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Врз основа на членовите 82 и 110 од Уставот на Република Македонија и членовите 60 и 70 од Деловни-
т на Уставниот суд на Република Македонија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 70/1992),
ставниот суд на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 2004 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАСТАПУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ПРЕСТАНОК НА ФУНКЦИЈАТА  
НА Г-ДИН БОРИС ТРАЈКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
1. Се утврдува дека поради смрт, на Г-дин Борис Трајковски му престанува функцијата претседател на
публика Македонија. 
2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во �Службен весник на Република
акедонија�. 

3. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Лилјана Ингилизова - Ристова и су-
ите д-р Трендафил Ивановски, Махмут Јусуфи, Мирјана Лазарова Трајковска, Вера Маркова, д-р Бајрам
оложани, Игор Спировски и д-р Зоран Сулејманов. 

 
 
у. бр. 133/2004                         Претседател 
март 2004 година                                 на Уставниот суд на Република 

    Скопје                                      Македонија, 
                                           Лилјана Ингилизова - Ристова, с.р.
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195. 
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ 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 25 февруари 2004 година. 
 

         Бр. 07-961/1              За претседател 
25 февруари 2004 година      на Република Македонија, 
             Скопје               Претседател 
                  на Собранието на Република 
                Македонија, 
                  д-р Љупчо Јордановски, 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 и 
55/95) во  членот 9 зборовите: "посебен општествен" се 
заменуваат со зборот "јавен". 

 
Член 2 

Во членот 32 став 1  по точката 3) се додава нова 
точка 3-а), која гласи: 

"3-а) мерки и активности за рано откривање и спре-
чување на болестите на репродуктивните органи кај 
жената." 
Во ставот 2 по точката 3) се додава нова точка 3-а), 

која гласи: 
"3-а) програма за рано откривање и спречување на 

болестите на репродуктивните органи кај жената." 
  

Член 3 
Во членот 91 став 2 зборот "Собранието" се замену-

ва со зборот "Владата ". 
 

Член 4 
Во членот 95 по точката 1 се додаваат пет нови точ-

ки, кои гласат: 
" 2) поликлиника; 
  3) дијагностичка лабораторија; 
  4) заботехничка лабораторија; 
  5)  центар за итна  медицинска помош;  
  6) клиничка болница;" 
Во точката 9 пред зборовите: "клинички центар" се 

додава зборот "универзитетски". 
Точките "5) Медицински центар " и "12) Природно 

лекувалиште" се бришат. 
Точките 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9) и 11)  стануваат точки 

7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) . 
 

Член 5 
По членот 95-а се додаваат пет нови поднаслови и 

пет нови члена 95-б, 95-в, 95-г ,95-д и 95-ѓ, кои гласат: 

" 2) Поликлиника 
 

Член  95-б 
Поликлиниката може да спроведува здравствена за-

штита ако исполнува услови за вршење на дејност на 
две или повеќе ординации, односно две или повеќе деј-
ности од примарната здравствена заштита или две или 
повеќе дејности од специјалистичко-консултативната 
дејност, освен болничко лекување.  

 
3) Дијагностичка лабораторија 

 
Член 95-в 

Дијагностичката лабораторија врши дејност на при-
бирање лабораториски примероци, обработка и анализа 
со примена на дијагностичка опрема, апаратура и фи-
зичко-дијагностички методи. 

 
4) Заботехничка лабораторија 

 
Член  95-г 

Заботехничката лабораторија врши дејност на под-
готовка и изработка на заботехнички помагала (проте-
зи, мостови, коронки).   

 
5) Центар за итна  медицинска помош 

 
Член 95-д 

Центарот за итна медицинска помош организира и 
спроведува мерки и презема дејствија за спроведување 
на краткотрајна здравствена заштита на луѓето во ур-
гентна здравствена состојба (болест, повреди,труење со 
ризик по здравјето и животот) од местото на настану-
вање на ургентната здравствена состојба со преземање 
на реанимациони мерки и интензивна нега до местото 
на стручно надлежната здравствена установа за згри-
жување и лечење. 
Покрај работите од ставот 1 на овој член центарот 

може да организира вршење и на домашно лекување. 
 

6) Клиничка болница 
 

Член 95-ѓ 
Клиничка болница спроведува здравствена заштита 

ако се исполнети условите за општа болница утврдени 
со овој закон, како и услови за вршење најмалку на 
урологија, неурохирургија, ортопедија и трауматологи-
ја, очни болести, болести на уво, нос и грло, неонато-
логија,  психијатрија, неврологија и онкологија. 
Во клиничката болница се спроведува и стручно 

усовршување на здравствените работници од областа 
на медицината, стоматологијата и фармацијата. 
Клиничката болница се основа за подрачје поширо-

ко од подрачјето што го покрива општата болница." 
 

Член 6 
Броевите 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9),10) и 11)  пред под-

насловите на членовите 96, 97, 101, 106, 107, 108, 109, 
110 и 111 стануваат поднаслови  6) , 7), 8), 9), 10), 11), 
12), 13) и 14).  

 
Член 7 

Во членот 98 ставот 2 се менува и гласи: 
"Здравствениот дом не мора да врши одделни деј-

ности од став 1 на овој член ако на неговото подрачје 
тие дејности ги врши друга здравствена установа." 

 
Член 8 

Во членот 101 став 2 по зборовите: "медицинска по-
мош" се додаваат зборовите: "палијативна нега" и за-
пирка.  

Член 9 
Поднасловите пред членовите 105 и 112 и членови-

те 105 и 112 се бришат. 
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Член 10 
По членот 115 се додава нов член 115-а, кој гласи: 
 

"Член 115-а 
Здравствените работници - специјалисти вработени 

во здравствена установа што вршат специјалистичко - 
консултативна и болничка здравствена заштита со над 
седум години работно искуство во  специјалноста мо-
жат да укажуваат здравствени услуги како дополнител-
на дејност согласно со лиценцата за работа во установа 
каде што е вработен или во друга здравствена установа 
која е регистрирана за истата дејност, најмногу осум 
часа  неделно. 
Критериумите по однос на исполнување на обвр-

ските на работното место на здравствените работници 
од став 1 на овој член и начинот на вршењето на до-
полнителната дејност ги пропишува министерот за 
здравство. 
Односите меѓу лицето од став 1 на овој член и здрав-

ствената установа во која ќе укажува здравствени услуги 
како дополнителна дејност се уредуваат со договор." 

  
Член 11 

Насловот на Главата IX  и членовите  121, 122, 123, 
124, 125, 127 и 128 се бришат. 

 
Член 12 

Во членот 132 став 2 зборовите: "Собранието на Ре-
публика Македонија" се заменуваат со зборовите: "Ми-
нистерството за здравство." 

 
Член 13 

Насловот на Главата XI  "Остварување на посебни-
от општествен интерес" се менува и гласи: 

"Управување и раководење со здравствените уста-
нови и остварување на јавниот интерес". 

 
Член 14 

Во членовите 133 став 1 точка 1) и 134 став 1 зборо-
вите: "посебен општествен" се заменуваат со зборот "ја-
вен".  

Член 15 
Во членот 134 ставот 2 се брише. 
 

Член 16 
Во членот 135 во ставовите 1, 2, 3 и 4   зборовите: 

"здравствената организација" се заменуваат со зборо-
вите: "јавната здравствена установа". 
Во ставот 2 по зборот "одбор" се додаваат зборовите: 

"на јавните здравствени установи од специјалистичко 
консултативната и болничката здравствена заштита". 
По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои 

гласат: 
"Управниот одбор на јавните здравствени установи 

од примарната здравствена заштита го сочинуваат де-
вет члена од кои тројца претставници од редот на 
стручните и компетентни лица на здравствената уста-
нова кои ги избира стручниот орган , четворица прет-
ставници на основачот и двајца претставници од локал-
ната самоуправа од кои едниот го  именува советот на 
општината на чие подрачје е седиштето на јавната 
здравствена установа, а другиот од советот на општи-
ната со најголем број  жители на подрачјето што го по-
крива здравствената установа. 
По исклучок од ставот 3 на овој член двајцата прет-

ставници од локалната самоуправа во јавната здрав-
ствена установа што укажува примарна здравствена за-
штита на подрачјето на Градот Скопје ги именува Со-
ветот на Градот Скопје." 
Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 5 и 6. 
 

Член 17 
Во членот 136 зборовите: "Собранието на Републи-

ка Македонија" се заменуваат со зборовите: "Мини-

стерството за здравство", а зборовите: "здравствената 
организација" се заменуваат со зборовите: "јавната 
здравствена установа". 

 
Член 18 

По членот 137 се додава нов член 137-а, кој гласи: 
 

"Член 137-а 
Учествувањето во управувањето и одлучувањето во 

здравствената установа во мешовита сопственост е 
сразмерно на висината на основачкиот влог. 
Раководењето и начинот на управувањето и одлучу-

вањето со здравствената установа од ставот 1 на овој 
член се уредува со закон и со основачкиот акт." 

 
Член 19 

Во членот 138 по зборот "испит" се додава запирка 
и зборовите:"основна лиценца", а зборовите: "а за 
определени работи и работни задачи соодветна специ-
јализација и субспецијализација" се бришат. 

 
Член 20 

Во членот 139 став 1 зборовите: "VII до IV степен 
на стручна подготовка, односно лице со" и зборот "на-
сочено" се бришат. 
Во ставот 2 зборовите: "VII1 до IV степен на струч-

на подготвка, односно лице со" и зборот "насочено" се 
бришат. 

 
Член 21 

Членот 140  се менува и гласи: 
"Здравствените работници со средно и више обра-

зование можат самостојно да укажуваат здравствена 
заштита по завршувањето на приправничкиот стаж и 
положувањето на стручниот испит.   
Здравствените работници  со високо образование  

од областа на медицината и стоматологијата можат да 
укажуваат здравствена заштита под надзор на здрав-
ствен работник со лиценца за работа по завршувањето 
на приправничкиот стаж, положувањето на стручниот 
испит и добивањето на основна  лиценца.  
Здравствените работници со високо образование  од 

областа на медицината и стоматологијата можат само-
стојно да укажуваат здравствена заштита по завршува-
њето на приправничкиот стаж, положувањето на струч-
ниот испит, завршувањето на специјализација, односно 
субспецијализација и соодветна лиценца за работа. 
Здравствените работници со високо образование  од 

областа на фармацијата можат самостојно да вршат 
фармацевтска дејност по завршувањето на приправ-
ничкиот стаж, положувањето на стручниот испит и до-
бивањето на    лиценца за работа . 
По исклучок од ставот 2 на овој член здравствените 

работници  со високо образование  од областа на меди-
цината и стоматологијата со основна лиценца можат 
самостојно да укажуваат здравствена заштита ако при 
пополнувањето на определено работно место не се ја-
ват здравствени работници со лиценца за работа." 

 
Член 22 

Во членот 141 став 2  зборовите: "висока стручна 
подготовка" се заменуваат со зборовите: "високо обра-
зование од областа на медицината и стоматологијата 
кои завршиле петгодишни студии,  односно од областа 
на фармацијата четиригодишни студии", а по зборот 
"година" се додаваат зборовите: "за здравствените ра-
ботници со високо образование од областа на медици-
ната и стоматологијата кои завршиле шестгодишни 
студии, односно од областа на фармацијата петгодиш-
ни студии трае шест месеца,". 

 
Член 23 

Во  членот 142 став 1 зборот "работа" се заменува 
со зборот "обука". 
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По ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои 
гласат: 

"Здравствените работници под чиј надзор се спро-
ведува приправничкиот стаж на здравствените работ-
ници со високо образование и здравствените установи 
во кои се спроведува стажот ги определува Министерс-
твото за здравство по предлог на Лекарската комора на 
Република Македонија, Стоматолошката комора на Ре-
публика Македонија, односно Фармацевтската комора 
на Република Македонија (во натамошниот текст: Ле-
карската, Стоматолошката, односно Фармацевтската 
комора). 
Поблиските критериуми што треба да ги исполну-

ваат лицата и здравствените установи од ставот 2 на 
овој член ги утврдува Лекарската, Стоматолошката, од-
носно Фармацевтската комора со акт на кој министерот 
за здравство дава согласност." 

 
Член 24 

Во членот 143 ставот 2 се менува и гласи: 
"Здравствените работници со средно и више обра-

зование стручниот испит го полагаат  пред испитни ко-
мисии кои министерот за здравство ги образува во јав-
ните здравствени установи. " 
Ставот 3 се менува и гласи: 
" Здравствените работници со високо образование 

стручниот испит го полагаат пред испитни комисии 
кои ги образува Лекарската, Стоматолошката односно 
Фармацевтската комора од редот на   лицата определе-
ни согласно со членот 142 став 2 на овој закон." 
По став 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
"Положениот стручен испит од ставот 3 на овој 

член за здравствените работници со високо образова-
ние од областа на медицината и стоматологијата е ус-
лов за добивање на основна лиценца." 

 
Член 25 

Во членот 144 по зборот "стаж" се додаваат зборо-
вите:"на здравствените работници со средно и више 
образование". 
По ставот 1 се додаваат три нови става 2,3 и 4, кои 

гласат: 
"Планот и програмата за приправничкиот стаж на 

здравствените работници со високо образование и обра-
зецот и начинот на водење на приправничката книшка 
ги пропишува министерот за здравство по претходно 
мислење од соодветната високообразовна организација. 
Составот на испитната комисија, начинот на пола-

гање на испитот, начинот на проверката  на  стекнатите 
знаења и вештини и обрасците на уверението за поло-
жен стручен испит и основната лиценца ги утврдува 
Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацевтската 
комора со општ акт на кој министерот за здравство да-
ва согласност.   
Коморите од ставот 4 на овој член, секоја година го 

преоценуваат спроведувањето на приправничкиот стаж 
и до Министерството за здравство доставуваат изве-
штај со предлог за подобрување на програмата за при-
правнички стаж." 

 
Член 26 

Во членот 145  став 2 по зборот "член" се додаваат 
зборовите: "здравствени работници со средно и више 
образование", а по зборот "здравство" точката се заме-
нува со запирка и се додаваат  зборовите: "а на здрав-
ствените работници со високо образование решава Ле-
карската, Стоматолошката односно Фармацевтската 
комора". 

 
Член 27 

Во членот 146 став 1 зборовите: "висока стручна 
подготовка" се заменуваат со зборовите: "високо обра-
зование". 

Член 28 
Во членот 148 по ставот 1 се додаваат четири нови 

става 2, 3, 4 и 5, кои  гласат: 
"Високообразовните организации од ставот 1 на 

овој член  можат да определат надоместок само за 
спроведување на теоретската настава и за полагање на 
специјалистичкиот, односно субспецијалистичкиот ис-
пит со општ акт на кој министерот за здравство дава 
согласност. 
За спроведување на практичниот дел од специјали-

зацијата, односно субспецијализацијата не може да се 
определува надоместок, освен за здравствените работ-
ници и здравствените соработници кои се запишале на 
специјализација и субспецијализација на сопствено ба-
рање. 
Поблиските услови од ставот 1 на овој член и трае-

њето на деловите од специјализацијата (турнусите) ги 
пропишува министерот за здравство по претходно мис-
лење на соодветната високообразовна институција. 
Министерот за здравство, врз основа на условите од 

ставот 4 на овој член, ги определува здравствените 
установи во кои се спроведува специјализацијата и 
субспецијализацијата на здравствените работници и на 
здравствените соработници." 
Ставот 2 се брише. 
 

