ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА
ИНСПЕКЦИЈА
Член 1
Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број
71/2006, 139/2008 и 88/10), по членот 2 се додава нов
член 2-а, кој гласи:
“Член 2-а
Во постапката на инспекцискиот надзор се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка и Законот за инспекцискиот надзор, доколку со
овој или друг закон поинаку не е уредено.“
Член 2
Во членот 4 став 2 по зборовите: "одобренија за
градба” се додаваат зборовите: "за изградба на градби
за примарна, секундарна и терцијална здравствена заштита", а по точката се додава нова реченица која гласи:
"Инспекторатот е должен во рок од пет дена од денот
на приемот на писменото барање за увид во проектната
документација од органот кој ја спроведува постапката
за издавање на одобрение за градење, да изврши увид и
да даде согласност или да даде забелешки на записник
до колку не се исполнети условите за согласност."
Член 3
Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи:
“Инспектор може да биде лице кое ги исполнува
општите услови утврдени со Законот за државните
службеници, има високо образование – медицински факултет или стоматолошки факултет, положен стручен
испит, или испит за проверка на знаењето за инспектор
кој ги исполнува посебните услови утврдени со актот
за систематизација на работните места во органот.“
Член 4
Членот 16 се менува и гласи:
“Инспекторот во вршењето на инспекцискиот надзор заради отстранување на утврдените неправилности
има право и обврски на субјектот на надзорот:
- да му укаже на утврдените неправилности и да
определи рок за нивно отстранување,
- да му нареди да преземе соодветни мерки и активности во рок кој ќе го определи инспекторот,
- привремено да му забрани вршење на дејност,
професија или должност,
- да му поднесе барање за поведување прекршочна
постапка и
- да му поднесе кривична пријава или да поведе
друга соодветна постапка.
Субјектот на надзорот е должен во рок од три дена
да го извести инспекторот дали постапил по наредените инспекциски мерки.“
Член 5
Во членот 18 по зборот „управа“ се додаваат зборовите: “составува записник за констатираната фактичка состојба и“.
Член 6

Членот 22 се менува и гласи:
“Редовниот инспекциски надзор е најавен надзор
кој се врши во присуство на одговорното лице на субјектот на надзорот, или физичкото лице кај кое е потребно да се изврши инспекцискиот надзор, кој се врши врз
основа на програмата за работа на инспекциската
служба и опфаќа надзор над спроведувањето на законите и прописите донесени врз основа на законите.
Програмата за работа на инспекциската служба директорот на Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја донесува најкасно до 15 декември од тековната година за работа на инспекциската служба за наредната година.
Ако инспекторот на денот на кој го најавил инспекцискиот надзор не го затече одговорното лице кај субјектот на надзорот, или физичкото лице кај кое е потребно да се изврши инспекцискиот надзор, инспекторот на местото на надзорот ќе му остави покана во која
ќе напише, одговорното лице или физичкото лице во
точно определено време да биде присутно заради вршење на надзорот.
Ако лицето од ставот 2 на овој член не се јави на
поканата, инспекторот ќе изврши надзор во присуство
на службено или друго присутно лице.“
Член 7
Членот 23 се менува и гласи:
“Вонредниот инспекциски надзор е ненајавен надзор и се врши врз основа на иницијатива поднесена од
државни органи, физички или правни лица, како и по
службена должност во случај на сомневање на инспекторот.“
Член 8
Членот 24 се менува и гласи:
“Контролен инспекциски надзор се врши по истекот на рокот определен во инспекцискиот акт донесен
од страна на инспекторот, при што инспекторот при
утврдување на фактичката состојба ќе констатира дека
субјектот на надзорот постапил, делумно постапил,
или не постапил по инспекцискиот акт.
Непостапувањето, односно делумно постапување
по инспекцискиот акт, претставува основа за примена
на инспекциските мерки и санкции со цел за отстранување на утврдените неправилности.“
Член 9
Членот 25 се менува и гласи:
“За извршениот инспекциски надзор инспекторот
составува записник на местото на вршење на инспекцискиот надзор, записникот го потпишуваат инспекторот и субјектот на надзорот и еден примерок од записникот му се предава на субјектот на надзорот, а доколку поради обемот и сложеноста на инспекцискиот
надзор и другите околности не е можно да се состави
записник во текот на инспекцискиот надзор записникот
се составува во службените простории на инспекциската служба во рок од три дена од денот на надзорот со
образложение за причините поради што записникот е
составен во службените простории на инспекциската

