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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Сл. Весник на Р. Македонија, бр.88 од 02.07.2010 година

Член 1
Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ брoj 38/91, 46/93, 55/95, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006,
5/2007, 77/2008 и 67/2009), во членот 93 по ставот 1 се додава нов став 2, кој
гласи:
„Составен дел на решението за дозволата од ставот 1 на овој член е листата на
здравствени услуги што според условите што се исполнети ќе се укажуваат во
здравствената установа.“
Ставот 2 станува став 3.
Член 2
Во членот 109 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Покрај работите од ставовите 1 и 2 на овој член, согласно со карактерот на
дејноста и во функција на спроведување на образовната и научноистражувачката дејност, универзитетскиот клинички центар од областа на
стоматологијата, може да врши и услуги од примарна стоматолошка здравствена
заштита врз основа на одобрение од министерот за здравство.“
Член 3
По членот 113-а се додава нов член 113-б, кој гласи:
„Член 113-б
Работата во здравствените установи, врз начелата на достапност, рационалност,
ефикасност и континуираност на здравствената заштита, се организира во
внатрешни организациони единици кои претставуваат организационо-техничка
целина во процесот на работата во зависност од видот на здравствената установа.
Видовите и делокругот на работа на внатрешните организациони единици и
минималниот број на извршители по внатрешни организациони единици согласно
со начелата од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за здравство.“
Член 4
Во членот 115 по ставот 1 се додаваат четири нови става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:
„Начинот на организацијата на работата и спроведувањето на континуираната
здравствена заштита, преку дежурства, според потребите на граѓаните, видот и
обемот на здравствената заштита ги пропишува министерот за здравство.
Ако е оневозможено континуираното вршење на здравствената заштита во јавна
здравствена установа поради недостаток на кадар, по претходно утврдена
потреба и согласност на вработениот и претходна согласност на министерот за
здравство, јавните здравствени установи што спроведуваат болничка здравствена
заштита можат меѓусебно да склучат спогодба за вршење на здравствени услуги,
со цел да се обезбеди континуирано користење на здравствената заштита.
Јавните здравствени установи и приватните здравствени установи што
спроведуваат примарна здравствена заштита склучуваат спогодба за вршење на
здравствена услуга од примарната здравствена заштита со цел за обезбедување
на континуирана здравствена заштита по претходна согласност на министерот за
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здравство.
Со спогодбата од ставот 3 на овој член се уредуваат: правата и обврските на
јавните здравствени установи, а особено обврската на јавната здравствена
установа во која здравствениот работник ги извршува работите да и пренесе на
установата во која здравствениот работник е во работен однос соодветен паричен
износ за времето додека ги извршувал работите во истата, но најмалку колку што
е износот на бруто платата што би ја остварил вработениот за тоа време во
здравствената установа во која е во работен однос, условите и времето на
вршење на здравствените услуги, како и другите права и обврски на јавните
здравствени установи во врска со обезбедувањето на континуираната
здравствена заштита.“
Член 5
Во членот 115-а став 1 по зборовите: „вработени во здравствена установа" се
додаваат зборовите: „и здравствените работници од високообразовна институција
- медицински факултет кој остварува здравствена дејност“, а зборовите:
„болничка здравствена установа“ се додаваат зборовите: „болничка здравствена
заштита“.
Во ставот 3 по зборовите: „здравствена установа" се додаваат зборовите: „или
високообразовна институција - медицински факултет кој остварува здравствена
дејност“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: „освен за надоместување на трошоците настанати со вршењето на
дополнителната дејност“.
Член 6
По членот 115-а се додаваат два нови члена 115-б и 115-в, кои гласат:
„Член 115-б
Видовите, цените на здравствените услуги кои се укажуваат како дополнителна
дејност и нормите кои здравствениот рабоник кој ја врши дополнителната дејност
треба да ги исполни во текот на редовното работно време се утврдуваат со акт на
јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински
факултет кој остварува здравствена дејност во која се врши дополнителната
дејност, на кој согласност дава министерот за здравство.
Јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински
факултет кој остварува здравствена дејност има обврска да утврди норми од
ставот 1 на овој член по вид и обем на здравствени услуги како едномесечно
извршување во текот на редовно работно време определено со закон на ниво на
еден здравствен работник кој исполнува услови за вршење дополнителна дејност.
Здравствениот работник како услов за вршење на дополнителна дејност во
тековниот месец има обврска да ги исполни нормите утврдени во ставот 2 на овој
член.
Во случај на контрола, пред надлежниот орган писмен доказ за исполнети норми
дава јавната здравствена установа и високообразовната институција медицински факултет кој остварува здравствена дејност која на здравствениот
работник му издала согласност за вршење на дополнителна дејност.
