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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 ЗДРАВСТВЕНАTA ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 

заштита, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 април 

2011 година. 
 

     Бр. 07-1797/1                                                                                              Претседател 
2 април 2011 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 Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија’’ 
број 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009 и 
88/10), по членот 32-ѓ се додава нов член 32-е, кој гласи: 

 
„Член 32-e 

За проучување и  разгледување на прашања поврзани со политиките и приоритетите во 
здравствената заштита и здравственото осигурување, како и за предлагање на мислења и 
ставови по однос на програмите за здравствените услуги и обемот на финансиските 
средства потребни за нивна реализација во Министерството за здравство се формира совет 
составен од претставници на Министерството за здравство, Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија и Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора на 
Македонија. 

 Начинот на работата на советот од ставот 1 на овој член се утврдува со деловник за 
работа.“ 

 
Член 2 

Во членот 200-к  став 3  точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „како 
и просторот и опремата на јавната здравствена установа - Универзитетски стоматолошки 
клинички центар Скопје во кој се врши заботехничко-лабораториска дејност, освен 
просторот и опремата во кој се врши заботехничко-лабораториска дејност во функција на 
спроведување на образовната дејност“. 



Службен весник на РМ, бр. 44 од 5.4.2011 година 

2 од 2 

Член 3 
Здравствените работници со високо образование кои запишале студии од областа на 

медицината, односно стоматологијата до денот на влегувањето во сила на Законот за 
изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија“ број 10/2004) и стручниот испит ќе го положат најдоцна до 30 
јуни 2012 година, ќе се смета дека имаат лиценца за работа, а рокот на важноста на 
лиценцата за работа започнува да тече од денот на положувањето на стручниот испит. 

Здравствените работници од ставот 1 на овој член се должни да поднесат барање за 
обновување на лиценците за работа шест месеца пред истекот на рокот на важноста на 
лиценцата до соодветната комора. 

Здравствените работници со високо образование кои со лиценца за работа се стекнале 
со денот на влегувањето во сила на Законот за изменување и дополнување на Законот за 
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 10/2004), 
лиценцата за работа ќе ја обноват најдоцна до 31 март 2012 година. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија“. 
 