Член 29 
Во членот 149  став 1 по зборот "работници" се до-

даваат  зборовите: "со високо образование од областа 
на фармацијата". 
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
 "Здравствените работници со високо образование  

од областа на медицината и стоматологијата можат да 
специјализираат ако имаат завршен приправнички 
стаж, положен стручен испит и основна лиценца." 

 
Член 30 

По членот 153 се додаваат  14 нови члена 153-а, 
153-б, 153-в, 153-г,  153-д, 153-ѓ, 153-е, 153-ж, 153-з, 
153-ѕ, 153-и, 153-ј, 153-к и 153-л,  кои гласат: 

 
"Член 153 - а 

Здравствен работник со високо образование од об-
ласта на медицината и стоматологијата може да се 
стекне со основна лиценца ако има: 

1) диплома за завршено соодветно високо образова-
ние; 

2) доказ за завршен приправнички  стаж и 
3) доказ за положен стручен испит. 
Здравствен работник со завршено соодветно високо 

образование од областа на медицината или стоматоло-
гијата или со поминат приправнички стаж и положен 
стручен испит во странство може да се стекне со ос-
новна лиценца ако има: 

1) нострифицирана диплома за завршено соодветно 
високо образование и 

2) доказ за признаен приправнички стаж и положен 
стручен  испит. 
 

Член 153-б 
Здравствен работник со високо образование од об-

ласта на медицината или стоматологијата  може да се 
стекне со   лиценца за работа ако, покрај условите од 
членот 153-а став 1 на овој закон, има и: 

1) основна лиценца и 
2) соодветна специјализација или соодветна субспе-

цијализација. 
Здравствен работник со високо образование од об-

ласта на медицината или стоматологијата кој се стек-
нал со лиценца за работа во странство може да се стек-
не со лиценца за работа ако, покрај условите од членот 
153-а став 2 на овој закон, има и : 

1) доказ за признаена соодветна специјализација 
или субспецијализација; 
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2)  препорака од комората во која членувал и 
3) доказ за претходно работно искуство во дејноста 

за која бара лиценца за работа. 
Лиценцата за работа се издава за време од седум го-

дини и може да се обнови согласно со  условите од 
членот 153-е на овој закон. 

 
Член 153-в 

Здравствен работник со високо образование од об-
ласта на фармацијата  може да се стекне со лиценца за 
работа ако има: 

1) диплома за завршено соодветно високо образова-
ние; 

2) доказ за завршен приправнички  стаж и 
3) доказ за положен стручен испит, а за определени 

работи и соодветна специјализација или субспецијали-
зација. 

 
Член 153-г 

Здравствен работник со високо образование од об-
ласта на фармацијата  кој се стекнал со лиценца за ра-
бота во странство  може да се стекне со лиценца за ра-
бота ако има: 

1) нострифицирана диплома за завршено соодветно 
високо образование и 

2) доказ за признаен приправнички стаж и положен 
стручен испит, а за определени работи и доказ за признае-
на соодветна специјализација или субспецијализација. 

   
Член 153-д 

Здравствен работник од областа на медицината, 
стоматологијата и фармацијата - странски државјанин 
може да се стекне со соодветна лиценца, ако покрај оп-
штите услови пропишани со прописите за движење, 
престој и вработување на странци, ги исполни и усло-
вите пропишани со овој закон за македонските држав-
јани кои образованието го завршиле во странство или 
се стекнале со лиценца за работа во странство и ако за-
вршил дополнителна обука и проверка на стручните 
знаења и способности согласно со програмата од чле-
нот 153-ѓ на овој закон. 

 
Член 153-ѓ 

Програмата за дополнителна обука и проверка на 
стручните знаења и способности, составот на испитна-
та комисија и начинот на спроведувањето на проверка-
та ги утврдува Лекарската, Стоматолошката односно 
Фармацевтската комора со акт на кој министерот за 
здравство дава согласност. 
Проверката од ставот 1 на овој член ја вршат Ле-

карската, Стоматолошката, односно Фармацевтската 
комора.  

Член 153-е 
На здравствен работник со високо образование  мо-

же да му се обнови  лиценцата за работа  ако во перио-
дот на важноста на лиценцата со континуирано струч-
но  усовршување преку следење на новините во меди-
цината, стоматологијата или фармацијата и унапреду-
вање на сопственото знаење се стекнал со соодветен 
број  бодови и најмалку 60% од времето на важноста на 
лиценцата за работа  работел во дејноста за која има 
лиценца за работа. 
По исклучок од ставот 1 на овој член на здравствен 

работник со високо образование избран или именуван 
на јавна функција времето поминато во вршење на 
функцијата не се засметува во времето на важноста на 
лиценцата за работа утврдено со членот 153-б став 3 на 
овој закон. 
Облиците на стручното усовршување, критериуми-

те за распоредување на облиците  и бодовите  од ставот 
1 на овој член за обновување на лиценцата за работа ги 
утврдува Лекарската, Стоматолошката, односно Фар-
мацевтската комора со акт на кој министерот за здрав-
ство дава согласност.   

Член 153-ж 
На здравствен работник со високо образование кој 

не ги исполнил условите од членот 153-е на овој закон 
може времено да му се продолжи лиценцата за работа за 
наредните шест месеца, под услов  во овој период да ги 
исполни условите од членот 153-е на овој закон. 
На здравствен работник со високо образование кој 

не ги исполнил условите од членот 153-е на овој закон 
во рокот утврден во ставот 1 на овој член времено му 
се одзема лиценцата за работа.  

 
Член 153-з 

Здравствен работник со високо образование на кој 
му е времено одземена лиценцата за работа може по-
вторно да се стекне со лиценца за работа ако во текот 
на годината што следи по истекот на роковите на важ-
ност утврдени со овој закон помине дополнителна обу-
ка согласно со програмата од членот 153-ѓ на овој за-
кон и успешно ја заврши дополнителната проверка на 
стручните знаења и способности пред испитна комиси-
ја на соодветната комора.  

 
Член 153-ѕ 

Лекарската, Стоматолошката, односно Фармацев-
тската комора може времено или трајно да ја одземе 
лиценцата за работа на здравствен работник со високо 
образование . 
Времено одземање на лиценцата за работа може да 

се изврши најмногу за период од седум години, ако 
здравствениот работник со високо образование : 

1) не ја продолжи лиценцата за работа во роковите 
утврдени со овој закон; 

2) не ја заврши дополнителната обука во утврдени-
от рок ; 

3) со успех не ја заврши дополнителната проверка 
на стручните знаења и способности; 

4) со судско правосилно решение привремено му е 
забрането вршење на дејност или професија; 

5) по доделувањето на лиценцата за работа се утврди 
дека доказите за исполнување на условите пропишани 
со овој закон ги прибавило спротивно на закон; 

6) работи надвор од лиценцата за работа што ја по-
седува или работи во услови за кои нема одобрение за 
работа издадено согласно со овој закон и 

7) ако Судот на честа при соодветната комора утвр-
ди дека сторил повреда на Кодексот на медицинската 
етика. 
Во решението за времено одземање на лиценцата за 

работа треба да се определи дополнителната обука која 
здравствениот работник со високо образование  треба 
да ја изврши за да може повторно да му се издаде ли-
ценца за работа. 
Трајно одземање на лиценцата за работа се врши ако 

со правосилна судска одлука се утврди дека здравстве-
ниот работник со високо образование  сторил стручен 
пропуст или грешка при работата со што предизвикал 
трајно нарушување на здравјето или смрт на болниот. 

 
Член 153-и 

Против решението за времено и трајно одземање на 
лиценца за работа, здравствениот работник со високо 
образование  има право на жалба во рок од 15 дена од 
денот на приемот на решението до министерот за 
здравство. 

 
Член 153-ј 

Здравствен работник со високо образование  од чле-
нот 153-ж став 2 на овој закон може повторно да се стек-
не со лиценца за работа ако во текот на две години по 
истекот на роковите на важност утврдени со овој закон 
помине дополнителна обука и успешно ја заврши допол-
нителната проверка на стручните знаења и способности 
согласно со програмата од членот 153-ѓ на овој закон 
пред испитна комисија на соодветната комора. 
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Ако здравствен работник со високо образование не 
се стекне со лиценца за работа во рокот од ставот 1 на 
овој член може повторно да се стекне со лиценца за ра-
бота ако помине дополнителна обука и успешно ја за-
врши дополнителната посебна проверка на стручните 
знаења и способности согласно со програмата од чле-
нот 153-ѓ на овој закон пред испитна комисија на соод-
ветната комора. 

 
Член 153-к 

Начинот на издавањето на основната лиценца, како 
и начинот на издавањето, продолжувањето, обновува-
њето и одземањето на лиценцата за работа и формата и 
содржината на обрасците на лиценците за здравствен 
работник со високо образование од областа на медици-
ната и стоматологијата поблиску ги утврдува Лекар-
ската, односно Стоматолошката комора со општ акт на 
кој министерот за здравство дава согласност. 
Начинот на издавањето, продолжувањето, обнову-

вањето и одземањето на лиценцата за работа и формата 
и содржината на обрасците на лиценцата за работа на 
здравствен работник со високо образование од областа 
на фармацијата поблиску ги утврдува Фармацевтската 
комора со акт на кој министерот за здравство дава сог-
ласност. 

 
Член 153-л 

Висината на трошоците за издавање, продолжување 
и обновување на лиценците ја утврдуваат Лекарската, 
Стоматолошката, односно  Фармацевтската комора, се-
која година, со општ акт на кој министерот за здрав-
ство дава согласност.   
Трошоците од ставот 1 на овој член паѓаат на товар 

на подносителот на барањето." 
 

Член 31 
Во членот 155  став 2 по зборот "лице" се додаваат 

зборовите: " и се запишуваат во регистарот кај надлеж-
ниот суд". 
По ставот  2 се додаваат три нови става 3,4 и 5, кои 

гласат: 
"Лекарската и Стоматолошката комора издаваат, 

обновуваат, продолжуваат  и одземаат основна лицен-
ца или лиценца за работа и водат регистар на издадени, 
продолжени, обновени и одземени лиценци. 
Фармацевтската комора издава, продолжува, обно-

вува и одзема лиценца за работа и води регистар на из-
дадени, продолжени, обновени и одземени лиценци. 
Формата и содржината на регистрите од ставовите 

3 и 4 на овој член и начинот на нивното водење ги про-
пишуваат коморите од ставот 1 на овој член со општ 
акт на кој министерот за здравство дава согласност."   
Во ставот 5 кој станува став 8 зборовите: "и за на-

чинот и постапката за издавање, односно одземање на 
лиценца за работа" се заменуваат со зборовите: "и акти 
за кои се овластени со закон". 
По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи: 
" Коморите од ставот 1 на овој член должни се два 

пати годишно да доставуваат извештај за работите што 
се однесуваат на издавањето, продолжувањето, обнову-
вањето и одземањето на лиценците  до Министерство-
то з  здравство." а 

Член 32 
Во член 156 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Македонското лекарско друштво преку стручните 

здруженија и други здруженија организираат различни 
форми на стручно усовршување на здравствените работ-
ници, изработуваат стручни упатства за работа по оддел-
ни специјалности и предлагаат мерки за унапредување 
на стручната работа на здравствените работници." 

 
Член 33 

Во називот на Главата XIII  зборот "организации" 
се заменува со зборовите: "установи и коморите". 

Член 34 
Во членот 157  зборот "организации" се заменува со 

зборовите: "установи и коморите во вршењето на јав-
ното овластување". 

 
Член 35 

Во членот 158 став 1 зборот "организација" се заме-
нува со зборовите: "установа или коморите". 

 
Член 36 

По членот 158 се додаваат два нови члена 158-а и 
158-б, кои гласат: 

 
"Член 158-а 

По вршењето на надзорот од членот 157 на овој за-
кон Министерството за здравство ја известува комора-
та во која е вршен надзорот за констатираните недоста-
тоци и неправилности и  определува рок за нивно от-
странување. 
Ако комората во која е извршен надзорот не ги от-

страни недостатоците во определениот рок Министерс-
твото за здравство ќе ги преземе мерките за нивно от-
странување. 

 
Член 158-б 

Министерството за здравство може да го одземе ов-
ластувањето за издавање, обновување, продолжување и 
одземање на лиценци на Лекарската, Стоматолошката, 
односно  Фармацевтската комора и да ги преземе тие 
работи ако при вршењето на надзорот утврди: 

1) злоупотреба во вршењето на јавното овластување; 
2) неефикасно извршување на јавното овластување и 
3) вршење на овластувањето во спротивност со овој 

закон и прописите донесени врз основа на него. 
Против решението на министерот за здравство од 

ставот 1 на овој член Лекарската, Стоматолошката, од-
носно Фармацевтската комора има право на жалба до 
второстепената комисија на Владата на Република Ма-
кедонија во рок од 15 дена од денот на приемот на ре-
шението." 

 
Член 37 

Во членот 182 став 1 зборовите: "четири  до 15 пла-
ти од просечната плата во Републиката исплатена во 
последниот месец (во натамошниот текст: плати)"  се 
заменуваат со зборовите: "50.000 до 150.000 денари". 
По точката 12) се додава нова точка 12-а), која гласи: 
"12-а) на здравствен работник со високо образова-

ние му овозможи вршење на дополнителна дејност 
надвор од рамките на дејноста за која е регистрирана 
здравствената установа или надвор од лиценцата за ра-
бота што ја има лицето  (член 115-а);". 
Во ставот 2 зборовите: "една петтина до три плати" 

се заменуваат со зборовите: "5.000 до 30.000 денари". 
Во ставот 3 зборовите: "една десетина до една по-

ловина од платата" се заменуваат со зборовите: "2.000 
до 10.000 денари".  

Член 38 
Во членот 183 став 1 зборовите: "четири до 15 пла-

ти" се заменуваат со зборовите: "50.000 до 150.000 де-
нари", а во точката 3) по зборот "работа" се додаваат 
зборовите: "или врши здравствена дејност". 
Во ставот  2 зборовите: "една петтина до три плати" 

се заменуваат со зборовите: "5.000 до 30.000 денари". 
Во ставот 3 зборовите: "една десетина до една по-

ловина од платата" се заменуваат со зборовите: "2.000 
до 10.000 денари". 

 
Член 39 

Во членот 186  зборовите: "една до три плати" се 
заменуваат со зборовите: "2.000 до 10.000 денари". 