служба.
Примерокот од записникот од ставот 1 на овој член
му се доставува на потпишување до субјектот на надзорот, кој во рок од осум дена од денот на приемот на записникот треба да се произнесе во однос на доставениот записник и да го врати записникот потпишан од негова страна на инспекторот, во спротивно се смета дека
субјектот на надзорот е согласен со записникот од извршениот инспекциски надзор.
Ако субјектот на надзорот одбие да го потпише записникот, инспекторот ќе ги наведе причините за одбивањето.
Во записникот се внесува назив на инспекциската
служба, местото, денот и часот кога е извршен надзорот, предметот на надзорот, името на инспекторот кој
го извршил надзорот, присутните лица, застапникот
или полномошникот на субјектот на надзорот, утврдената фактичка состојба, забелешките_ｼ・d_____, изјавите и другите релевантни факти и околности.“
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Член 10
Членот 26 се менува и гласи:
“Во постапката на инспекцискиот надзор инспекторот донесува заклучок и решение.
Со заклучокот се решава за прашања на постапката
што ќе се појават во текот на инспекцискиот надзор.
Со решение се наредува извршување на определени
инспекциски мерки, во одреден рок кој го определува
инспекторот.
Решението инспекторот треба да го донесе без одлагање, а најдоцна во рок од осум дена од завршувањето на надзорот.“
Член 11
Во членот 27 ставот 1 се менува и гласи:
“Инспекторот кога ќе утврди постоење на непосредна опасност по животот и здравјето на граѓаните,
поголема имотна штета или друг вид на јавен интерес
донесува усно решение на записник и во рок од три дена од денот на изрекувањето на усното решение ќе донесе писмено решение."
Во ставот 2 по зборот “постапување“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.
Член 12
Членот 28 се менува и гласи:
“Против решението на инспекторот може да се изјави жалба во рок од осум дена од денот на приемот на
решението.
Комисијата формирана од страна на министерот за
здравство треба да одлучува по жалбата во рок од 30
дена од денот на приемот на жалбата.
Комисијата која одлучува по жалбите има претседател на Комисијата од редот на раководните државни
службеници од органот, кој не учествувал во првостепената постапка при донесувањето на решението по извршениот инспекциски надзор и двајца членови кои се
со ВСС и кои се вработени во Министерството за здравство.

Жалбата од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.“
Член 13
По членот 29 се додава нова Глава V-а со нов наслов и пет нови члена 29-а, 29-б, 29-в, 29-г и 29-д, кои
гласат:
“V- а. ПОСЕБНИ ДЕЈСТВИЈА ВО ИНСПЕКЦИСКАТА
ПОСТАПКА
Член 29-а
Во вршењето на инспекцискиот надзор инспекторот
е овластен да зема примерок (мостри и брисеви од жива и нежива средина) заради утврдување на постоење
или непостоење на некој битен факт во врска со здравствената исправност на храната при епидемиолошки
индикации, козметичките производи, предметите за општа употреба и другите предмети.
При земање на примерок инспекторот е должен:
1) во исти услови и во исто време да земе најмногу
три примероци, за прва анализа, за втора анализа по барање на субјектот на надзорот и за супер анализа;
2) да состави записник за земањето на примероците;
3) примероците да ги запечати и прописно да ги означи;
4) да го достави без одлагање примерокот за првата
анализа до институција стручна за вештачење, а вториот и третиот примерок да ги чува во соодветни услови;
5) да го извести писмено и без одлагање субјектот
на надзорот за резултатите од анализата;
6) да го достави без одлагање вториот примерок на
анализа до друга стручна институција по барање на
субјектот на надзорот и
7) да го утврди со посебен заклучок износот на трошоците што настанале во текот на постапката во врска
со анализата на примероците во случај кога примерокот не соодвествува со пропишаните стандарди.
Ако субјектот на надзорот при земањето на примерокот за анализа не бара истовремено земање на примерок за втора анализа тој нема право на оспорување
на резултатите од добиената анализа од првиот примерок.
Член 29-б
Субјектот на надзорот може да ги оспорува резултатите од анализата на првиот примерок со барање за
вршење на анализа на вториот примерок во рок од три
дена од денот на доставувањето на резултатите од анализата на првиот примерок.
Ако резултатите од анализата на вториот примерок
не се во согласност со резултатите од анализата на првиот примерок, за правно валидна ќе се смета анализата на вториот примерок.
Анализата на вториот примерок не може да и се довери на стручна институција која ја извршила анализата на првиот примерок.
Ако инспекторот не се согласува со резултатите од
анализата на вториот примерок, може во рок од три дена од денот на приемот на овие резултати да бара вршење на супер анализа, со исклучок ако резултатите од

