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20151925270
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
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО
ОПЛОДУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско
потпомогнато оплодување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2
ноември 2015 година.
Бр. 08-5085/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на
Република Македонија“ број 37/2008, 164/13 и 149/14), во членот 12-а став 8 зборот
„бремености“ се заменува со зборовите: „обиди за забременување“.
По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:
„Како причина за поднесување на барање за поведување на постапка на БПО со
гестациски носител од страна на брачната двојка се признава и постоење на заболување
кај жената од брачната двојка кое е контраиндицирано со забременување заради можни
тешки животозагрозувачки компликации и последици кај жената од брачната двојка,
вклучувајќи смртен исход.“
Ставот 9 кој станува став 10 се менува и гласи:
„Лекарска потврда за постоење на причините од ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член
издава конзилиум од тројца доктори на медицина специјалисти од јавна здравствена
установа на терцијарно ниво врз основа на специјалистички преглед и медицинска
документација за здравствената состојба на жената, односно мажот од брачната двојка
која бара спроведување на постапка на БПО со гестациски носител како услов за
поднесување барање за поведување на постапка на БПО со гестациски носител согласно
со ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член, односно врз основа на медицинската документација
на жената, односно на мажот од брачната двојка за постоење на причините од ставовите 5,
6, 7, 8 и 9 на овој член.“
Ставовите 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат ставови 11, 12, 13, 14 и 15.
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Член 2
Во членот 35 став 2 зборовите: „Агенцијата за лекови во“ се бришат.
Член 3
Во членот 54 став 1 во алинејата 1 зборовите: „од областа на здравствената заштита“ се
заменуваат со зборовите: „во струката“.
Член 4
Во членот 70 став 1 во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„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.“
Во ставот 3 зборовите: „1.500 до 2.500‘‘ се заменуваат со зборовите: „1.200 до 1.700‘‘.
Член 5
Во членот 72 став 1 се менува и гласи:
„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и
прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Ставот 2 се брише.
Член 6
По членот 72 се додаваат два нови члена 72-а и 72-б, кои гласат:
„Член 72-а
За прекршоците утврдени во членовите 70 и 71 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.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за
издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве
податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште,
односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен
налог кој му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на
внесувањето во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за
здравство.
Член 72-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно со Законот за
прекршоците.“
Член 7
Поднесените барања за увоз или извоз на сперматозоиди до денот на влегувањето во
сила на овој закон ќе ги реши Агенцијата за лекови и медицински средства согласно со
прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
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Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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