 
Член 40 

Членовите 187 и 188 се бришат. 
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Член 41 
Во членот 190   зборовите: "една до две ипол плати" 

се заменуваат со зборовите: "2.000 до 10.000 денари". 
По точката 1)  се додава нова точка 2), која гласи: 
"2) укажува здравствени услуги како дополнителна 

дејност надвор од  лиценцата за работа (член 115 - а);". 
Во точката 2) која станува точка 3) зборовите: "по-

ложен стручен испит" се заменуваат со зборовите: " ли-
ценца за работа".  

Член 42 
Во членот 191 зборовите: "една  до две ипол плати" 

се заменуваат со зборовите: "2.000 до 10.000 денари". 
 

Член 43 
Во членот 192 став 1 зборовите: "една плата" се за-

менуваат со зборовите: "3.000 денари". 
 

Член 44 
По членот 200 се додаваат 29 нови члена  200-а,  

200-б, 200-в,  200-г, 200-д,  200-ѓ,  200-е, 200-ж, 200-з, 
200-ѕ, 200-и, 200-ј, 200-к, 200-л, 200-љ,  200-м, 200-н, 
200-њ, 200-о,  200-п, 200-р, 200-с, 200-т,  200-ќ, 200-у, 
200-ф, 200-х,  200-ц и 200-ч, кои  гласат: 

 
"Член 200-а 

Постојните јавни здравствени организации основа-
ни за вршење на фармацевтска дејност во целина или 
нивни делови, како и делови од постојните здравствени 
домови и медицински центри во кои се врши фарма-
цевтска дејност ( во натамошниот текст: јавни аптеки) 
можат да се приватизираат и да се организираат, од-
носно да се основаат како приватни здравствени уста-
нови за вршење на фармацевтска дејност (во натамош-
ниот текст: приватни аптеки), врз основа на одлука 
што Владата на Република Македонија ќе ја донесе по 
предлог на министерот за здравство.  
Приватизацијата на јавните аптеки може да се врши 

во делови под услов истите да ги исполнуваат условите 
за вршење на фармацевтска дејност, пропишани со овој 
закон и со друг закон. 
Ако приватизацијата на јавните аптеки се врши во 

делови, деловите во кои се вршат административно-
правни, финансиски, технички и помошни работи можат 
да се приватизираат и да се организираат, односно да се 
основаат како трговски друштва согласно со одредбите 
на овој закон и Законот за трговските друштва.  

 
Член 200-б 

Предмет на приватизација е вкупно проценетата 
вредност на јавната аптека. 
Трошоците за процената и за другите дејствија во 

постапката за приватизација паѓаат на товар на купува-
чит . е 

Член 200-в 
Јавната аптека се приватизира на начин што од 

вкупно проценетата вредност: 
- 5% се отстапува бесплатно на вработените; 
- 20% се откупуваат под повластени услови од вра-

ботените и 
-
 
 75% се продаваат на јавна берзанска аукција. 

Член 200-г 
Делот од уделот во висина од 5% од вкупно проце-

нетата вредност на јавната аптека се отстапува бесп-
латно на вработените кои тој статус го имале на денот 
на влегувањето во сила на одлуката од членот 200-а 
став 1 на овој закон.  

Член 200-д 
Делот од уделот во висина од  20% од  вкупно про-

ценетата вредност на јавната аптека  може да се откупи 
под повластени услови со основен попуст од 30% од 
номиналната проценета вредност на уделот, зголемен 
за 1% за секоја полна година на работен стаж во јавна-
та аптека, од страна на: 

- вработените во јавната аптека што се приватизира 
ако работеле најмалку две години пред денот на влегу-
вањето во сила на одлуката од членот 200-а став 1 на 
овој закон; 

- лицата чиј работен однос престанал во јавната ап-
тека што се приватизира и кои во неа непрекинато ра-
ботеле најмалку две години и 

- пензионираните работници кои во јавната аптека 
што се приватизира непрекинато работеле најмалку две 
години.  
Износот на  купениот удел со попуст од ставот 1 на 

овој член, поединечно, не може да  надмине 30% од 
уделот што се продава со попуст, но не повеќе  од 
12.500 евра. 

 
Член 200-ѓ 

Преостанатиот дел од уделот во висина од 75% од 
вкупно проценетата вредност  на јавната аптека, како и 
делот од уделот кој нема да биде откупен под  повла-
стени услови, се продава по пат на јавна берзанска аук-
ција со почетна продажна цена  на уделот која не може 
да биде пониска од неговата номинална вредност . 

 
Член- 200-е 

Приватизацијата на јавната аптека се смета за реа-
лизирана ако биде целосно откупен уделот од членот 
200- ѓ  на овој закон.  
Ако уделот не биде продаден по пат на јавна бер-

занска аукција во рок од 60 дена од денот на неговата 
прва понуда јавната аптека може да се издаде под за-
куп согласно со одредбите на овој закон. 

 
Член 200-ж 

Плаќањето на уделите од членот 200-в алинеи 2 и 3 
на овој закон се врши во готово со денари или со хар-
тии од вредност издадени од Република Македонија. 

 
Член 200-з 

Процедурите за тргување со уделите издадени од 
јавната аптека што се приватизира ги определува Ма-
кедонската берза за долгорочни хартии од вредност . 

  
Член 200-ѕ 

Имателите на уделите од членовите 200-г, 200-д и 
200-ѓ на овој закон кои  го откупиле уделот на јавната 
аптека  склучуваат договор за основање на приватна 
аптека со кој ги уредуваат меѓусебните права и обвр-
ски, како  и договор со Министерството за здравство  
со кој особено го уредуваат начинот на вршењето на 
дејноста и  обврската за континуирано  вршење на деј-
носта. 
Основањето на приватната аптека се запишува во 

судскиот регистар, при што особено се приложува ре-
шението од членот 93 став 1 на овој закон  и договори-
те од ставот 1 на овој член. 

 
Член 200-и 

Приватната аптека е должна да ги преземе вработе-
ните кои тој статус го имале на денот на влегувањето 
во сила на одлуката од членот 200-а став 1 на овој за-
кон. 
На вработените од ставот 1 на овој член не може да 

им престане работниот однос врз основа на техноло-
шки вишок во рок од една  година од денот на уписот 
на приватната аптека во судскиот регистар. 

 
Член 200-ј 

Средствата остварени со приватизацијата на јавни-
те аптеки се приход на Буџетот на Република Македо-
ниј . а 

Член 200-к 
Објектите и опремата на постојните јавни здрав-

ствени организации и просторот и опремата на нивните 
делови во кои се врши фармацевтска дејност што не се 
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приватизирале според овој закон, како и просторот и 
опремата на деловите на јавните здравствени организа-
ции во кои се врши примарна стоматолошка дејност 
можат да се издаваат под закуп, под услов да се основа 
приватна здравствена установа за вршење на соодвет-
ната дејност согласно со овој закон. 
За вршење на дејноста од ставот 1 на овој член во 

јавните здравствени установи под закуп се издаваат 
просторот и опремата на деловите кои претставуваат 
организациона просторна, техничка и функционална 
целина, во кои се врши фармацевтска, односно стома-
толошка  дејност (во натамошниот текст: организацио-
на единица). 
Под закуп не можат да издаваат организациони 

единици во јавните здравствени установи што вршат  
стоматолошка здравствена заштита на деца до 14 го-
дишна возраст и итна стоматолошка  здравствена за-
штита. 

 
Член 200-л 

Организациона единица се издава под закуп на еден 
или повеќе здравствени работници со високо образова-
ние од областа на фармацијата односно стоматологија-
та кои ги исполнуваат условите пропишани со овој за-
кон (во натамошниот текст: закупец). 
При издавањето под закуп приоритет имаат здрав-

ствените работници од ставот 1 на овој член кои се рас-
поредени на работни места во таа организациона еди-
ница најмалку шест месеца пред денот на влегувањето 
во сила на овој закон. 

 
Член 200-љ 

Ако здравствените работници од членот 200-л на 
овој закон не се јават на конкурсот или не склучат до-
говор за закуп, организационата единица на повторно 
распишан конкурс може да се даде под закуп на друг 
здравствен работник со високо образование од областа 
на фармацијата, односно стоматологијата кој е врабо-
тен во јавна здравствена установа и ги исполнува усло-
вите пропишани со овој закон. 
Ако и на повторно распишаниот конкурс  не се ја-

ват или не склучат договор здравствените работници 
од ставот 1 на овој член, организационата единица на 
распишан конкурс може да се даде под закуп на друг 
здравствен работник со високо образование од областа 
на фармацијата, односно стоматологијата кој ги испол-
нува условите пропишани со овој закон. 

 
Член 200-м 

Закупецот е должен да ги преземе здравствените 
работници  кои, пред денот на влегувањето во сила на 
овој закон, биле распоредени на работно место во орга-
низационата единица што ја зема под закуп. 
Ако во организационата единица што се зема под 

закуп нема распореден здравствен работник со средно 
образование од областа на фармацијата, односно сто-
матологијата или нивниот број е недоволен, закупецот 
е должен да преземе најмалку еден здравствен работ-
ник вработен во јавната здравствена организација со 
средно образование на секој здравствен работник кој 
врши фармацевтска, односно стоматолошка дејност со 
високо образование. 
На лицата кои се преземени согласно со ставовите 1 

и 2 на овој член не може да им престане работниот од-
нос врз основа на технолошки вишок во наредните пет 
години од денот на преземањето. 

 
Член 200-н 

Закупецот не може да ја промени дејноста која се 
вршела во организационата единица што се зема под 
закуп, ниту да ја издава во подзакуп . 
Закупецот е должен да обезбеди континуирана 

здравствена заштита самостојно или во договор склу-
чен со други здравствени установи. 

Член 200-њ 
Под закуп може да се издава деловен простор од 

постојните здравствени установи на вработените кои 
вршат правни, финансиски, административно-технич-
ки, сметководствени и други помошни работи за потре-
бите на фармацевтската, односно стоматолошката деј-
ност заради самостојно вршење на тие работи. 
При издавањето под закуп на деловниот простор од 

ставот 1 на овој член соодветно се применуваат одред-
бите од членот 200-л став 2, членот 200-љ и членот 
200 м на овој закон. -

 
Член 200-о 

На закупецот и на другите работници кои закупецот 
со договорот за закуп ги презел им престанува работ-
ниот однос во јавната здравствена организација од де-
нот определен во договорот за закуп. 

 
Член 200-п 

Организационите единици од членот 200-к став 2 и 
деловниот простор од членот 200-њ став 1 на овој за-
кон се издаваат под закуп врз основа на програма што 
ја донесува министерот за здравство на предлог на јав-
ните здравствени установи. 

 
Член 200-р 

Врз основа на програмата од членот 200-п на овој за-
кон јавната здравствена установа распишува конкурс за 
издавање под закуп на организациони единици што вр-
шат фармацевтска, односно стоматолошка дејност и де-
ловниот простор од членот 200-њ став 1 на овој закон.  
Врз основа на спроведениот конкурс министерот за 

здравство донесува решение за издавање под закуп. 
Против решението од ставот 2 на овој член може да 

се изјави жалба до второстепена комисија на Владата 
на Република Македонија, во рок од 15 дена од денот 
на приемот на решението.  

 
Член 200-с 

По конечноста на решението од членот 200-р на 
овој закон закупецот и Министерството за здравство 
склучуваат договор со кој поблиску се уредуваат меѓу-
себните права и обврски. 
Закупецот е должен во рокот определен со догово-

рот од ставот 1 на овој член да основа приватна здрав-
ствена установа од членот 200-к став 1 на овој закон  
односно  трговско  друштво за вршење соодветни рабо-
ти од членот 200-њ на овој закон. 

 
Член 200-т 

Закупецот е должен да плаќа закупнина на посебна 
сметка на Министерството за здравство со намена за раз-
вој и инвестиционо одржување на објектите и опремата. 

 
Член 200-ќ 

При утврдувањето на висината на закупнината ќе се 
има предвид локацијата, големината и староста на обје-
ктот и опремата кои се издаваат под закуп. 
Министерот за здравство поблиску го пропишува 

начинот на издавањето под закуп и поблиските крите-
риуми за утврдување на висината на закупнината од 
ста от 1 на овој член. в

 
Член 200-у 

Приватните аптеки и закупците средствата за своја-
та работа ги остваруваат согласно со прописите за 
здравствено осигурување. 
За лицата опфатени со задолжително здравствено 

осигурување приватните аптеки и закупците за својата 
работа  остваруваат средства врз основа на договор со 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 

 
Член 200-ф 

Постојните јавни здравствени организации (здрав-
ствени станици, здравствени домови и медицински 
центри) должни се во рок од шест месеца од денот на 
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влегувањето во сила на овој закон да извршат  поделба 
на просторот, опремата и кадарот меѓу примарната 
здравствена заштита и фармацевтската, односно стома-
толошката дејност од специјалистичко консултативна-
та и болничката здравствена заштита, како и на делов-
ниот простор за вршење на работите од членот 200-њ 
на овој закон и да предложат кои организациони еди-
ници, односно деловен простор можат да се издаваат 
под закуп.   

Член 200-х 
Во рок од три месеца  по спроведувањето на про-

грамата од членот 200-п на овој закон, организациите 
од членот 200-ф на овој закон се должни да ја усогла-
сат својата организација, работење и општите акти и да 
се пререгистрираат кај надлежниот суд зависно од ус-
ловите што ги исполнуваат согласно со решението на 
министерот за здравство. 

 
Член 200-ц 

Постојните јавни здравствени организации - при-
родни лекувалишта ќе се трансформираат согласно со 
Законот за трансформација на претпријатијата со оп-
штествен капитал, освен делот во кој се врши медицин-
ска рехабилитација. 
По исклучок од ставот 1 на овој член постојните 

јавни здравствени организации - природни лекували-
шта можат да се трансформираат во целост под услов 
идното трансформирано друштво да обезбеди вршење 
на медицинската рехабилитација согласно со условите 
пропишани со овој закон и со договор склучен меѓу 
Министерството за здравство и друштвото. 
Здравствените организации од ставот 1 на овој член 

должни се во рок од шест месеца од денот на влегува-
њето во сила на овој закон да извршат внатрешна по-
делба на просторот, опремата и кадарот меѓу медицин-
ската рехабилитација од угостителската дејност. 
Организационите единици кои вршат медицинска 

рехабилитација се издаваат под закуп на еден или по-
веќе здравствени работници со високо образование од 
областа на медицината под  услови и на начин   пропи-
шани со овој закон за издавање под закуп на организа-
циони единици кои вршат фармацевтска, односно сто-
мат лошка дејност. о 

Член 200-ч 
Постојните медицински центри ќе се пререгистри-

раат кај надлежниот суд како здравствен дом, односно 
болница, зависно од условите што ги исполнуваат сог-
ласно со решение на министерот за здравство." 

 
Член 45 

Здравствените работници со високо образование 
кои на денот на влегувањето во сила на овој закон има-
ат положено стручен испит се смета дека имаат лицен-
ца за работа и рокот на важноста на лиценците за рабо-
та   започнува да тече од тој ден. 
Здравствените работници од ставот 1 на овој член 

должни се да поднесат барање за обновување на лицен-
ците за работа шест месеца пред истекот на рокот на 
важноста на лиценцата до соодветната комора. 