анализата на првиот и вториот примерок се исти.
Супер анализата не може да ја врши стручна институција која ги вршела претходните анализи, со исклучок ако нема други институции за вршење на тие анализи и ако инспекторот и субјектот на надзорот се согласуваат со ова.
Член 29-в
Инспекторот е должен привремено да одземе документи, жива стока или други предмети кои ќе послужат
како доказен материјал во прекршочната, кривичната
постапка, или кога е потребно да се спречува некоја
потешка последица и за одземените предмети инспекторот задолжително му издава потврда на субјектот
на надзорот од кога се привремено одземени предметите и во потврдата инспекторот задолжително ги внесува сите битни податоци како што се: името и презимето на субјектот на надзорот, од кого се земени предметите, кога субјектот на надзорот е физичко лице, односно назив на субјектот на надзорот за правното лице,
времето и местото на одземањето на предметите, точно
назначување на одземените предмети по вид, количина, потпис од одговорното лице на надзорот и други
потребни податоци зависно од случајот и на крајот во
потврдата се пишува името и презимето на инспекторот и негов потпис.
Привремено одземените предмети мора да се чуваат во соодветни простории во органот, во соодветни
услови кои одговараат на тие предмети со цел истите
до денот на предавањето на органот надлежен за водење на соодветната постапка да останат неоштетени и
непроменети и безбедни од отуѓување.
Член 29-г
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор
државниот инспектор утврди дека е сторена неправилност од членот 31-б на овој закон за прв пат, е должен
да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдеСтр. 58 - Бр. 18 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 14 февруари 2011

ната неправилност во рок од осум дена 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.
Формата и содржината на поканата за едукација,
како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот за здравство.
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот
санитарен и здравствен инспекторат, во рок не подолг
од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за едно или повеќе лица, односно за едно или повеќе правни лица.
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.
Доколку __________лицето или правното лице над кое се спроведува едукацијата се јави на закажаната едукација и

истата ја заврши, ќе се смета дека е едуцирано по однос на утврдената неправилност.
Доколку државниот инспектор 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 инспекцискиот надзор.
Доколку државниот инспектор 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 суд.
Инспекторатот води евиденција за спроведената
едукација, на начин пропишан од министерот за здравство.
Член 29-д
Министерството за здравство - Државниот санитарен и здравствен инспекторат за извршените контроли
изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на Министерството за здравство и на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, на унифициран квартален преглед”.
Член 14
Членот 31 се менува и гласи:
“Глоба во износ од 2.000 до 4.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на правното лице за
прекршок, ако:
1) не постапи по извршно решение на инспекторот
(член 26 став 3) и
2) не постапи по донесеното усно решение на записник (член 27 став 1).
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице кое
врши самостојна дејност или професија за прекршокот
од ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“
Член 15
По членот 31 се додаваат два нови членови 31-а и
31-б, кои гласат:
Член 31-а
“Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако оневозможи на инспекторот да изврши
инспекциски надзор (член 14).
Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице кое врши самостојна дејност или професија за прекршокот од
ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 400 до 800 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорно лице во
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.
Член 31-б
Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе му се изрече на правното лице ако
во рок од три дена писмено не го извести инспекторот

дали постапил по наредените инспекциски мерки (член
16 став 2).
Глоба во износ од 300 до 600 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице кое врши самостојна дејност или професија за прекршокот од
ставот 1 на овој член.
Глоба во износ од 350 до 700 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во
правното лице за прекршокот од ставот 1 на овој член.“
Член 16
Членот 31-а станува член 31-в.
Член 17
Подзаконските акти од членот 29-г на овој закон ќе
се донесат во рок од 15 дена од денот на влегувањето
во сила на овој закон.
Член 18
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1, 4, 5, 8, 12, 13, 14,
15 и 16 на овој закон ќе започнат да се применуваат од
1 април 2011 година.__

