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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 ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО 
ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земање и 
пресадување на делови од човечкото тело заради лекување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 јули 
2015 година.

Бр. 08-3037/1 Претседател
22 јули 2015 година на Република Македонија,

Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република

 Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И 
ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ  ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за земање и пресадување на делови од човечкото тело заради лекување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 
112/14 и 144/14) во членот 6 точка 1 по зборот „конзервирање“ се става запирка и се 
додава зборот „транспортирање“.

По точката 8 се додава нова точка 8-а, која гласи:
„8-а. „Дарување меѓу парови“ е постапка на давање на органи без надоместок од живо 

лице, заради пресадување во телото на друго лице заради лекување, во случај кога има 
еден пар каде примателот има некомпатибилен дарител заради различна крвна група и/или 
присуство на ХЛА антитела и истовремено има друг пар на примател и дарител каде, исто 
така, има некомпатибилен дарител заради различна крвна група и/или присуство на ХЛА 
антитела, а со размена на дарителите меѓу двата пара и истовремено пресадување на 
органите, примателите добиваат орган од компатибилен дарител;“.

Член 2
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Во членот 15 став (1) по зборот „примателот“ запирката се заменува со сврзникот „и“, а 
зборовите: „и ако не постои друг, приближно еднаков метод на лекување“ се бришат.

Член 3
Во членот 19 став (3) зборовите: „постапката за пресадување“ се заменуваат со 

зборовите: „постапката за земање на органот“.

Член 4
Во членот 20 пред зборот „Согласноста“ се додава бројот „(1)“, а зборовите: „крвно 

сродство во права линија, или во странична линија заклучно до четврти степен, или кое е 
брачен другар на дарителот или е негов посвоител или посвоеник“ се заменуваат со 
зборовите: „некои од следните меѓусебни односи маж и жена, родител и дете, брат и 
сестра (било целосно или полукрвно сродство), баба или дедо и внуци, чичко, вујко, 
тетин, стрина, вујна или тетка и внук или внука, родители на сопружниците и зет или 
снаа, девер, шура или баџанак и јатрва, снаа, золва или шура, или посвоител и посвоеник“.

По ставот (1) се додава три нови ставови (2), (3) и (4), кои гласат:
„(2) За лицата кои се во меѓусебни односи на родители на сопружниците и зет или снаа, 

девер, шура или баџанак и јатрва, снаа, золва или шура, Етичката комисија дава 
согласност за дарувањето само доколку утврди дека е доброволно и не се извршува под 
притисок.

(3)  Министерот за здравство формира Етичка комисија составена од пет членови од 
редот на лица со работно искуство од областа на трансплантацијата и еден психолог или 
психијатар.

(4) Етичката комисија за работите од своја надлежност одлучува едногласно.“

Член 5
Во членот 21 став (1) зборовите: „формирана согласно со прописите за здравствената 

заштита“ се заменуваат со зборовите: „од член 20 став (3) од овој закон“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од членот 20 од овој закон, како примател на орган може да се јави и 

друго лице кое е компатибилен дарител, доколку станува збор за дарување меѓу парови.“

Член 6
Во членот 22 точката 4) зборовите: „приближно иста“ се заменуваат со зборот 

„подобра“.

Член 7
Во членот 27 зборот „задолжително“ се заменува со зборовите: „може да“, а по зборот 

„умрениот“ се додаваат зборовите: „согласно закон“.

Член 8
Во членот 35 став (3) во точката 1) зборовите: „доволна количина од“ се бришат.
Во ставот (8) точката 1) зборовите: „доволна количина на“ се бришат.

Член 9
Во членот 45 зборот „пресадувањето“ се заменува со зборот „земањето“.
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Член 10
Во членот 50 став (1) зборовите: „возраста на примателите и“ се бришат.

Член 11
Во членот 51 став (2) по зборот „факултет“ се додаваат зборовите: „или средно, вишо и 

високо стручно образование од областа на медицината“, зборовите: „соодветна 
специјализација и“ се бришат, а зборовите: „по положувањето на специјалистичкиот 
испит“ се заменуваат со зборовите: „во струката“.

Член 12
Во членот 53 став (1) зборовите: „формирана согласно со прописите за здравствената 

заштита“ се заменуваат со зборовите: „од член 20 став (3) од овој закон“.

Член 13
Во членот 55 став (2) во точката 1) по зборот „факултет“ се додаваат зборовите: „или 

факултет од областа на биомедицината, хумана имунологијата или хумана генетиката,“.
Во точката 2) по зборот „испит“ се додаваат зборовите: „за лицата кои имаат завршено 

медицински факултет“.
Во точката 3) по зборот „медицината“ се додаваат зборовите: „или специјализација за 

хистокомпатибилност или имуногенетика“.
Во точката 4) по зборот „специјалност“ се додаваат зборовите: „односно пет години 

работно искуство од областа на трансплантацијата“.
Во точката 8) по зборот „сертификати“ се додаваат зборовите: „освен за лицата кои 

имаат завршен прв, втор или трет циклус на студии на еден од 100 највисоко рангирани 
факултети на Shanghai Ranking-ARWU (Academic Ranking of World Universities) на кои 
наставата се изведува на англиски јазик“.

Член 14
Во членот 55-б став (2) во точката 1) по зборот „факултет“ се додаваат зборовите: „или 

факултет од областа на биомедицината, хумана имунологијата или хумана генетиката,“.
Во точката 2) по зборот „испит“ се додаваат зборовите: „за лицата кои имаат завршено 

медицински факултет“.
Во точката 3) по зборот „медицината“ се додаваат зборовите: „или специјализација за 

хистокомпатибилност или имуногенетика“.
Во точката 4) по зборот „специјалност“ се додаваат зборовите: „односно пет години 

работно искуство од областа на трансплантацијата“.
Во точката 8) по зборот „сертификати“ се додаваат зборовите: „освен за лицата кои 

имаат завршен прв, втор или трет циклус на студии на еден од 100 највисоко рангирани 
факултети на Shanghai Ranking-ARWU (Academic Ranking of World Universities) на кои 
наставата се изведува на англиски јазик“.

Член 15
Во членот 70 став (1) точката 15 се брише.

Член 16
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“.