 
Член 46 

Во рок од седум години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон примарна здравствена заштита мо-
жат да укажуваат самостојно и здравствените работни-
ци со високо образование кои се стекнале со основна 
лиценца согласно со одредбите на овој закон. 

 
Член 47 

Постојните здравствени работници кои со личен 
труд самостојно вршат здравствена дејност ќе се прере-
гистрираат во приватни здравствени установи согласно 
со условите утврдени со овој закон, врз основа на ре-
шение на Министерството за здравство, во рок од шест 
месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

Член 48 
Низ целиот текст на законот зборовите: "самостојно 

вршење на дејност со личен труд", "здравствениот ра-
ботник кој врши дејност со личен труд" се бришат. 

 
Член 49 

Низ целиот текст на законот зборовите: "здравстве-
на организација", "здравствената организација", "здрав-
ствени организации" и "здравствените организации" се 
заменуваат со зборовите: "здравствена установа", 
"здравствената установа", "здравствени установи" и 
"здравствените установи". 

 
Член 50 

Подзаконските прописи чие донесување е утврдено 
со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеца од 
денот на влегувањето во сила на овој закон.  
До денот на влегувањето во сила на прописите од 

ставот 1 на овој член ќе продолжат да се применуваат 
постојните подзаконски прописи. 

 
Член 51 

До отпочнување со работа на испитните комисии во 
рамките на Лекарската, Стоматолошката, односно Фар-
мацевтската комора, здравствените работници со висо-
ко образование стручните испити ќе ги полагаат пред 
испитните комисии образувани од Медицинскиот, Сто-
матолошкиот и Фармацевтскиот факултет. 

 
Член 52 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија". 

___________ 
 

LIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E 
LIGJIT PËR MBROJTJE SHËNDETËSORE 

 
Neni 1 

Në Ligjin për mbrojtje shëndetësore (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” numër 38/91, 46/93 dhe 55/95) 
në nenin 9 fjalët: “i veçantë shoqëror” zëvendësohen me 
fjalën “publik”. 

 
Neni 2 

Në nenin 32 paragrafi 1 pas pikës 3) shtohet pikë e re 
3-a), si vijon: 

“3-a) masa dhe aktivitete për zbulimin dhe pengimin e 
hershëm të sëmundjeve të organeve riprodhuese te gruaja.” 

Në paragrafin 2 pas pikës 3) shtohet pikë e re 3-a), si 
vijon: 

“3-a) program për zbulim dhe pengim të hershëm të 
sëmundjeve të organeve riprodhuese te gruaja.” 

 
Neni 3 

Në nenin 91, paragrafi 2 fjala “Kuvendi” zëvendësohet 
me fjalën ”Qeveria”. 

 
Neni 4 

Në nenin 95 pas pikës 1 shtohen pesë pika të reja si 
vijojnë: 

“2) poliklinika; 
  3) laboratori diagnostifikues 
  4) laboratori dentaro-teknik 
  5) qendra për ndihmë urgjente mjekësore 
  6) spitali klinik“ 
Në pikën 9 para fjalëve: “Qendra klinike” shtohet fjala 

“Universitare”. 
Pikat  “5) Qendra mjekësore” dhe “12) Vendshërim 

natyror” fshihen. 
Pikat 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), dhe 11) bëhen pika 7), 8), 

9),10), 11), 12), 13) dhe14). 
 

Neni 5 
Pas nenit 95-a shtohen pesë nëntituj të rinj dhe pesë 

nene të reja 95-b, 95-v, 95-g, 95-d dhe 95-gj si vijojnë: 
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“2) Poliklinika 
 

Neni 95-b 
Poliklinika mund të zbatojë mbrojtje shëndetësore nëse 

i përmbushë kushtet për kryerjen e veprimtarisë në dy apo 
më tepër ordinanca, respektivisht dy apo më tepër 
veprimtari të mbrojtjes primare shëndetësore, ose më tepër 
veprimtari specialistike-konsultuese, përveç mjekimit 
spitalor.  

 
3) Laboratori diagnostifikues 

 
Neni 95-v 

Laboratori diagnostifikues kryen veprimtari për 
grumbullimin e ekzemplarëve laboratorik, përpunimin dhe 
analizën me aplikimin e pajisjes diagnostifikuese, 
aparaturës dhe metodave fizike-diagnostifikuese. 

 
4) Laboratori dentaro-teknik 

 
Neni 95-g 

Laboratori dentaro-teknik kryen veprimtarinë e 
përgatitjes dhe përpunimit të mjeteve ndihmëse dentaro-
teknike (protezave, urave, koronave).   

 
5) Qendra për ndihmë urgjente mjekësore 

 
Neni 95-d 

Qendra për ndihmë urgjente mjekësore organizon dhe 
zbaton masa dhe ndërmerr veprime për zbatimin e 
mbrojtjes afatshkurtër shëndetësore  të njerëzve në gjendje 
urgjente shëndetësore (sëmundje, lëndime, helmime me 
rrezik për shëndetin dhe jetën) nga vendi i krijimit të 
gjendjes urgjente shëndetësore, me ndërmarrjen e masave 
rianimuese dhe kurimit intensiv deri në vendin e 
institucionit kompetent profesional shëndetësor për 
përkujdesje dhe mjekim.  

Përveç punëve nga paragrafi 1 i këtij neni qendra mund 
të organizojë edhe kryerjen e mjekimit shtëpiak. 

 
6) Spitali klinik 

 
Neni 95-gj 

Spitali klinik bën mbrojtje shëndetësore, nëse janë 
përmbushur kushtet për spital të përgjithshëm, të 
përcaktuara me këtë ligj, si dhe kushtet për kryerjen së 
paku të urologjisë, neuro-kirurgjisë, ortopedisë dhe 
traumatologjisë, sëmundjeve të syve, sëmundjeve të veshit, 
hundës dhe fytit, neonatologjisë, psikiatrisë, neurologjisë 
dhe onkologjisë. 

Në spitalin klinik bëhet edhe ngritja profesionale e 
punëtorëve shëndetësorë nga lëmi i mjekësisë, 
stomatologjisë dhe farmacisë. 

Spitali klinik themelohet për një rajon më të gjerë nga 
rajoni që e mbulon spitali i përgjithshëm.” 

 
Neni 6 

Numrat 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10) dhe 11) para 
nëntitujve të neneve 96, 97, 101, 106, 107, 108, 109, 110 
dhe 111 bëhen nëntituj 6), 7), 8), 9),10), 11), 12), 13) 
dhe14).  

 
Neni 7 

Në nenin 98 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Shtëpia e shëndetit s’është e thënë të kryejë veprimtari 

të veçanta nga paragrafi 1 i këtij neni, nëse në rajonin e saj 
ato veprimtari i kryen institucioni tjetër shëndetësor.” 

 
Neni 8 

Në nenin 101 në paragrafin 2 pas fjalëve: “ndihma 
mjekësore” shtohen  fjalët: “kurim paliativ” dhe presje. 

 
Neni 9 

Nëntitujt para neneve 105 dhe 112 dhe nenet 105 dhe 
112 fshihen. 

 
Neni 10 

Pas nenit 115 shtohet nen i ri 115-a, si vijon: 

“Neni 115-a 
Punëtorët shëndetësorë-specialistë të punësuar në 

institucionet shëndetësore që kryejnë mbrojtje shëndetësore 
specialistike-konsultuese dhe spitalore me mbi shtatë vjet 
përvojë pune në lëmin e specializimit, mund të ofrojnë 
shërbime shëndetësore si veprimtari plotësuese sipas 
licencës së punës në entin ku është punësuar ose institucion 
tjetër shëndetësor që është i regjistruar për veprimtarinë e 
njëjtë, më së shumti tetë orë në javë. 

Kriteret lidhur me plotësimin e obligimeve në vendin e 
punës të punëtorëve shëndetësorë nga paragrafi 1 i këtij 
neni si dhe mënyrën e kryerjes së veprimtarisë plotësuese i 
përcakton ministri i Shëndetësisë. 

Raportet ndërmjet personit nga paragrafi 1 i këtij neni 
dhe institucionit shëndetësor, në të cilin do të kryejë 
shërbime shëndetësore si dhe veprimtari plotësuese, 
rregullohen me marrëveshje.” 

  
Neni 11 

Titulli i kapitullit IX dhe nenet 121, 122, 123, 124, 125, 
127 dhe 128 fshihen.  

Neni 12 
Në nenin 132 paragrafi 2 fjalët: “Kuvendi i Republikës 

së Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët “Ministria e 
Shëndetësisë”.  

Neni 13 
Titulli i kapitullit XI “Realizimi i interesit të veçantë 

shoqëror” ndryshohet si vijon: 
“Administrimi dhe udhëheqja me institucionet 

shëndetësore dhe realizimi i interesit publik”. 
 

Neni 14 
Në nenet 133 paragrafi 1 pika1) dhe 134 paragrafi 1 

fjalët: “i veçantë shoqëror” zëvendësohen me fjalën 
“publik”.   

Neni 15 
Në nenin 134  paragrafi 2 fshihet. 
 

Neni 16 
Në nenin135 në paragrafët 1, 2, 3 dhe 4 fjalët: 

“organizata shëndetësore” zëvendësohen me fjalët: 
“institucioni publik shëndetësor”. 

Në paragrafin 2 pas fjalës “këshill” shtohen fjalët: “të 
institucioneve publike shëndetësore të mbrojtjes 
shëndetësore specialistike konsultuese dhe spitalore”. 

Pas paragrafit 2  shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4 si 
vijojnë: 

“Këshillin drejtues të institucioneve shëndetësore 
publike të mbrojtjes primare shëndetësore e përbëjnë nëntë 
anëtarë, prej të cilëve tre përfaqësues nga radhët e 
personave kompetentë profesional të institucionit 
shëndetësor, të cilët i zgjedh organi profesional, katër 
përfaqësues të themeluesit dhe dy përfaqësues të 
vetadministrimit lokal, prej të cilëve njërin e emëron 
Këshilli Komunal, në rajonin e të cilit është selia e 
institucionit publik shëndetësor, ndërsa tjetrin Këshilli 
Komunal me numrin më të madh të banorëve në rajonin që 
e mbulon institucioni shëndetësor.  

Me përjashtim të paragrafit 3 të këtij neni, dy 
përfaqësuesit e vetadministrimit lokal në institucionin 
shëndetësor publik që ofrojnë mbrojtje shëndetësore 
primare në rajonin e Qytetit të Shkupit i emëron Këshilli i 
Qytetit të Shkupit.” 

Paragrafët 3 dhe 4 bëhen paragrafë 5 dhe 6. 
 

Neni 17 
Në nenin 136 fjalët: “Kuvendi i Republikës së 

Maqedonisë” zëvendësohen me fjalët: “Ministria e 
Shëndetësisë”, ndërsa fjalët: “organizata shëndetësore” 
zëvendësohen me flalët: “institucioni shëndetësor publik”. 

 
Neni 18 

P as nenit 137 shtohet nen i ri 137-a si vijon: 
“Neni 137-a 

Pjesëmarrja në administrim dhe vendosja në 
institucionin shëndetësor me pronësi të përzier, është 
proporcionale me lartësinë e depozitimit themelues. 
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Udhëheqja dhe mënyra e administrimit dhe vendosjes 
me institucionin shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni 
rregullohet me ligj dhe me aktin themelues.” 

 
Neni 19 

Në nenin 138 pas fjalës “provim” shtohet presje dhe 
fjalët: “licenca themelore”, ndërsa fjalët: “kurse për punë të 
caktuara dhe detyra të punës specializim dhe 
subspecializim përkatës” fshihen. 

 
Neni 20 

Në nenin 139 paragrafi 1 fjalët: “shkalla VII deri IV e 
përgatitjes profesionale, respektivisht personi me” dhe fjala 
“i orientuar” fshihen.  

Në paragrafin 2 fjalët: “shkalla VII deri IV e përgatitjes 
profesionale, respektivisht personi me” dhe fjala “i 
orientuar” fshihen.  

 
Neni 21 

Neni 140 ndryshohet si vijon: 
“Punëtorët shëndetësorë me arsim të mesëm dhe të 

lartë mund të ofrojnë mbrojtje shëndetësore, të pavarur pas 
kryerjes së stazhit të praktikantit dhe dhënies së provimit 
profesional.   

Punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror nga lëmi i 
mjekësisë dhe stomatologjisë, mund të ofrojnë shërbim 
shëndetësor, me mbikëqyrje të punëtorit shëndetësor me 
licencë të punës pas kryerjes së stazhit të praktikantit, 
dhënies së provimit profesional dhe marrjes së licencës 
themelore.  

Punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror nga lëmi i 
mjekësisë dhe stomatologjisë, mund të ofrojnë shërbim 
shëndetësor të pavarur, pas kryerjes së stazhit të 
praktikantit, dhënies së provimit profesional, kryerjes së 
specializimit, respektivisht subspecializimit dhe licencë 
përkatëse për punë. 

Punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror nga lëmi i 
farmacisë munden pavarësisht të kryejnë shërbim 
farmaceutik pas kryerjes së stazhit të praktikantit, dhënies 
së provimit profesional dhe marrjes së licencës për punë. 

Me përjashtim nga paragrafi 2 i këtij neni, punëtorët 
shëndetësorë me arsimim sipëror nga lëmi i mjekësisë dhe 
stomatologjisë, me licencë themelore, munden të ofrojnë  
mbrojtje shëndetësore të pavarur, nëse gjatë plotësimit të 
vendit të caktuar të punës nuk paraqiten punëtorë 
shëndetësorë me licencë për punë.” 

 
Neni 22 

Në nenin 141 paragrafi 2 fjalët: “përgatitje sipërore 
profesionale” zëvendësohen me fjalët: “arsimim sipëror 
nga lëmi i mjekësisë dhe stomatologjisë që kanë kryer 
studime pesëvjeçare, respektivisht nga lëmi i farmacisë 
studime katërvjeçare”, ndërsa pas fjalës “viti” shtohen 
fjalët: “për punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror nga 
lëmi i mjekësisë dhe stomatologjisë, që kanë kryer studime 
gjashtëvjeçare, respektivisht nga lëmi i farmacisë studime 
pesëvjeçare, zgjat gjashtë muaj,”. 

 
Neni 23 

Në nenin 142 paragrafi 1 fjala “punë” zëvendësohet me 
fjalën “trajnim”. 

Pas paragrafit 1  shtohen dy paragrafë të rinj 2 dhe 3 si 
vijojnë: 

“Punëtorët shëndetësorë, nën mbikëqyrjen e të cilëve 
bëhet stazhi i praktikantit të punëtorëve shëndetësorë me 
arsimim sipëror dhe institucionet shëndetësore ku bëhet 
stazhi, i cakton Ministria e Shëndetësisë, me propozim të 
Odës së Mjekëve të Republikës së Maqedonisë, Odës së 
Stomatologëve të Republikës së Maqedonisë, respektivisht 
të Odës së Farmaceutëve të Republikës së Maqedonisë”, në 
tekstin e mëtejmë: Oda e Mjekëve, Stomatologëve, 
respektivisht Farmaceutëve”. 