Здравствениот работник врши дополнителна дејност во рамките на најмногу 30%
од обемот и видот на секоја услуга поединечно утврдени со актот на јавната
здравствена установа и високообразовната институција - медицински факултет
кој остварува здравствена дејност од ставот 1 на овој член.
Цената од ставот 1 на овој член се состои од референтната цена на здравствената
услуга, зголемена за вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја
извршува дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите на тимот.
Јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински
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факултет кој остварува здравствена дејност има обврска да ја утврди вредноста
на трудот на здравствениот работник кој ја извршува дополнителната дејност и
вредноста на трудот на членовите на тимот.
Пациентот, како осигурано лице, на јавната здравствена установа и
високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена
дејност плаќа 20% од референтната цена на здравствената услуга зголемена за
износот на утврдената вредност на трудот на здравствениот работник и вредноста
на трудот на членовите на тимот. Остaнатите 80% од референтната цена на
здравствената услуга се дел од буџетот на јавната здравствена установа.
Пациентот, како неосигурано лице, на јавната здравствена установа и
високообразовната институција - медицински факултет кој остварува здравствена
дејност ја плаќа референтната цена на здравствената услуга во целост зголемена
за износот на вредноста на трудот на здравствениот работник кој ја извршува
дополнителната дејност и вредноста на трудот на членовите на тимот.
Јавната здравствена установа и високообразовната институција - медицински
факултет кој остварува здравствена дејност во која се извршила дополнителната
дејност има обврска износот утврден како вредност на трудот на здравствениот
работник кој ја извршил дополнителната работа намален за 20% и износот
утврден како вредност на трудот на членовите на тимот согласно со ставот 7 на
овој член, да ги исплати на нивните трансакциски сметки најдоцна до 15 во
тековниот месец за претходниот месец.
Член 115-в
Здравствениот работник кој ја извршил здравствената услуга како дополнителна
дејност е должен да изготви писмен извештај за секој пациент и да води
евиденција за направените трошоци на посебен образец.
Здравствениот работник од ставот 1 на овој член е должен да достави примерок
од писмениот извештај и трошковниот образец до јавната здравствена установа
или високообразовната институција - медицински факултет кој остварува
здравствена дејност во која ја извршил дополнителната дејност.
Установата од ставот 2 на овој член е должна да ги чува писмениот извештај и
трошковниот образец три години од денот на доставувањето.“
Член 7
Во членот 135 ставот 2 се менува и гласи:
„Управниот одбор на јавните здравствени установи од специјалистичко
консултативната и болничката здравствена заштита го сочинуваат пет челена од
кои двајца претставници од редот на стручните и компетентни лица во јавната
здравствена установа кои ги избира стручниот орган и тројца претставници на
основачот.“
Во ставот 3 зборот „девет“ се заменува со зборот “седум“, зборот „тројца“ се
заменува со зборот „двајца“, а зборот „четворица“ се заменува со зборот „тројца“.
Член 8
По членот 136 се додава нов член 136-а, кој гласи:
„Член 136-а
Работоводниот орган на јавната здравствена установа (во натамошниот текст:
директор) е одговорен за работењето на јавната здравствена установа и за
обврските што се преземаат во правниот промет.
Лицето од ставот 1 на овој член кое се именува за директор треба да има
завршено високо образование од областа на медицинските или стоматолошките
науки, високо образование - дипломиран логопед, високо образование специјалист по медицинска биохемија, економските науки или јавно
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здравствениот менаџмент, најмалку со пет години работно искуство и положен
испит за директор согласно со овој закон и да го исполни и условот да понуди
најквалитетна програма за работа на јавната здравствена установа.“
Член 9
Во членот 137 ставот 1 се менува и гласи:
„По исклучок од членот 136-а на овој закон директор на јавна здравствена
установа здравствен дом со над 1.000 вработени, универзитетски клинички
центар, универзитетска клиника, клиничка болница и институт се состои од две
лица кои се подеднакво одговорни за работењето на јавната здравствена
установа и за обврските што се преземаат во правниот промет.“
Член 10
Во членот 137-б став 1 по зборот „директорот“ се додаваат зборовите: „на јавна
здравствена установа од членот 137 на овој закон“.
Член 11
Во членот 137-е став 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
“- не е донесена програмата од членот 150 став 2 на овој закон, односно и/или не
обезбеди нејзино спроведување односно не обезбеди финансиски средства во
потребна
за
спроведување
на
специјализациите,
односно
висина
субспецијализациите од средствата на здравствената установа,“.
Алинеите 6 и 7 стануваат алинеи 7 и 8.
Во ставот 2 по зборот “совет“ се додаваат зборовите: “на јавна здравствена
установа од членот 137 на овој закон“.
