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2015511972
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 ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за санитарната и здравствената
инспекција,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 март
2015 година.
Бр. 08-1470/1
30 март 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 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, 88/10, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14 и 144/14) по членот
5 се додаваат два нови члена 5-а и 5-б, кои гласат:
„Член 5-а
Инспекторатот врши надзор над преземените обврски на работодавачот во однос на
пријавувањето на работникот и вклучувањето на работникот во задолжителното социјално
осигурување врз основа на работен однос, согласно со Законот за работните односи.
Член 5-б
Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на прописите по однос на
забрана и спречување на вршењето на нерегистрирана дејност во јавните и приватните
здравствени установи, правните и физичките лица кои вршат производство и промет на
предмети за општа употреба, козметички производи, работи од традиционална и
комплементарна медицина, активноста на кожа ( користење на солариум, трајно
отстранување на влакна и други активности за нега и за разубавување) и активности со
кои се продира во кожата (тетовирање, пирсинг, трајна шминка, акупунктура, нехирушка
липосукција, употреба на ботокс, користење на ласер и слично).“
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Член 2
По членот 17 се додаваат два нови члена 17-а и 17-б, кои гласат:
„Член 17-а
Инспекторите во случај на констатирани неправилности за непреземање на обврски за
пријавување на работникот и вклучување на работникот во задолжително социјално
осигурување врз основа на работен однос, ќе преземат мерки согласно Законот за
работните односи.
Член 17-б
Инспекторите во случај на констатирани неправилности од членот 5-б од овој закон, ќе
преземат мерки согласно со прописите од областа на забрана и спречување на вршењето
на нерегистрирана дејност.“
Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст од Законот за санитарната и здравствената инспекција.
Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“, освен одредбата од членот 1 со која се додава нов член 5-б и
одредбата од членот 2 со која се додава нов член 17-б, кои ќе започнат да се применуваат
со започнувањето на примената на Законот за забрана и спречување на вршење на
нерегистрирана дејност („Службен весник на Република Македонија“ број 199/14).
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