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943. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 
 

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за јавно здравје, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 февруари 2016 година. 

  
Бр. 08-1223/1 Претседател 

22 февруари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 
 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  

НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ 
 

Член 1 
Во Законот за јавно здравје („Службен весник на 

Република Македонија“ брoj 22/10, 136/11, 144/14 и 
149/15), во членот 33 став (2) по зборот „содржина“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „како и потреб-
ната документација“, а точката на крајот од реченицата 
се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „во 
согласност со министерот за информатичко општество 
и администрација.“.  

  
Член 2 

Членот 33-а се брише. 
  

Член 3 
По членот 44 се додава нов член 44-а, кој гласи: 
 

„Член 44-а 
Глоба во износ од 25 евра во денарска противвред-

ност ќе му се изрече за прекршок на овластеното служ-
бено лице во Министерството за здравство кое нема да 
издаде дозвола, односно не донесе решение за одбива-
ње на барањето за издавање на дозволата во рокот од 
членот 33 став (3) од овој закон.“. 

 
Член 4 

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се до-
несе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила 
на овој закон. 

 
Член 5 

Започнатите постапки до денот на започнување на 
примената на овој закон ќе завршат согласно со зако-
нот по кој биле започнати. 

 
Член 6 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе започне да се применува со започнување-
то на примената на Законот за општата управна поста-
пка согласно со членот 141 од Законот за општата уп-
равна постапка („Службен весник на Република Маке-
донија“ број 124/15). 

L I GJ 
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT  

PËR SHËNDETIN PUBLIK 
 

Neni 1 
Në Ligjin për shëndetin publik ("Gazeta Zyrtare e 

Republikë së Maqedonisë" numër 22/10, 136/11, 144/14 
dhe 149/15) në nenin 33 në paragrafin (2) pas fjalës 
"përmbajtje" vihet presje dhe shtohen fjalët: "si dhe 
dokumentacioni i nevojshëm", kurse pika në fund të fjalisë 
zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në pajtim me 
ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës".   

  
Neni 2 

Neni 33-a shlyhet. 
  

Neni 3 
Pas nenit 44 shtohet nen i ri 44-a, si vijon: 
 

"Neni 44-a 
Gjobë në shumë prej 25 euro në kundërvlerë me denarë 

do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar 
zyrtar në Ministria e Shëndetësisë e cila nuk do të lëshojë 
leje, respektivisht nuk sjell aktvendim për refuzimin e 
kërkesës për lëshimin e lejes në afatin nga neni 33 
paragrafi (3) nga ky ligj." 

 
Neni 4 

Akti nënligjor përcaktuar me këtë ligj do të miratohet 
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 5 

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit 
të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligjin sipas të 
cilit kanë filluar. 

 
Neni 6 

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 
"Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", kurse do të 
fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit e Ligjit për 
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me 
nenin 141 nga Ligji për procedurë të përgjithshme 
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 124/15). 

__________ 

944. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗИРАЧКО ЗРАЧЕЊЕ И  
РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за заштита од јонизирачко зрачење и ра-
дијациона сигурност, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 22 февруари 2016 година. 

  
Бр. 08-1224/1  Претседател 

22 февруари 2016 година на Република Македонија, 
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р. 

                                
Претседател 

на Собранието на Република 
Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 