Член 12
Во членот 146 став 3 по зборовите: “стажот на специјализациите“ се става
запирка и се додаваат зборовите: “како и начинот на спроведувањето на стажот,
начинот на полагање на испитот и образецот на специјализантската книшка и на
книгата за евиденција за спроведените постапки и интервенции во текот на
стажот на специјализации“.
Член 13
По членот 149 се додаваат седум нови члена 149-а, 149-б, 149-в, 149-г, 149-д,
149-ѓ и 149-е, кои гласат:
„Член 149 -а
Спроведувањето
на
планот
и
програмата
за
специјализациите
и
субспецијализациите
од
страна
на
здравствените
работници,
односно
здравствените соработници (во натамошниот текст: специјализанти) се
организира и следи од овластен здравствен работник, односно здравствен
соработник (во натамошниот текст: ментор), кој ги исполнува критериумите по
во
соодветната
област
на
однос
на
образованието
и
искуството
специјализацијата, односно субспецијализацијата.
Менторот во текот на спроведувањето на планот и програмата за
специјализациите и субспецијализациите обезбедува и дополнителни активности
и е одговорен во соработка со овластениот здравствен работник односно
здравствен соработник од членот 149-в на овој закон на специјализантот да му
овозможи да ги исполни вештините од планот и програмата за специјализациите,
односно субспецијализациите и да успее да ги совлада знаењата и вештините во
текот на специјализацијата, односно субспецијализацијата.
Менторот го води специјализантот во спроведувањето на специјализацијата,
односно субспецијализацијата и може да води најмногу тројца специјализанти,
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односно шест специјализанти од специјализацијата по семејна медицина.
Ако менторот не му овозможи на специјализантот да ги исполни вештините од
планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите не може
да води нов специјализант.
Здравствените работници и здравствените соработници од ставот 1 на овој член
ги овластува министерот за здравство, на предлог на Медицинскиот,
Стоматолошкиот, односно Фармацевтскиот факултет.
Поблиските критериуми од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за
здравство.
Член 149-б
Менторот од членот 149-а на овој закон го потврдува успешно совладаниот дел од
специјализациите и субспецијализациите (турнус) со што специјализантот се
стекнува
со
можноста
да
ја
продолжи
специјализацијата,
односно
субспецијализацијата согласно со планот и програмата.
Ако специјализантот не го совлада успешно делот од специјализацијата односно
субспецијализацијата (турнусот) времетраењето на специјализацијата се
продолжува за времето потребно за совладување на соодветниот дел од
специјализацијата, односно субспецијализацијата (во натамошниот текст:
повторен турнус).
Специјализантот е должен да го повтори целиот или дел од турнусот, ако
менторот процени дека успешно не ги совладал знаењата и вештините од планот
и програмата.
Спроведувањето на повторениот турнус или дел од турнусот паѓа на товар на
специјализантот.
Член 149-в
Специјализантите совладувањето и исполнувањето на одделните вештини од
планот и програмата за специјализациите, односно субспецијализациите го вршат
во здравствените установи од членот 148 став 1 на овој закон овластени од
министерот за здравство под надзор на овластен здравствен работник, односно
здравствен соработник (во натамошниот текст: едукатор).
Специјализантите можат да укажуваат, односно можат да вршат определени
работи во укажувањето на здравствената заштита од областа од која
специјализира, односно субспецијализира само под надзор на едукаторот.
Едукаторот, во координација на менторот, може да води најмногу тројца
специјализанти во деловите на стажот на специјализација, односно
субспецијализација за кои е определен и го потврдува совладувањето и
исполнувањето
на
одделните
вештини
од
планот
и
програмата
за
специјализациите, односно субспецијализациите.
Член 149-г
По совладувањето на планот и програмата за специјализацијата, односно
субспецијализацијата специјализантот во присуство на менторот, полага
специјалистички, односно субспецијалистички испит, кој се состои од
писмен,устен и практичен дел, пред испитна комисија формирана од
Медицинскиот, Стоматолошкиот, односно Фармацевтскиот факултет.
Член 149-д
Ако во период од пет години најмалку двајца специјализанти кај еден ментор,
односно едукатор со успех не ги совладале одделните вештини од планот и
програмата за специјализациите, односно субспецијализациите на менторот,
односно едукаторот му се одзема овластувањето за вршење на работите на
ментор, односно едукатор.
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Член 149-ѓ
Високообразовните установи се должни 40% од средствата добиени од
надоместокот од членот 148 на овој закон за еден специјализант да ги наменат за
надоместување на работата на менторите, односно едукаторите, на начин
утврден со актот на високообразовната установа.
