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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и 

здравствената инспекција, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 јули 

2010 година. 
 

      Бр. 07-3056/1                                                                                              Претседател 
2 јули 2010 година                                                                             на Република Македонија,                      
         Скопје                                                                                                Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
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 и 139/2008), во членот 4 став 1 точка 2 зборовите: „здравствена 
исправност“ се заменуваат со зборот „безбедност“, а зборовите: „средства за одржување 
на лична хигиена, за нега и разубавување на лицето и телото и амбалажата на тие 
средства“ се заменуваат со зборовите: „козметички производи, супстанции за 
производство и амбалажата за тие производи“. 

Точката 4 се брише. 
Точките 5 и 6 стануваат точки 4 и 5.  
Во точката 7 која станува точка 6 зборовите: „на лицата кои вршат“ се заменуваат со 

зборовите: „во кои се врши“. 
Точките 8 и 9 стануваат точки 7 и 8. 
Во точката 10 која станува точка 9 по зборот „употреба“ се става запирка и се додаваат 

зборовите: „козметичките производи“. 
Во точката 11 која станува точка 10 зборовите: „елементарни непогоди“ се заменуваат 

со зборовите: „кризни состојби“. 
Точките 12 и 13 стануваат точки 11 и 12. 
 

Член 2 
Во членот 5 став 1 точка 4 зборовите: „согласно со потпишаните договори“ се 

заменуваат со зборовите: „на здравствените работници“. 
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Во точката 7 по зборот „прегледи“ се додаваат зборовите: „на вработените“. 
По точката 8 се додава нова точка 9, која гласи: 
„9) спроведувањето на прописите од областа на здравството;“. 
Точката 9 станува точка 10. 
 

Член 3 
Во членот 6 став 1 зборовите: „заводите на здравствена заштита“ се заменуваат со 

зборовите: „Институтот за јавно здравје на Република Македонија, центрите за јавно 
здравје“. 

Во ставот 2 зборовите: „санитарните и здравствените“ се заменуваат со зборовите: 
„државните  санитарни и здравствени“. 

 
Член 4 

Во членот 8 став 2 по зборовите: „медицински факултет“ се додаваат зборовите: „или 
стоматолошки факултет“. 

 
Член 5 

Во членот 17 став 1 точка 2 по зборот „согласност“ се става запирка и се додава зборот 
„пријава“.  

Во точката 10 зборот „технолошкиот“ се заменува со зборот „производствениот“, а 
зборовите: „здравствено неисправни“ се заменуваат со зборовите: „небезбедни 
козметички производи и“. 

 
Член 6 

Во членот 27 став 2 по зборот „инспекторите“ се додаваат зборовите: „поставуваат 
лента на видно место со следниов текст „затворено од Државниот санитарен и здравствен 
инспекторат“, заверена со печат на Инспекторатот, потпис на инспекторот кој ја поставил 
и дата на поставување и “. 

 
Член 7 

Во членот 31 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: 
„2) не постапи по извршно решение на инспекторот (член 25 став 2);“. 
Точката 2 станува точка 3. 
 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“. 
 




