
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседате-
лот 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 ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 

заштита, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 сеп-

тември 2005 година. 
 
          Бр. 07-3510/1                                  Претседател 
27 септември 2005 година          на Република Македонија, 
              Скопје                         Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
   д-р Љупчо Јордановски, 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 и 10/2004), во членот 32 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:  

�Владата на Република Македонија, по предлог на министерот за здравство, утврдува 
мрежа на здравствените установи во Република Македонија.�  

 
Член 2 

Во членот 95 по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:  
�5-а. Центар за ментално здравје�. 
 

Член 3 
По членот 95-д се додава нов поднаслов и нов член 95-ѓ, кои гласат: 
�5-a. Центар за ментално здравје 
 

Член 95-ѓ 
Центарот за ментално здравје организира и спроведува мерки кои обезбедуваат 

третман на лицата со проблеми во менталното здравје од било каков вид, промоција на 
менталното здравје и превенција на менталните болести, психосоцијална грижа, како и 
рехабилитација и реинтеграција на ментално болните лица. 

 1



Покрај работите од ставот 1 на овој член, центарот мора да организира вршење и на до-
машно лекување.� 

 
Член 4 

Членот 95-ѓ станува член 95-е. 
 

Член 5 
Во членот 109 став 1 по зборот "медицината" се додаваат зборовите: �односно стомато-

логијата�. 
 

Член 6 
Во членот 137 став 1 зборовите: "врз основа на јавен конкурс" се бришат. 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Директорот на јавните здравствени установи се именува врз основа на јавен конкурс, 

кој го распишува Управниот одбор на јавната здравствена установа.� 
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови  3 и 4. 
 

Член 7 
Во членот 148 став 2 зборот �само� се брише. 
Ставот 3 се менува и гласи: 
�За спроведување на практичниот дел од специјализацијата, односно субспецијализа-

цијата, високообразовните установи определуваат надоместок со општ акт, на кој мини-
стерот за здравство дава согласност, на товар на установата што ги упатува на специјали-
зација, согласно со програмата за потребите од специјалистички кадри.� 

 
Член 8 

Во членот 200-е став 1 зборовите: �од членот 200-ѓ на овој закон� се заменуваат со зборо-
вите: �од 75%од вкупно проценетата вредност на јавна берзанска аукција�. 
По ставот 1 се додава став 2, кој гласи: 
�Ако уделот од 20% под повластени услови од вработените од членот 200-д на овој за-

кон или негов дел не биде откупен од вработените, купувачот на уделот од 75% од проце-
нетата вредност, вработените со 5% од бесплатните удели и вработените кои купиле уде-
ли со попуст склучуваат договор за основање на приватна здравствена установа. Непрода-
дените удели со попуст остануваат на Република Македонија, а ги застапува министерот 
за здравство до нивната продажба на повторна јавна берзанска аукција.�  
Ставот 2 станува став 3.  

Член 9 
Во членот 200-ѕ став 1 зборовите: �како и договор со Министерството за здравство со 

кој особено се уредуваат начинот на вршењето на дејноста и обврската за континуирано 
вршење на дејноста� се бришат. 

 
Член 10 

Во членот 200-к ставот 1 се менува и гласи: 
�Деловите од објектите и опремата на постојните јавни здравствени установи во кои се 

врши примарна здравствена заштита, стоматолошка здравствена заштита и фармацевтска 
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дејност се трансформираат, односно се приватизираат по пат на издавање под закуп на 
простор и опрема, под услов закупецот да основа приватна здравствена установа за врше-
ње на соодветна дејност, во согласност со овој закон.� 
Во ставот 2 зборовите: �во кои се врши фармацевтска односно стоматолошка дејност� 

се бришат. 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
�Владата на Република Македонија, по предлог на Министерството за здравство може 

да донесе одлука по пат на закуп да се трансформираат, односно приватизираат и други 
делови од јавните здравствени установи.� 
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи: 
�Под закуп не можат да се издадат организациони единици во јавните здравствени 

установи што вршат итна медицинска помош и домашно лекување, итна стоматолошка 
помош, превентивна здравствена заштита на предучилишни и училишни деца до 18 годи-
ни, поливалентна патронажа, дел од службите на медицината на трудот, превентивна сто-
матолошка заштита и организациони единици на Стоматолошкиот клинички центар, спо-
ред критериумите кои со општ акт ќе ги утврди министерот за здравство.� 

 
Член 11 

Во членот 200-л став 1 зборовите: �од областа на фармацијата односно стоматологија-
та� се бришат. 

 
Член 12 

Во членот 200-љ ставови 1 и 2 зборовите: �од областа на фармацијата односно стомато-
логијата� се бришат. 

 
Член 13 

Во членот 200-м став 2 зборовите: �од областа на фармацијата односно стоматологија-
та� и зборовите: �на секој здравствен работник кој врши фармацевтска, односно стомато-
лошка дејност со високо образование� се бришат. 

 
Член 14 

Во членот 200-њ став 1 зборовите: �за потребите на фармацевтската, односно стомато-
лошката дејност� се бришат. 

 
Член 15 

Во членот 200-п зборовите: �министерот за здравство на предлог на Јавните здравстве-
ни установи� се заменуваат со зборовите: �jавната здравствена установа на која министе-
рот за здравство дава согласност�.    

 
Член 16 

Во членот 200-р став 1 зборовите: �фармацевтска, односно стоматолошка дејност� се 
заменуваат со зборовите: �дејност од членот  200-к став 1 на овој закон�. 
Во ставот 2 зборовите: �Министерот за здравство� се заменуваат со зборовите: �jавната 

здравствена установа� . 
Во ставот 3 зборовите: �второстепената комисија на Владата на Република Македони-

ја� се заменуваат со зборовите: �министерот за здравство�. 
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Член 17 
Во членот 200-с ставот 1 зборовите: �Министерство за здравство� се заменуваат со збо-

ровите: �јавната здравствена установа�.  
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
�Министерот за здравство со решение врз основа на членовите 92 и 93 од овој закон утврду-

ва дали се исполнети условите за основање на соодветна приватна здравствена установа и доне-
сува решение за дозвола за работа.� 
Ставот 2 станува став 3. 
 

Член 18 
Во членот 200-т зборовите: �Министерство за здравство� се заменуваат со зборовите: 

�jавната здравствена установа�, а зборовите: �и опремата� се бришат. 
 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во �Службен весник 

на Република Македонија�. 
 