Kriteret më të përafërta që duhet t’i përmbushin 
personat dhe institucionet shëndetësore nga paragrafi 2 i 
këtij neni i përcakton Oda e Mjekëve, Stomatologëve, 
respektivisht Farmaceutëve, me akt, për të cilin pëlqimin e 
jepë ministri i Shëndetësisë.” 

Neni 24 
Në nenin 143 paragrafi 2 ndryshohet si vijon: 
“Punëtorët shëndetësorë me arsimim të mesëm dhe të 

lartë, provimin profesional e japin para komisioneve të 
provimeve, të cilat i formon ministri i Shëndetësisë në 
institucionet shëndetësore publike. “ 

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon: 
“Punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror, provimin 

profesional e japin para komisioneve të provimeve, të cilat 
i formon Oda e Mjekëve, Stomatologëve respektivisht 
Farmaceutëve, nga radhët e personave të caktuar sipas 
nenit 142 paragrafi 2 të këtij ligji.” 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon: 
“Provimi i dhënë profesional nga paragrafi 3 i këtij 

neni për punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror nga 
lëmi i mjekësisë dhe stomatologjisë, është kusht për 
marrjen e licencës themelore.” 

 
Neni 25 

Në nenin 144 pas fjalës “stazh” shtohen fjalët: 
“punëtorëve shëndetësorë me arsimim të mesëm dhe të 
lartë”. 

Pas paragrafit 1  shtohen tre paragrafë të rinj 2, 3 dhe 4 
si vijojnë: 

“Planin dhe programin e stazhit të praktikantit të 
punëtorëve shëndetësorë me arsimim sipëror, si dhe 
formularin dhe mënyrën e mbajtjes të librezës së 
praktikantit, i përcakton ministri i Shëndetësisë, pas 
mendimit paraprak nga organizata përkatëse e arsimimit 
sipëror.   

Përbërjen e komisionit të provimeve, mënyrën e 
dhënies së provimit, mënyrën e kontrollimit të njohurive 
dhe aftësive të arritura dhe formularët e vërtetimit për 
provimin e dhënë profesional dhe licencën themelore, i 
përcakton Oda e Mjekëve, Stomatologëve respektivisht 
Farmaceutëve, me akt të përgjithshëm, për të cilin pëlqimin 
e jep ministri i Shëndetësisë.   

Odat nga paragrafi 4 i këtij neni, çdo vit e vlerësojnë 
realizimin e stazhit të praktikantit, dhe  Ministrisë së 
Shëndetësisë i paraqesin raport, me propozim për 
përmirësimin e programit të stazhit të praktikantit.” 

 
Neni 26 

Në nenin 145 në paragrafin 2 pas fjalës “neni” shtohen 
fjalët: “punëtorët shëndetësorë me arsimim të mesëm dhe 
të lartë”, ndërsa pas fjalës “shëndetësi” pika zëvendësohet 
me presje dhe shtohen fjalët: “ndërsa për punëtorët 
shëndetësorë me arsimim sipëror vendos Oda e Mjekëve, 
Stomatologëve, respektivisht Farmaceutëve.” 

 
Neni 27 

Në nenin 146 paragrafi 1 fjalët: “përgatitje sipërore 
profesionale” zëvendësohen me fjalët: “arsimim sipëror”. 

 
Neni 28 

Në nenin 148 pas paragrafit 1 shtohen katër paragrafë 
të rinj 2, 3, 4 dhe 5  si vijojnë: 

“Organizatat e arsimimit sipëror nga paragrafi 1 i këtij 
neni mund të caktojnë kompensim vetëm për realizimin e 
mësimit teorik dhe dhënien e provimit të specializimit, 
respektivisht subspecializimit, me akt të përgjithshëm, për 
të cilin pëlqim jepë ministri i Shëndetësisë.  

Për realizimin e pjesës praktike të specializimit, 
respektivisht subspecializimit, nuk mundet të caktohet 
kompensim, përveç për punëtorët shëndetësorë dhe 
bashkëpunëtorët shëndetësorë të cilët janë regjistruar për 
specializim dhe subspecializim, me kërkesë personale. 

Kushtet më të përafërta nga paragrafi 1 i këtij neni dhe 
kohëzgjatjen e pjesëve të specializimit (turnuset) i 
përcakton ministri i Shëndetësisë, pas mendimit paraprak 
të institucionit përkatës të arsimimit sipëror. 

Ministri i Shëndetësisë, në bazë të kushteve nga 
paragrafi 4 i këtij neni, i cakton institucionet shëndetësore 
në të cilat zbatohet specializimi dhe subspecializimi i 
punëtorëve shëndetësorë dhe bashkëpunëtorëve 
shëndetësorë.” 

Paragrafi 2 fshihet. 



Стр. 12 - Бр. 10 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 7 март 2004 
 

Neni 29 
Në nenin 149 në paragrafin 1 pas fjalës “punëtorë” 

shtohen fjalët: “me arsimim sipëror nga lëmi i farmacisë”. 
Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
“Punëtorët shëndetësorë me arsimim sipëror nga lëmi i 

mjekësisë dhe stomatologjisë mund të specializojnë nëse e 
kanë kryer stazhin e praktikantit, e kanë dhënë provimin 
profesional dhe e kanë licencën themelore.” 

 
Neni 30 

Pas nenit 153 shtohen katërmbëdhjetë nene të reja 153-
a, 153-b, 153-v, 153-g, 153-d, 153-gj, 153-e, 153-zh, 153-
z, 153-x, 153-i, 153-j, 153-k dhe 153-ll si vijojnë: 

 
“Neni 153-a 

Punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nga lëmi i 
mjekësisë dhe stomatologjisë mund ta marrë licencën 
themelore, nëse ka: 

1) diplomë për arsimin sipëror përkatës të kryer; 
2) dëshmi për kryerjen e stazhit të praktikantit, dhe 
3) dëshmi për provimin e dhënë profesional. 
Punëtori shëndetësor me arsimim të kryer përkatës 

sipëror nga lëmi i mjekësisë ose stomatologjisë ose me 
stazhin e kryer të praktikantit dhe provimin e dhënë 
profesional, në vend të huaj, mund ta marrë licencën 
themelore, nëse ka: 

1) diplomë të nostrifikuar për arsimimin sipëror 
përkatës të kryer, dhe 

2) dëshmi për stazhin e pranuar të praktikantit dhe 
provimin e dhënë profesional. 

 
Neni 153-b 

Punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nga lëmi i 
mjekësisë ose stomatologjisë mund ta marrë licencën për 
punë, nëse përveç kushteve nga neni 153-a paragrafi 1 i 
këtij ligji, ka edhe: 

1) licencë themelore, dhe 
2) specializim ose subspecializim përkatës. 
Punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nga lëmi i 

mjekësisë ose stomatologjisë, i cili e ka marrë licencën për 
punë në vend të huaj mund ta marrë licencën për punë 
nëse, përveç kushteve nga neni 153-a paragrafi 2 i këtij 
ligji, ka edhe: 

1) dëshmi për specializimin ose subspecializimin e 
pranuar përkatës; 

2) rekomandim nga Oda, në të cilën ka qenë anëtar; dhe 
3) dëshmi për përvojën paraprake të punës, në 

veprimtarinë, për të cilën kërkon licencë për punë. 
 Licenca për punë jepet në kohëzgjatje prej 7 vitesh dhe 

mund të përtëritet sipas kushteve nga neni 153-e të këtij 
ligji. 

 
Neni 153-v 

Punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nga lëmi i 
farmacisë mund ta marrë licencën për punë, nëse ka: 

1) diplomë për arsimin sipror përkatës të kryer; 
2) dëshmi për kryerjen e stazhit të praktikantit, dhe 
3) dëshmi për provimin e dhënë profesional, ndërsa për 

punët e caktuara edhe specializimi ose subspecializimi 
përkatës. 

 
Neni 153-g 

Punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nga lëmi i 
farmacisë, i cili ka marrë licencë për punë në vendet e 
jashtme, mund ta marrë licencën për punë, nëse ka: 

1) diplomë të nostrifikuar për arsimimin sipëror 
përkatës të kryer; dhe 

2) dëshmi për stazhin e pranuar të praktikantit dhe 
provimin e dhënë profesional, ndërsa për punët e caktuara 
edhe dëshmi për specializimin ose subspecializimin 
përkatës të pranuar. 

   
Neni 153-d 

Punëtori shëndetësor nga lëmi i mjekësisë, 
stomatologjisë dhe farmacisë-shtetas i huaj, mund ta marrë 
licencën përkatëse, nëse përveç kushteve të përgjithshme të 
përcaktuara me rregullat për lëvizje, qëndrim dhe punësim 
të të huajve, i përmbushë edhe kushtet e përcaktuara me 

këtë ligj për shtetasit maqedonas, të cilët arsimimin e kanë 
kryer në vend të huaj ose e kanë marrë licencën për punë 
në vend të huaj dhe nëse ka kryer trajnim plotësues dhe 
kontrollimin e aftësive dhe njohurive profesionale, sipas 
programit nga neni 153-gj të këtij ligji. 

 
Neni 153-gj 

Programin për trajnim plotësues dhe kontrollimin e 
aftësive dhe njohurive profesionale, përbërjen e komisionit 
të provimit dhe mënyrën e zbatimit të kontrollit, i 
përcakton Oda e Mjekëve, Stomatologëve respektivisht 
Farmaceutëve, me akt për të cilin ministri i Shëndetësisë 
jep pëlqim.  

Kontrollimin  nga paragrafi 1 i këtij neni e kryejnë Oda 
e Mjekëve, Stomatologëve respektivisht Farmaceutëve. 

 
Neni 153-e 

Punëtorit shëndetësor me arsimim sipëror mundet t’i 
përtëritet licenca për punë nëse në periudhën e 
vlefshmërisë së licencës me përsosje të kontinuar 
profesionale përmes përcjelljes së risive në mjekësi, 
stomatologji ose farmaci dhe përparimin e njohurisë 
personale ka fituar numër përkatës të pikëve dhe së paku 
60% të kohës së vlefshmërisë së licencës për punë ka 
punuar në veprimtarinë, për të cilën ka pasur licencë për 
punë. 

Me përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni punëtorit 
shëndetësor me arsimim sipëror, të zgjedhur ose të emëruar 
në funksion publik, koha e kaluar gjatë kryerjes së 
funksionit nuk llogaritet në kohën e vlefshmërisë së 
licencës për punë të përcaktuar me nenin 153-b paragrafi 3 
të këtij ligji. 

Format e përsosjes profesionale, kriteret për renditjen e 
formave dhe pikat nga paragrafi 1 i këtij neni për 
përtëritjen e licencës për punë i përcakton Oda e Mjekëve, 
Stomatologëve respektivisht Farmaceutëve, me aktin për të 
cilin jep pëlqim ministri i Shëndetësisë.”   

 
Neni 153-zh 

Punëtorit shëndetësor me arsimim sipëror, i cili nuk i 
ka plotësuar kushtet nga neni 153-e të këtij ligji mundet 
përkohësisht t’i vazhdohet licenca për punë për gjashtë 
muajt e ardhshëm, më kusht që në këtë periudhë t’i 
përmbushë kushtet nga neni 153-e të këtij ligji. 

Punëtorit shëndetësor me arsimim sipëror i cili nuk i ka 
përmbushur kushtet nga neni 153-e të këtij ligji në afatin e 
përcaktuar në paragrafin 1 të këtij neni, përkohësisht i 
merret licenca për punë.  

 
Neni153-z 

Punëtorit shëndetësor me arsimim sipëror të cilit 
përkohësisht i është marrur licenca për punë mundet 
përsëri ta marrë licencën për punë, nëse gjatë vitit të 
ardhshëm, pas skadimit të afateve të vlefshmërisë, të 
përcaktuara me këtë ligj, kalon trajnimin plotësues sipas 
programit nga neni 153-gj të këtij ligji dhe me sukses e 
kalon kontrollin plotësues të aftësive dhe njohurive 
profesionale para komisionit të provimit të Odës përkatëse.  

 
Neni 153-x 

Oda e Mjekëve, Stomatologëve respektivisht 
Farmaceutëve mundet përkohësisht ose përgjithmonë t’ia 
marrë licencën për punë punëtorit shëndetësor me arsimim 
sipëror. 

Marrja e përkohshme e licencës për punë mund të bëhet 
më së shumti për periudhë prej 7 vjetësh, nëse punëtori 
shëndetësor me arsimim sipëror :  

1) nuk e vazhdon licencën për punë në afatet e 
përcaktuara me këtë ligj; 

2) nuk e kryen trajnimin plotësues në afatin e caktuar; 
3) nuk e kryen me sukses kontrollin plotësues të 

aftësive dhe njohurive profesionale; 
4) me vendim të plotfuqishëm gjyqësor përkohësisht i 

ndalohet kryerja e veprimtarisë ose profesionit; 
5) pas ndarjes së licencës për punë vërtetohet se 

dëshmitë për plotësimin e kushteve të përcaktuara me këtë 
ligj i ka marrur në kundërshtim me ligjin; 
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6) punon jashtë licencës për punë që e posedon ose 
punon në kushte për të cilat nuk ka leje për punë të lëshuar 
sipas këtij ligji; dhe  

7) nëse Gjyqi i Nderit i Odës përkatëse vërteton se ka 
bërë cenimin e Kodeksit të etikës mjekësore. 

Në Vendimin për marrjen e përkohshme të licencës për 
punë duhet të përcaktohet trajnimi plotësues të cilin 
punëtori shëndetësor me arsimim sipëror duhet ta kryejë që 
t’i jepet përsëri licenca për punë. 

Marrja e përhershme e licencës për punë, bëhet nëse 
me Vendim të plotfuqishëm gjyqësor vërtetohet se punëtori 
shëndetësor me arsimim sipëror ka bërë lëshim profesional 
ose gabim gjatë punës me të cilin ka shkaktuar dëmtim të 
përhershëm të shëndetit ose vdekjen e të sëmurit. 

 
Neni 153-i 

Kundër Vendimit për marrjen e përkohshme ose të 
përhershme të licencës për punë, punëtori shëndetësor me 
arsimim sipëror ka të drejtë ankese në afat prej 15 ditësh 
nga dita e pranimit të Vendimit, te ministri i Shëndetësisë. 

 
Neni 153-j 

Punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nga neni 153-
zh paragrafi 2 i këtij ligji mundet përsëri ta marrë licencën 
për punë nëse gjatë dy vjetëve pas skadimit të afateve të 
vlefshmërisë të përcaktuara me këtë ligj kalon trajnim 
plotësues dhe me sukses e kalon kontrollin plotësues të 
njohurive dhe aftësive profesionale sipas programit nga 
neni 153-gj të këtij ligji, para komisionit të provimit të 
odës përkatëse. 

