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3974.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  ЗАКОНОТ ЗА

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за здравствената заштита,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

Бр. 07-4594/1 Претседател
21 ноември 2013 година на Република Македонија,

Скопје 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 ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1
Во Закон за здравствената заштита („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12 и 
87/13), во членот 16 став (4) по зборовите: „по литар“ 
се додаваат зборовите: „/степен на алкохол“.

Член 2
Во членот 17 став (7) точката на крајот од реченица-

та се брише и се додаваат зборовите: „при што тековно 
врши усогласување на податоците и бројот на здрав-
ствени установи што се во мрежата согласно со проме-
ните во податоците и бројот на здравствените установи 
кои се во мрежата и истите ги објавува на веб страница-
та на Министерството за здравство.“

Член 3
Во членот 301 став (4) зборовите: „посебна комиси-

ја при Министерството за здравство составена од три 
члена кои ги именува министерот за здравство“ се заме-
нуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучува-
ње во управна постапка и постапка од работен однос во 
втор степен“.

Ставовите (5) и (6) се бришат.
Ставот (7) станува став (5).

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбата од членот 3 од овој закон ќе започ-
не да се применува од 1 мај 2014 година.

__________

L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT

PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE

Neni 1
Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore („Gazeta Zyrtare e 

Republikës së Maqedonisë” numër  43/12, 145/12 dhe 
87/13), në nenin 16 paragrafi (4) pas fjalëve: “për litër” 
shtohen fjalët: “/shkalla e alkoolit”. 

Neni 2
Në nenin 17 paragrafi (7) pika në fund të fjalisë shlyhet 

dhe shtohen fjalët: "me ç'rast në mënyrë rrjedhëse kryen 
harmonizimin e të dhënave dhe numrit të institucioneve 
shëndetësore që janë në rrjet në pajtim me ndryshimet në të 
dhënat dhe numrin e institucioneve shëndetësore që janë në 
rrjet dhe të njëjtat i shpall në ueb faqen e Ministrisë së 
Shëndetësisë.” 

Neni 3
Në nenin 301 paragrafi (4) fjalët: „komision i veçantë i 

Ministrisë së Shëndetësisë i përbërë nga tre anëtarë që i 
emëron ministri i Shëndetësisë” zëvendësohen me fjalët: 
„Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedurë 
Administrative dhe Procedurë të Marrëdhënies së Punës në 
Shkallë të Dytë”. 

Paragrafët (5) dhe (6) shlyhen. 
Paragrafi (7) bëhet paragrafi (5). 

Neni 4
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

„Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, ndërsa 
dispozita e nenit 3 të këtij ligji do të fillojë të zbatohet nga 
1 maji 2014. 

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

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЛОВСТВОТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за ловството,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 21 ноември 2013 година.

  Бр. 07-4595/1                             Претседател
21 ноември 2013 година        на Република Македонија,                      

     Скопје                                 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 ЛОВСТВОТО

Член 1
Во Законот за ловството (“Службен весник на Ре-

публика Македонија” број 26/2009, 136/11, 1/12 и 
69/13), во членот 3 став (1) по точката 11 се додава но-
ва точка 11-а, која гласи:

“11-а. Ловностопански период е период од десет го-
дини кој е поврзан со важноста на Посебната ловносто-
панска основа за секое ловиште посебно;“.

Член 2
Во членот 34 став (1) зборовите: “Дивечот во ло-

виштата на користење со одобрение (концесија)“ се за-
менуваат со зборовите: “Дивечот во ловиштата на ко-
ристење по пат на концесија“.

Во ставот (2) зборовите: “јавен конкурс“ се замену-
ваат со зборовите: “јавен повик“.