Член 149-е
Јавната здравствена установа што ја одобрила специјализацијата склучува
договор со специјализантот со кој се уредуваат меѓусебните права и обврските по
однос на реализацијата на специјализацијата, времето што специјализантот треба
да го одработи во установата по завршувањето на специјализацијата, висината на
средствата што треба да ги надомести ако предвреме ја напушти установата и
соодветна гаранција во случај на неисполнување на обврската кон здравствената
установа.“
Член 14
Во членот 150 по ставот 1 се додаваат три нови става 2, 3 и 4, кои гласат:
“Јавните здравствени установи за спроведување на програмата од ставот 2 на
овој член се должни да обезбедат финансиски средства во висина потребна за
спроведување на специјализациите, односно субспецијализациите.
Програмата од ставот 1 на овој член се донесува на предлог на Советот за
специјализации формиран од министерот за здравство.
Советот за специјализации го сочинуваат девет члена, од кои по еден
претставник од Медицинскиот, Стоматолошкиот и Фармацевтскиот факултет и по
еден претставник од Лекарската, Стоматолошката и Фармацевтската комора,
Министерството за здравство, Министерството за образование и наука и Фондот
за здравствено осигурување на Македонија."
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 5 и 6.
Член 15
Во членот 151 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Во актот од ставот 1 на овој член јавната здравствена установа ги утврдува
бодовите за селекција на кандидатите кои ги исполнуваат условите од членот 149
на овој закон за редоследот на упатување на специјализација, односно
субспецијализација според следниве критериуми и сооднос: најмногу 30% од
бодовите за должината на работното искуство и најмногу 70 % од бодовите за
должината на работното искуство во областа од која се доделува
специјализацијата, односно субспецијализацијата.“
Ставот 2 станува став 3.
Во ставот 3 кој станува став 4 по зборовите: “здравствените работници“ се
додаваат зборовите: “односно здравствените соработници кои се упатени од
здравствените установи од ставот 1 на овој член или кои се пријавиле за
запишување на специјализацијата согласно со членот 152 од овој закон, како и
кои се“.
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
“Високообразовните установи врз основа на евиденцијата од ставот 4 на овој
член се должни да ги запишат здравствените работници, односно здравствените
соработници на специјализација, односно субспецијализација според редоследот
на пријавување, критериумите што ќе ги утврди високообразовната установа и
ако ги исполнуваат условите од членот 149 на овој закон, а во рамките на со
оглас утврдениот број на слободни места за спроведување на специјализациите,
односно субспецијализациите.“
6

превземено од w w w . p r a v o . o r g . m k

Член 16
Членот 152 се менува и гласи:
“Здравствените работници, односно здравствените соработници вработени во
приватни здравствени установи и невработените можат да се пријават за
запишување на специјализација во согласност со планот за специјализации
донесен од високообразовната установа, ако ги исполнуваат условите од членот
149 на овој закон и критериумите што ќе ги утврди високообразовната установа.“
Член 17
Во членот 183 став 1 по точката 4 се додава нова точка 5, која гласи: “5) не го
чува писмениот извештај и трошковниот образец три години од денот на
доставувањето (член 115-в став 3);“.
Точките 5 и 6 стануваат точки 6 и 7.
Член 18
Во членот 190 став 1 по точката 2 се додаваат две нови точки 3 и 4, кои гласат:
“3) не постапи согласно со членот 115-б став 4 од овој закон;
4) не постапи согласно со членот 115-в став 1 и/или 2 од овој закон;“.
Точката 3 станува точка 5.
Член 19
Во членот 200-к ставот 3 се менува со два нови става 3 и 4, кои гласат:
“Покрај деловите од објектите и опремата од ставот 1 на овој член, под исти
услови може да се трансформираат, односно приватизираат и просторот и
опремата на јавните здравствени установи - здравствените станици и
здравствените домови во кои се врши специјалистичко-консултативна
здравствена заштита.
Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за здравство, ќе
донесе одлука за видовите на дејностите од специјалистичко- консултативната
здравствена заштита кои се вршат во деловите во јавните здравствени установи здравствените станици и здравствените домови што ќе се трансформираат,
односно приватизираат согласно со ставот 3 на овој член.“
Во ставот 4 кој станува став 5 точка 5 бројот “18" се заменува со бројот “14".
Член 20
Мандатот на постојните директори именувани на јавен конкурс во јавните
здравствени установи од членот 136-а став 1 на овој закон престанува по истекот
на 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 21
Мандатот на постојните членови на управни одбори на јавните здравствени
установи престанува по истекот на 30 дена од денот на влегувањето во сила на
овој закон.
Член 22
Јавните здравствени установи ќе ја усогласат својата работа со одредбите на овој
закон во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 23
Подзаконските акти предвидени во овој закон ќе се донесат во рок од три месеци
од денот на влегувањето во сила на овој закон.
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Член 24
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.
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