Nëse punëtori shëndetësor me arsimim sipëror nuk e 
merr licencën për punë në afatin nga paragrafi 1 i këtij neni 
mund ta marrë përsëri licencën për punë nëse kalon trajnim 
plotësues dhe me sukses e kalon kontrollin e veçantë 
plotësues të njohurive dhe aftësive profesionale sipas 
programit nga neni 153-gj të këtij ligji, para komisionit të 
provimit të Odës përkatëse. 

 
Neni 153-k 

Mënyrën e dhënies së licencës themelore, si dhe 
mënyrën e dhënies, vazhdimit, përtëritjes dhe marrjes së 
licencës për punë dhe formën e përmbajtjen e formularëve 
të licencave për punëtorin shëndetësor me arsimim sipëror 
nga lëmi i mjekësisë dhe stomatologjisë, më për së afërmi i 
përcakton Oda e Mjekëve respektivisht Stomatologëve me 
akt të përgjithshëm, për të cilin ministri i Shëndetësisë jepë 
pëlqim. 

Mënyrën e dhënies, vazhdimit, përtëritjes dhe marrjes 
së licencës për punë dhe formën e përmbajtjen e 
formularëve të licencës për punë të punëtorit shëndetësor 
me arsimim sipëror nga lëmi i farmacisë, më për së afërmi 
i përcakton Oda e Farmaceutëve, me akt të përgjithshëm, 
për të cilin ministri i Shëndetësisë jep pëlqim. 

 
Neni 153-ll 

Lartësinë e shpenzimeve për dhënien, vazhdimin dhe 
përtëritjen e licencave e përcakton Oda e Mjekëve, 
Stomatologëve përkatësisht Farmaceutëve, për çdo vit, me 
akt të përgjithshëm, për të cilin ministri i Shëndetësisë jep 
pëlqim.   

Shpenzimet nga paragrafi 1 i këtij neni, i paguan  
paraqitësi i kërkesës.” 

 
Neni 31 

Në nenin 155 në paragrafin 2 pas fjalës “personi” 
shtohen fjalët: “dhe regjistrohen në regjistër në gjyqin 
kompetent”. 

Pas paragrafit 2  shtohen tre paragrafë të rinj 3, 4 dhe 5 
si vijojnë: 

“Oda e Mjekëve dhe Stomatologëve e japin, përtërijnë, 
vazhdojnë dhe  marrin licencën themelore ose licencën për 
punë dhe mbajnë regjistër për licencat e dhëna, të 
vazhduara, të përtëritura dhe të marrura. 

Oda e Farmaceutëve jep, vazhdon, përtërin dhe merr 
licencën për punë dhe mban regjistër për licencat e dhëna, 
të vazhduara, të përtëritura dhe të marruara. 

Formën dhe përmbajtjen e regjistrave nga paragrafët 3 
dhe 4 të këtij neni dhe mënyrën e mbajtjes së tyre i 

përcaktojnë Odat nga paragrafi 1 i këtij neni, me akt të 
përgjithshëm, për të cilin ministri i Shëndetësisë jep 
pëlqim.”   

Në paragrafin 5 që bëhet paragraf 8 fjalët: “dhe për 
mënyrën dhe procedurën e dhënies, respektivisht marrjes 
së licencës për punë” zëvendësohen me fjalët: “dhe aktet 
për të cilat janë të autorizuar me ligj”. 

Pas paragrafit 8 shtohet paragraf i ri 9 si vijon: 
“Odat nga paragrafi 1 i këtij neni janë të detyruara, që 

dy herë në vit të paraqesin raport për punët që kanë të 
bëjnë me dhënien, vazhdimin, përtëritjen dhe marrjen e 
licencave në Ministrinë e Shëndetësisë.”   

 
Neni 32 

Në  nenin 156 shtohet paragraf i ri 2 si vijon: 
“Shoqata Maqedonase e Mjekëve, përmes shoqatave 

profesionale dhe shoqatave të tjera organizojnë forma të 
ndryshme të përsosjes profesionale të punëtorëve 
shëndetësorë, përgatisin udhëzime profesionale për punë në 
specialitete të caktuara dhe propozojnë masa për 
përparimin e punës profesionale të punëtorëve 
shëndetësorë.” 

 
Neni 33 

Në emërtimin e kreut XIII fjala “organizata” 
zëvendësohet me fjalët: “institucionet dhe Odat”. 

 
Neni 34 

Në nenin 157 fjala “organizatat” zëvendësohet me 
fjalët: “institucionet dhe Odat në kryerjen e autorizimit 
publik”. 

 
Neni 35 

Në nenin 158 paragrafi 1 fjala “organizata” 
zëvendësohet me fjalët: “institucioni ose Odat”.  

 
Neni 36 

Pas nenit 158 shtohen dy nene të reja 158-a dhe 158-b, 
si vijojnë: 

 
“Neni 158-a 

Pas kryerjes së mbikëqyrjes nga neni 157 të këtij ligji, 
Ministria e Shëndetësisë e njofton Odën në të cilën është 
kryer mbikëqyrja për mangësitë dhe parregullsitë e 
konstatuara dhe cakton afat për evitimin e tyre.  

Nëse Oda në të cilën është kryer mbikëqyrja nuk i 
eviton mangësitë në afatin e caktuar, Ministria e 
Shëndetësisë do t’i ndërmarrë masat për evitimin  e tyre. 

 
Neni 158-b 

Ministria e Shëndetësisë mund ta marrë autorizimin për 
dhënien, përtëritjen, vazhdimin dhe marrjen e licencës të 
Odës së Mjekëve Stomatologëve, përkatësisht 
Farmaceutëve dhe t’i ndërmarrë këto veprime, nëse gjatë 
mbikëqyrjes konstaton: 

1) keqpërdorim në kryerjen e autorizimit publik; 
2) kryerje joefikase të autorizimit publik; 
3) kryerje të autorizimit në kundërshtim me këtë ligj 

dhe dispozitat e miratuara në bazë të tij. 
Kundër Vendimit të ministrit të Shëndetësisë nga 

paragrafi 1 i këtij neni Oda e Mjekëve, Stomatologëve, 
gjegjësisht Oda e Farmaceutëve ka të drejtë ankese në 
Komisionin e shkallës së dytë të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë, në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së 
vendimit.” 

 
Neni 37 

Në nenin 182 paragrafi 1 fjalët: “katër deri 15 rroga 
nga rroga mesatare në Republikë, e paguar në muajin e 
fundit (në tekstin e mëtejshëm: rroga) zëvendësohen me 
fjalët: “50 000 deri 150 000 denarë’’. 

Pas pikës  12) shtohet pikë e re 12-a), si vijon: 
”12-a) punëtorit shëndetësor me arsimim sipëror i 

mundëson kryerjen e veprimtarisë plotësuese jashtë 
kornizave të veprimtarisë, për të cilën është regjistruar 
institucioni shëndetësor ose jashtë licencës për punë që e 
ka personi (neni 115-a);’’ 
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Në paragrafin 2 fjalët: “një e pesta deri në tri rroga’’ 
zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 30.000 denarë’’. 

Në paragrafin 3 fjalët: “një e dhjeta  deri në gjysmën e 
rrogës’’ zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 10.000 
denarë’’.  

Neni 38 
Në nenin 183 paragrafi 1 fjalët: “katër deri 15 rroga” 

zëvendësohen me fjalët “50.000 deri 150.000 denarë”, 
ndërsa në pikën 3 pas fjalës “punë” shtohen fjalët: “ose 
kryen veprimtari shëndetësore.” 

Në paragrafin 2 fjalët: “një e pesta deri tri rroga” 
zëvendësohen me fjalët: “5.000 deri 30.000 denarë”. 

Në paragrafin 3 fjalët: “një të dhjetën  deri gjysmë 
rroge” zëvendësohen me fjalët ‘’2.000 deri në 10.000 
denarë’’.  

Neni 39 
Në paragrafin 186 fjalët: “një deri tri rroga’’ 

zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 10.000 denarë”. 
 

Neni 40 
Nenet  187 dhe 188 fshihen. 
 

Neni 41 
Në nenin  190 fjalët: “një deri dy rroga e gjysmë” 

zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 10.000 denarë”. 
Pas pikës  1) shtohet pikë e re 2) si vijon: 
“2) ofron shërbime shëndetësore si veprimtari 

plotësuese jashtë licencës për punë (neni 115-a);”. 
Në pikën 2) e cila bëhet pikë 3) fjalët: “provimi i dhënë 

profesional” zëvendësohen me fjalët: “licencë për punë’’. 
 

Neni 42 
Në nenin  191 fjalët: “një  deri dy rroga e gjysmë” 

zëvendësohen me fjalët: “2.000 deri 10.000 denarë’’. 
 

Neni 43 
Në nenin 192 paragrafi 1 fjalët: “një rrogë’’ 

zëvendësohen me fjalët “3 000 denarë”. 
 

Neni 44 
Pas nenit 200 shtohen njëzet e nëntë nene të reja: 200-

a, 200- b, 200- v, 200-g, 200-d, 200-gj, 200-e, 200-zh, 200-
z, 200-x, 200-i, 200-j, 200-k, 200-ll, 200-l, 200-m, 200-n, 
200-nj, 200-o, 200-p, 200-r, 200-s, 200-t, 200-q, 200-u, 
200-f, 200-h, 200-c dhe 200-ç, si vijojnë: 

 
“Neni 200-a 

Organizatat publike ekzistuese shëndetësore të 
themeluara për kryerjen e veprimtarisë farmaceutike në 
tërësi ose pjesë të tyre, si dhe pjesë të shtëpive 
shëndetësore dhe qendrave mjekësore, në të cilat kryhet 
veprimtari farmaceutike (në tekstin e mëtejmë: barnatoret 
publike) mund të privatizohen dhe të organizohen, 
gjegjësisht të themelohen si institucione private 
shëndetësore për kryerjen e veprimtarive farmaceutike (në 
tekstin e mëtejmë: barnatore private), në bazë të Vendimit 
që Qeveria e Republikës së Maqedonisë do ta marrë me 
propozim të ministrit të Shëndetësisë.  

Privatizimi i barnatoreve publike mund të kryhet në 
pjesë, me kusht që të njëjtat t’i përmbushin kushtet për 
kryerjen e veprimtarisë farmaceutike, të rregulluar me këtë 
ligj dhe me ligj tjetër. 

Nëse privatizimi i barnatoreve publike kryhet në pjesë, 
pjesët ku kryhen punët administrative–juridike, financiare, 
teknike dhe punët ndihmëse mund të privatizohen dhe të 
organizohen, gjegjësisht të themelohen si shoqëri tregtare 
në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe Ligjit për shoqëri 
tregtare.   

Neni 200-b 
Lëndë e privatizimit është vlera e përgjithshme e çmuar  

e barnatores publike . 
Shpenzimet për vlerësimin dhe veprimet tjera në 

procedurën për privatizim,i paguajnë blerësit. 
 

Neni 200-v 
Barnatorja publike privatizohet në mënyrë që nga vlera 

e çmuar e përgjithshme: 
5% u lihet pa pagesë të punësuarve; 

20% blihen nën kushte të privilegjuara nga të 
punësuarit; dhe 

75% shiten në ankand publik të bursës. 
 

Neni 200-g 
Pjesa e kontributit në lartësi prej 5% nga vlera e 

përgjithshme e çmuar e barnatores publike u lihet pa 
pagesë të punësuarve, që atë status e kanë pasur në ditën e 
hyrjes në fuqi të Vendimit nga neni 200-a paragrafi 1 i këtij 
ligji. 

 
Neni 200-d 

Pjesa e kontributit në lartësi prej 20% nga vlera e 
përgjithshme e çmuar e barnatores publike mund të blihet 
nën kushte të privilegjuara me lirim themelor prej 30% nga 
vlera nominale e çmuar e kontributit, të zmadhuar për 1 % 
për çdo vit të plotë të stazhit të punës në barnatoren 
publike, nga ana e: 

të punësuarve në barnatoren publike që privatizohet 
nëse kanë punuar së paku dy vjet para ditës së hyrjes në 
fuqi të Vendimit nga neni 200-a paragrafi 1 i këtij ligji; 

personave, marrëdhënia e punës e të cilëve ka pushuar 
në barnatoren publike që privatizohet dhe të cilët në të 
kanë punuar pandërprerë dy vjet; dhe 

punëtorëve të pensionuar, të cilët në barnatoren publike 
që privatizohet kanë punuar pandërprerë dy vjet.   

Shuma e kontributit të blerë me lirim nga paragrafi 1 i 
këtij neni, veç e veç, nuk mund të tejkalojë 30% nga 
kontributi që shitet me lirim por jo më shumë se 12.500 
euro. 

 
Neni 200-gj 

Pjesa e mbetur nga kontributi në lartësi prej 75% nga 
vlera e përgjithshme e çmuar e barnatores publike, si dhe 
pjesa e kontributit që nuk do të blihet nën kushte të 
privilegjuara, shitet përmes ankandit publik të bursës me 
çmim shitës fillestar të kontributit, i cili nuk mund të jetë 
më i ulët nga vlera e tij nominale. 

 
Neni 200-e 

Privatizimi i barnatores publike llogaritet si i realizuar 
nëse blihet plotësisht kontributi nga neni 200-gj i këtij ligji.  

Nëse kontributi nuk shitet përmes ankandit publik të 
bursës në afat prej 60 ditësh nga dita e ofertës së parë të tij, 
barnatorja publike mund të jepet me qira në pajtim me 
dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 200-zh 

Pagesa e kontributeve nga neni 200-v alineja 2 dhe 3 e 
këtij ligji kryhet me para në dorë me denarë ose me letra 
me vlerë të lëshuara nga Republika e Maqedonisë. 

 
Neni-200-z 

Procedurat për tregtim me kontributet e lëshuara nga 
barnatorja publike që privatizohet i cakton Bursa 
Maqedonase si letra afatgjate me vlerë. 

  
Neni 200-x 

Poseduesit e kontributeve nga neni 200-g, 200-d dhe 
200-gj të këtij ligji të cilët e kanë blerë kontributin e 
barnatores publike, lidhin marrëveshje për themelimin e 
barnatores private me të cilën i rregullojnë të drejtat dhe 
obligimet mes vete, si dhe marrëveshje me Ministrinë e 
Shëndetësisë me të cilën veçanërisht e rregullojnë mënyrën 
e kryerjes së veprimtarisë dhe obligimin për kryerjen e 
vazhdueshme të veprimtarisë. 

Themelimi i barnatores private evidentohet në regjistrin 
gjyqësor, me çka veçanërisht dorëzohet vendimi nga neni 
93 paragrafi 1 i këtij ligji dhe marrëveshjet nga paragrafi 1 
i këtij neni.  

Neni 200-i 
Barnatorja private është e obliguar t’i marrë të 

punësuarit të cilët atë status e kanë pasur në ditën e hyrjes 
në fuqi të Vendimit nga neni 200-a paragrafi 1 i këtij ligji. 

