овој закон;
12)    специјализантот нема да ги исполни обврските од член 144-г ставови (1) и (3) од овој 
закон за учество на дневен и утрински состанок, член 144-д став (1) од овој закон за 
задолжителни обуки, член 144-ѓ ставови (1) и (3) од овој закон за изучување на странски 
јазици, член 144-ж став (2) од овој закон за обврските на специјализантот во текот на 
целокупното траење на специјализацијата, член 144-з ставови (1), (2) и (5) од овој закон 
за обврските на специјализантот во текот на првата и втората година на 
специјализацијата, член 144-к ставови (1), (2), (5), (7), (8), (13) и (14) од овој закон за 
практичната обука во општа болница или специјализирана болница, во служба за итна 
медицинска помош или во здравствен дом, одржување на дневна визита и присуство при 
вршење на обдукција и од член 144-љ ставови (1), (4), (5) и (6) од овој закон за 
специјализација на хируршки и на интернистички гранки;
(7)     Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за 
прекршок на здравствен работник со високо образование, односно на здравствен 
соработник со високо образование, ако се повтори прекршокот од ставот (6) на овој член.
(8)     Глоба во износ од 15.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
министерот за здравство кога нема да го разреши директорот на јавната здравствена 
установа во случаите од членот 111 став (1) точки од 12 до 14 од овој закон и кога нема 
да организира објавување на податоците од спроведените анонимни анкети за 
задоволството на пациентите согласно член 239-ѓ став (2) од овој закон.
 

Член 314
Приходите од изречените прекршоци за правните и физичките лица од членовите 305 до 
313 од овој закон претставуваат приходи на Буџетот на Република Македонија.

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.