Të punësuarve nga paragrafi 1 i këtij neni nuk mund t’u 
ndërprehet marrëdhënia e punës në bazë të tepricës 
teknologjike në afat prej një viti të ardhshëm nga dita e 
regjistrimit të barnatores private në regjistrin gjyqësor. 
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Neni 200-j 
Mjetet e realizuara me privatizimin e barnatoreve 

publike janë të hyra të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë.  

Neni 200-k 
Objektet dhe pajisjet e organizatave ekzistuese publike 

shëndetësore dhe hapësira dhe pajisja në pjesët e tyre në të 
cilat kryhet veprimtaria farmaceutike që nuk janë 
privatizuar sipas këtij ligji, si dhe hapësira dhe pajsisja e 
pjesëve të organizatave publike shëndetësore në të cilat 
kryhet veprimtari primare stomatologjike mund të jepen 
me qira me kusht që të themelohet institucion privat 
shëndetësor për kryerjen e veprimtarisë përkatëse në pajtim 
me këtë ligj. 

Për kryerjen e verimtarisë nga paragarfi 1 i këtij neni 
në institucionet shëndetësore publike, me qira jepen 
hapësira dhe pajisja e pjesëve që paraqesin tërësi 
organizative hapësinore, teknike dhe funksionale, në të 
cilat kryhet veprimtaria farmaceutike gjegjësisht 
stomatologjike (në tekstin e mëtejmë: njësi organizative). 

Me qira nuk mund të jepen njësitë organizative në 
institucionet publike shëndetësore që kryejnë mbrojtje 
shëndetësore stomatologjike të fëmijëve deri 14 vjet dhe 
mbrojtje urgjente shëndetësore stomatologjike. 

 
Neni 200-ll 

Njësia organizative u jepet me qira një ose më shumë 
punëtorëve me arsimim sipëror nga sfera e farmacisë, 
gjegjësisht stomatologjisë të cilët i plotësojnë kushtet të 
rregulluara sipas këtij ligji (në tekstin e mëtejmë: 
“qiramarrësi’’). 

Gjatë dhënies me qira prioritet kanë punëtorët 
shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni që janë të sistemuar 
në vende të punës në atë njësi organizative, së paku gjashtë 
muaj para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 200-l 

Nëse punëtorët  shëndetësor nga neni 200-ll të këtij 
ligji nuk paraqiten në konkurs ose nuk lidhin marrëveshje 
për qira, njësia organizative në konkursin përsëri të 
shpallur mund t’i jepet me qira ndonjë punëtori tjetër 
shëndetësor me arsimim sipëror nga sfera e farmacisë 
gjegjësisht stomatologjisë i cili është i punësuar në 
institucion shëndetësor publik dhe i plotëson kushtet e 
përcaktuara me këtë ligj. 

Nëse edhe në konkursin e shpallur të përsëritur nuk 
paraqiten ose nuk lidhin marrëveshje punëtorët 
shëndetësorë nga paragrafi 1 i këtij ligji, njësia 
organizative me konkurs të shpallur mund t’ia japë me qira 
ndonjë punëtori tjetër me arsimim sipëror nga sfera e 
farmacisë gjegjësisht stomatologjisë që i plotëson kushtet e 
përcaktuara me këtë ligji. 

 
Neni 200-m 

Qiramarrësi është i obliguar t’i marrë punëtorët 
shëndetësor të cilët, paraditës të hyrjes në fuqi të këtij ligji, 
kanë qenë të sistemuar në vendin e punës në njësinë 
organizative që e ka marrur me qira. 

Nëse në njësinë organizative që merret me qira nuk ka 
të sistemuar punëtor shëndetësor me shkollë të mesme nga 
sfera e farmacisë gjegjësisht stomatologjisë ose numri i 
tyre është i pamjaftueshëm, qiramarrësi është i obliguar të 
marrë së paku një punëtor shëndetësor të punësuar në 
organizatën publike shëndetësore me shkollë të mesme për 
çdo punëtor shëndetësor që kryen veprimtari farmaceutike 
gjegjësisht stomatologjike me arsimim sipëror. 

Personave që janë marrur në pajtim me paragrafin 1 
dhe 2 të këtij neni nuk mund t’u pushojë marrëdhënia e 
punës në bazë të tepricës teknologjike në pesë vitet e 
ardhme nga dita e marrjes.  

 
Neni 200-n 

Qiramarrësi nuk mund ta ndërrojë veprimtarinë që 
është kryer në njësinë organizative që është marrur me 
qira, e as ta japë me qira. 

Qiramarrësi është i obliguar të sigurojë mbrojtje të 
vazhdueshme shëndetësore të mëvetësishme ose në 
marrëveshje të lidhur me institucione të tjera shëndetësore. 

Neni 200-nj 
Me qira mund t’u jepet hapësirë afariste nga 

institucionet ekzistuese shëndetësore të punësuarve të cilët 
kryejnë punë juridike, financiare, administrative-teknike, 
kontabiliste dhe punë të tjera ndihmëse për nevojat e 
veprimtarisë farmaceutike gjegjësisht stomatologjike për 
shak të kryerjes së pavarur të këtyre punëve.   

Gjatë dhënies me qira të hapësirës afariste nga 
paragrafi 1 i këtij neni, në mënyrë përkatëse zbatohen 
dispozitat nga neni 200-ll paragrafi 2, neni 200-l dhe neni 
200-m i këtij ligji.  

 
Neni 200-o 

Qiramarrësit dhe punëtorëve tjerë të cilët qiramarrësi 
me marrëveshjen për qira i ka marrur, u pushon 
marrëdhënia e punës në organizatën publike shëndetësore 
nga dita e caktuar në marrëveshjen për qira. 

 
Neni 200-p 

Njësitë organizative nga neni 200-k paragrafi 2 dhe 
hapësira afariste nga neni 200-nj paragrafi 1 i këtij ligji 
jepen me qira në bazë të programit që e miraton ministri i 
Shëndetësisë me propozim të insitucioneve publike 
shëndetësore. 

 
Neni 200-r 

Në bazë të programit nga neni 200-p të këtij ligji, 
institucioni publik shëndetësor shpall konkurs për dhënien 
me qira të njësive organizative që kryejnë veprimtari 
farmaceutike gjegjësisht stomatologjike dhe hapësirave 
afariste nga neni 200-nj paragrafi 1 i këtij ligji.   

Në bazë të konkursit të zbatuar ministri i Shëndetësisë 
merr Vendim për dhënien me qira. 

Kundër Vendimit nga paragrafi 2 i këtij neni mund t’i 
paraqitet  ankesë Komisionit të shkallës së dytë pranë 
Qeverisë të Republikës së Maqedonisë, në afat prej 15 
ditësh nga dita e marrjes së vendimit. 

 
Neni 200-s 

Pas definivitetit të vendimit nga neni 200-r të këtij ligji, 
qiramarrësi dhe Ministria e Shëndetësisë lidhin 
marrëveshje me të cilën më për së afërmi rregullohen të 
drejtat dhe obligimet  e ndërsjella. 

Qiramarrësi është i obliguar që në afat të caktuar me 
marrëveshjen nga paragrafi 1 i këtij neni, të themelojë 
institucion privat shëndetësor nga neni 200-k paragrafi 1 i 
këtij ligji, gjegjësisht shoqëri tregtare për kryerjen e punëve 
përkatëse nga neni 200-nj të këtij ligji.  

 
Neni 200-t 

Qiramarrësi është i obliguar t’i paguajë qira në llogari 
të posaçme Ministrisë së Shëndetësisë me destinim për 
zhvillim dhe mirëmbajtjen investuese të objekteve dhe 
pajisjes. 

 
Neni 200-q 

Gjatë përcaktimit të lartësisë së qirasë do të merret 
parasysh lokaconi, madhësia dhe vjetërsia e objektit dhe 
pajisjes  që jepen me qira. 

Ministri i Shëndetësisë më për së afërmi e rregullon 
mënyrën e dhënies me qira dhe kriteret më të përafërta për 
përcaktimin e lartësisë së qirasë nga paragrafi 1 i këtij neni. 

 
Neni 200-u 

Barnatoret private dhe qiramarrësit mjetet për punën e 
tyre i realizojnë në pajtim me dispozitat për sigurim 
shëndetësor. 

Për personat e përfshirë me sigurim të obligueshëm 
shëndetësor, barnatoret private dhe qiramarrësit për punën 
e tyre realizojnë mjete në bazë të marrëveshjes me Fondin 
për Sigurim Shëndetësor të Maqedonisë. 

 
Neni 200-f 

Organizatat publike  shëndetësore ekzistuese (stacionet 
shëndetësore, shtëpitë shëndetësore dhe qendrat 
medicinale) janë të obliguara që në afat prej gjashtë muajsh 
nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji ta bëjnë ndarjen e 
hapësirës, pajisjes dhe kuadrit mes sigurimit primar 
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shëndetësor dhe vepritarisë farmaceutike gjegjësisht 
stomatologjike nga mbrojtja shëndetësore specialistike 
konsultative dhe spitalore, si dhe të hapësirës afariste për 
kryerjen e punëve nga neni 200-nj të këtij ligji dhe të 
propozojnë cilat njësi organizative gjegjësisht hapësira 
afariste mund të jepen me qira.  

 
Neni 200-h 

Në afat prej tre muajsh pas zbatimit të programit nga 
neni 200-p të këtij ligji, organizatat nga neni 200-f të këtij 
ligji janë të obliguara ta harmonizojnë organizimin e tyre, 
punën dhe aktet e përgjithshme dhe të riregjistrohen në 
Gjykatën kompetente, varësisht nga kushtet që i plotësojnë 
në pajtim me Vendimin e ministrit të Shëndetësisë. 

 
Neni 200-c 

Organizatat publike shëndetësore  ekzistuese - 
vendshërimet natyrore do të transformohen në pajtim me 
Ligjin për transformimin e ndërmarrjeve me kapital 
shoqëror, përveç pjesës ku kryhet rehabilitimi mjekësor. 

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, organizatat 
publike shëndetësore ekzistuese - vendshërimet natyrore 
mund të transformohen tërësisht, me kusht që shoqëria e 
ardhshme e transformuar të sigurojë kryerjen e 
rehabilitimit mjekësor në pajtim me kushtet e rregulluara 
me këtë ligj dhe me marrëveshje të lidhur mes Ministrisë 
së Shëndetësisë dhe shoqërisë. 

Organizatat shëndetësore nga paragrafi 1 i këtij neni 
janë të obliguara që në afat prej gjashtë muajsh nga dita e 
hyrjes në fuqi të këtij ligji të kryejnë ndarje të brendshme 
të hapësirës, pajisjes dhe kuadrit,ndërmjet rehabilitimit 
mjekësor nga veprimtaria hoteliere. 

Njësitë organizative që kryejnë rehabilitim mjekësor u 
jepen me qira një ose më shumë punëtorëve me shkollim 
sipëror nga sfera e mjekësisë me kusht dhe në mënyrë të 
rregulluar me këtë ligj për dhënie me qira të njësive 
organizative që kryejnë veprimtari farmaceutike gjegjësisht 
stomatologjike.  

Neni 200-ç 
Qendrat ekzistuese mjekësore do të riregjistrohen në 

gjykatën kompetente si shtëpi shëndeti, përkatësisht spital, 
varësisht nga kushtet që i përmbushin, në pajtim me 
vendimin e ministrit të Shëndetësisë. 

 
Neni 45 

Punëtorët shëndetësor me arsimim sipëror të cilët në ditën 
e hyrjes në fuqi të këtij ligji e kanë të dhënë provimin 
profesional, llogaritet se kanë licencë për punë dhe afati i 
vlefshmërisë së licencës për punë fillon të rrjedhë nga ajo ditë. 

Punëtorët shëndetësor nga paragrafi 1 i këtij neni janë 
të obliguar të paraqesin kërkesë për përtëritjen e licencës 
për punë gjashtë muaj para skadimit të afatit të 
vlefshmërisë së licencës në Odën përkatëse. 

 
Neni 46 

Në afat prej shtatë vjetësh nga dita e hyrjes në fuqi të 
këtij ligji, sigurim primar shëndetësor, në mënyrë të 
pavarur, mund të ushtrojnë edhe punëtorët shëndetësor me 
arsimim sipëror, të cilët kanë fituar licencë themelore në 
pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

 
Neni 47 

Punëtorët ekzistues shëndetësor, të cilët me punë 
personale kryejnë veprimtari të pavarur shëndetësore do të 
riregjistrohen në institucione private shëndetësore, në 
pajtim me kushtet e caktuara me këtë ligj, në bazë të 
Vendimit të ministrit të Shëndetësisë, në afat prej gjashtë 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. 

 
Neni 48 

Në tërë tekstin e ligjit, fjalët: “kryerje e pavarur e 
veprimtarisë me punë personale’’, “punëtori shëndetësor që 
kryen veprimtari me punë personale’’ fshihen.  

Neni 49 
Nëpër tërë teksitin e ligjit fjalët: “organizatë shëndetësore”, 

“organizata shëndetësore’’, “organizata shëndetësore’’ dhe 
“organizatat shëndetësore’’ zëvendësohen me fjalët: “institucion 
shëndetësor”, “institucioni shëndetësor’’, “institucione 
shëndetësore’’ dhe “institucionet shëndetësore’’. 

Neni 50 
Dispozitat nënligjore, miratimi i të cilave është 

përcaktuar me këtë ligj, do të miratohen në afat prej 6 
muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.  

Deri në hyrjen në fuqi të dispozitave nga paragrafi 1 i 
këtij neni, do të vazhdojnë të zbatohen dispozitat nënligjore 
ekzistuese.  

Neni 51 
Deri në fillimin me punë të komisioneve të provimeve 

në kuadër të Odës së Mjekëve, Stomatologëve përkatësisht  
Farmaceutëve, punëtorët shëndetësor me arsimim sipëror, 
provimet profesionale do t’i japin para komisioneve të 
provimeve të formuara nga Fakulteti i Mjeksisë, 
Stomatologjisë dhe Farmaceutikës.  

 
Neni 52 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

___________ 
196. 
Врз основа на член 24-а од Царинскиот закон 

(�Службен весник на Република Македонија� бр. 21/98, 
26/98, 63/98, 86/99, 25/00, 109/00, 31/01, 4/02, 55/02 и 
42/03), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 1.03.2004 година, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ДАВАЊЕ 
ПОВЛАСТЕН ТАРИФЕН ТРЕТМАН ПРИ УВОЗ 
НА ДОБИТОЧЕН ЈАЧМЕН И ТРИЦИ ОД ПЧЕНКА 

И ОД ПЧЕНИЦА  
Член 1 

Со оваа одлука се пропишуваат условите и крите-
риумите за повластен тарифен третман при увоз на до-
бит чен јачмен и трици од пченка и од пченица. о

 
Член 2 

Повластен тарифен третман без плаќање на царина 
и посебна давачка се дава при увоз на 6.000 тони доби-
точен јачмен со тарифен број 1003 00 90 20 и 2500 тони 
трици и други остатоци добиени со пресејување, меле-
ње или друга обработка на жита, непелетизирани или 
пелетизирани: од пченка со тарифен број 2302 10 и од 
пченица со тарифен број 2302 30. 

 
Член 3 

Увозот на добиточниот јачмен и триците од пченка 
и од пченица по оваа одлука ќе се изврши заклучно со 
30.06.2004 година.  

Член 4 
Распределбата на стоката од членот 1 од оваа одлу-

ка при увозот ќе се врши по принципот �прв дојден, 
прв корисник� (first come, first served).   

Член 5 
Барањето за увоз на стоката со повластен тарифен 

третман во два примерока се поднесува на образец 
(Прилог) што е составен дел на оваа одлука. 
Барањето од став 1 од овој член се пополнува од 

страна на увозникот или неговиот застапник и се пре-
дава во една од следните царински испостави: 

- Царинска испостава Скопје; 
- Царинска испостава Терминал увоз - Скопје; 
- Царинска испостава Железничка станица Трубарево; 
- Царинска испостава Куманово; 
- Царинска испостава Железничка станица Гевгели-

ја - Отсек за  стоково царинење; 
- Царинска испостава Струмица; 
- Царинска испостава Битола; 
- Царинска испостава Штип; 
- Царинска испостава Струга. 
Барањето од став 1 на овој член се поднесува за 

стоки ставени на увид за секоја поединечна царинска 
декларација и за секоја поединечна тарифна ознака. 
Царинската испостава кон која барањето е предаде-

но е должна веднаш да го испрати својот примерок од 
барањето по факс апарат кај одговорниот царински 
службеник во Царинската управа. 
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197. 197. Ќе се смета дека барањето од став 1 на овој член е 
прифатено од страна на царинските органи кога од 
факс апаратот ќе се добие потврда дека факс пораката е 
правилно испратена. 

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97 
и 7/00), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2004 година, донесе 

Врз основа на член 69, став 1 од Законот за шумите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 47/97 
и 7/00), Владата на Република Македонија, на седница-
та одржана на 23.02.2004 година, донесе  

Член 6   
Приемот на барањата од член 5 на оваа одлука во 

Царинската управа се врши секој работен ден (од поне-
делник до петок) до 14:00 часот. 

П Р О Г Р А М А П Р О Г Р А М А 
ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ ЗА ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА НА ШУМИТЕ 

ЗА 2004 ГОДИНА ЗА 2004 ГОДИНА   Обработувањето на барањата од член 5 на оваа од-
лука во Царинската управа се врши секој работен ден, 
а обработката се врши за секој претходен, односно за 
сит  претходни календарски денови поединечно. 

I I 
Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 

Македонија за 2004 година (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 85/2003) Раздел 14001 - Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, Ставка 467 - Изградба, реновирање и унапредува-
ње, Потставка 467212 - Пошумување, се утврдува ви-
дот и обемот на активностите кои ќе се финансираат, 
извршителите на работите, износот и изворот на средс-
твата како и начинот на користење на средствата за из-
вршени работи во 2004 година. 

Со оваа програма, согласно Буџетот на Република 
Македонија за 2004 година (�Службен весник на Ре-
публика Македонија� бр. 85/2003) Раздел 14001 - Ми-
нистерство за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво, Ставка 467 - Изградба, реновирање и унапредува-
ње, Потставка 467212 - Пошумување, се утврдува ви-
дот и обемот на активностите кои ќе се финансираат, 
извршителите на работите, износот и изворот на средс-
твата како и начинот на користење на средствата за из-
вршени работи во 2004 година. 

е 
Член 7 

Царинската управа по обработката на поднесените 
барања врши распределба на стоката со повластен та-
рифен третман. 
Ако вкупната количина на соодветна стока од бара-

њата по поединечен календарски ден ја надминува пре-
останатата количина на стока со повластен тарифен 
третман, распределбата на преостанатите количини на 
стоки со повластен тарифен третман се врши во сраз-
мерни делови за секое поединечно барање во зависност 
од количината која што била барана. 

Средствата за реализација на Програмата за проши-
рена репродукција на шумите за 2004 година ќе се ко-
ристат за: 

Средствата за реализација на Програмата за проши-
рена репродукција на шумите за 2004 година ќе се ко-
ристат за: 

- Пошумување на голини и ерозивни земјишта и ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари; 

- Пошумување на голини и ерозивни земјишта и ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари;  

Член 8 - Гаснење на шумски пожари од пошироки размери 
и отстранување на последиците од нив преку вештачка 
обнова; 

- Гаснење на шумски пожари од пошироки размери 
и отстранување на последиците од нив преку вештачка 
обнова; 

Распределената стока со повластен тарифен третман 
Царинската управа ја потврдува на образецот од барањето 
поднесено во согласност со член 5 од оваа одлука.  - Нега, превентивна заштита и сузбивање на расти-

телни болести и штетници во шуми и шумски култури 
подигнати на голини, површини во кои е извршена ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари; 

- Нега, превентивна заштита и сузбивање на расти-
телни болести и штетници во шуми и шумски култури 
подигнати на голини, површини во кои е извршена ме-
лиорација на деградирани шуми и шикари; 

Одговорниот царински службеник во Царинската 
управа е должен најдоцна до 12 часот да ги испрати си-
те потврди кои што се издадени во текот на работниот 
ден (за претходниот, односно за претходните календар-
ски денови) по факс апарат во секоја царинска испоста-
ва во која стоката треба увозно да се царини. 

за претходните календар-
ски денови) по факс апарат во секоја царинска испоста-
ва во која стоката треба увозно да се царини. 

- Обезбедување на шумско семе и саден материјал 
и изградба на патишта заради пошумување на голини; 

- Обезбедување на шумско семе и саден материјал 
и изградба на патишта заради пошумување на голини; 

- Исплата на неизмирени обврски по Програмата за 
проширена репродукција на шумите за 2003 година. 

- Исплата на неизмирени обврски по Програмата за 
проширена репродукција на шумите за 2003 година.   

Член 9 Член 9   
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-

њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесува-
њето, а ќе се објави во �Службен весник на Република 
Ма едонија�. 

II II 
За извршување на активностите од дел I на оваа 

програма, се утврдуваат средства од следните извори: 
За извршување на активностите од дел I на оваа 

програма, се утврдуваат средства од следните извори: к к   
  Во денариВо денари 
1. Буџетот на Република Македонија  30.000.000,00 
2. Сопствени приходи од 50.000.000,00 
- ЈП и други 43.500.000,00 
- промет на дрво 500.000,00 
- приватни шуми 6.000.000,00 

                                   Вкупно: 80.000.000,00 

      Бр. 23-617/1       Претседател на Владата       Бр. 23-617/1       Претседател на Владата 
1 март 2004 година      на Република Македонија, 1 март 2004 година      на Република Македонија, 
          Скопје     Бранко Црвенковски, с.р.           Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
III 

Средствата од дел II од оваа програма ќе се кори-
стат според намените, критериумите и условите утвр-
дени со оваа програма и тоа: 

1. За пошумување на голините и ерозивните земјишта 
се утврдуваат средства во износ од 40.000.000,00 денари. 
Со овие средства ќе се изврши пошумување на голини и 
ерозивни земјишта во државна сопственост кое ги опфаќа 
работите околу механизирана или рачна подготовка на 
почвата, обезбедување и садење на соодветен шумски са-
ден материјал како и останатите работи кои се потребни 
за комплетно пошумување на 1.000 ха по 40.000,00 дена-
ри за 1 хектар, во износ од 40.000.000,00 денари. 

2. За спроведување на нега со прореди на шумските 
култури подигнати на голини и ерозивни земјишта се 
утврдуваат средства во износ од 12.000.000,00 денари. Со 
овие средства ќе се изврши спроведување на одгледните 
мерки со проредување на шумските култури во државна 
сопственост подигнати со финансиско учество на држав-
ни средства или од субјектите кои стопанисуваат со др-
жавните шуми на површина од 1.000 ха по 12.000,00 дена-
ри за 1 хектар, во износ од 12.000.000,00 денари. 

3. Мелиорација на деградирани шуми и шикари се 
утврдуваат средства во износ од 8.000.000,00 денари. Со 
овие средства ќе се изврши мелиорација на непроду-
ктивни деградирани шуми и шикари со примена на нај-
поволни методи со цел деградираните облици на шума 
да се преведат во високопродуктивни шумски насади. 
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На определената површина ќе се изврши сеча на стебла 
и отстранување на дрвната маса, ќе се воведе шумски 
ред и ќе се изврши вештачко пошумување со саден ма-
теријал во предходно подготвена почва со извлекување 
на кордони или копање на дупки. Мелиорацијата ќе се 
изврши на површина од 800 ха по 10.000,00 денари за 1 
хектар, во вкупен износ од 8.000.000,00 денари. 

4. За обезбедување на шумски саден материјал на-
менет за пошумување се утврдуваат средства во износ 
од 18.000.000,00 денари. 
Со овие средства ќе се обезбедат 1.500.000 броја 

садници кои ќе се користат за: 
- Пошумување на земјиште во приватна сопственост 

(голини, сечишта, напуштено земјоделско земјиште и 
друго). За оваа намена ќе се обезбеди и на сопствениците 
на земјиштето додели шумски саден материјал во износ 
од 1.420.000 броја, со просечна цена од 12,00 денари за 1 
садница, во вкупен износ од 17.040.000,00 денари. 

- Спроведување на Еколошката акција во Републи-
ка Македонија �Младите за здрава животна средина� 
согласно Одлуката на Владата на Република Македо-
нија (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
58/2001). За оваа намена ќе се обезбеди и рамномерно 
распредели по ПЕ на Министерството за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 80.000 броја шумски са-
ден материјал, со просечна цена од 12,00 денари за 1 
садница, во вкупен износ од 960.000.000,00 денари. 

5. За заштита на шумите и шумските култури од 
растителни болести и штетни инсекти утврдени се 
средства во износ од 800.000,00 денари. 
Со овие средства, на извршителите на работите, ќе се 

исплатат трошоците за теренските увиди и лаборатори-
ските испитувања на главните причинители на оштету-
вањата на шумите и шумските култури, во износ од 
800.000,00 денари. Работите ќе ги изврши Центарот за 
ИДП службата за шумарство при Шумарскиот факултет 
- Скопје. Врз основа на деталните сопствени анализи и 
врз основа на податоците од претпријатијата што стопа-
нисуваат со шумите, Центарот ќе изготви извештај за 
здравствената состојба на шумите и ќе препорача мерки 
кои треба да се преземат за да се спречи ширењето, од-
носно сузбивањето на определени штетници. 

6. За финансирање на активностите и мерките кои 
се во директна функција на програмските активности, 
утврдени се средства во износ од 1.904.400,00 денари, 
кои ќе се користат за: 

- Изработка на стручни материјали - програми, 
упатства и друг материјал од областа на одгледувањето 
и заштитата на шумите од особено значење за реализа-
ција на оваа програма се утврдуваат средства во износ 
од 500.000,00 денари; 

- Учество на конгреси, советувања, семинари, сим-
позиуми и други манифестации од областа на шумарс-
твото кои се во функција на стручно унапредување и 
осовременување на програмските активности во износ 
од 700.000,00 денари и 

- Недоволно предвидени работи кои ќе произлезат 
во текот на годината при реализација на Програмата се 
утврдуваат средства во износ од 704.400,00 денари. 

7. За исплата на неизмирени обврски по Програмата 
за проширена репродукција на шумите во 2003 година 
се утврдуваат средства во износ од 95.600,00 денари. 

 
IV 

Пошумување на голините и ерозивните земјишта, 
дел III, точка 1 на оваа програма, ќе се изврши врз ос-
нова на оперативни програми за пошумување на голи-
ните и ерозивните земјишта изработена од извршите-
лите на работите. Програмите се изработуваат на кон-
цизен и јасен начин. Со нив се утврдуваат локациите за 
пошумување, вкупната површина, начин на обработка 
на почвата, потребната количина и асортиманот на 
шумскиот саден материјал, како и другите поединости 
сврзани со пошумувањето. 
Негата на шумските култури од дел III, точка 2 на 

оваа програма, ќе се врши врз основа на оперативни 
програми за нега на шумските култури изработена од 

страна на субјектите што стопанисуваат со шумите во 
државна сопственост. Програмите мора да бидат усог-
ласени со одредбите на посебните планови за стопани-
сување со шумите, како и со други документи донесе-
ни врз основа на законите од областа на шумарството. 
Мелиорација на деградирани шуми и шикари од 

дел III, точка 3 на оваа програма, ќе се врши врз основа 
на оперативни програми за мелиорација на нискостеб-
лени деградирани шуми и оперативни програми за ме-
лиорација на деградирани високостеблени шуми. Про-
грамите треба да бидат усогласени со посебните плано-
ви за стопанисување со шумите.  
Корисниците на средствата на дел III, точка 1, 2 и 3 

од оваа програма се правните лица од областа на шу-
марството, односно Јавното претпријатие �Македонски 
шуми� и правните лица кои вршат одгледување и за-
штита на шумите за посебна намена. 
Средствата за пошумување на голините, негата на 

шумските култури и мелиорација на деградирани шу-
ми и шикари од дел III, точките 1, 2 и 3 од оваа програ-
ма, првенствено ќе ги користат Подружниците на ЈП 
�Македонски шуми�, односно правните лица од обла-
ста на шумарството кои вршат одгледување и заштита 
на шумите за посебна намена, кои ги имаат извршено 
работите на одгледувањето на шумите предвидени со 
посебниот план за стопанисување со шумите во прет-
ходна година по обем и квалитет сразмерен на сечиви-
от етат, но не помалку од 50%. 
Корисниците на средствата од дел III, точка 1 на 

оваа програма кои планираат пошумување на локали-
тети со површина поголема од 50 ха и кои се во непо-
средна близина на шумските комплекси, односно ако 
предвидените површини се надоврзуваат на претходно 
пошумените површини или на природните шуми, ќе 
имаат предност во користењето на средствата. 
Распоредот на шумските садници наменети за пошу-

мување на замјиште во приватна сопственост, од дел III, 
точка 4, алинеја 1 (приватно пошумување) и алинеја 2 
(Еколошка акција) на оваа програма, го врши Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство. 
Сопствениците на земјиштето кои планираат да из-

вршат пошумување на сопствената површина поднесу-
ваат писмено барање до ПЕ на ова министерство зара-
ди одобрување на шумски саден материјал. Кон бара-
њето, лицето е должно да покаже на увид документ за 
сопственоста (решение за наследство, договор за купо-
продажба, поседовен лист и друго) или да приложи ко-
пие од документот заверен на нотар. 
Корисниците на шумски саден материјал, со кој се 

врши пошумување на приватно земјиште, се сопстве-
ниците на тоа земјиште. 
Согласно определбите на Одлуката за Еколошката 

акција, организаторите на акцијата поднесуваат писмено 
барање до ПЕ на ова министерство за доделување на 
шумски саден материјал. Кон барањето приложуваат 
писмена согласност од сопственикот, односно корисни-
кот на државното земјиште дека е согласен преку акци-
јата да се изврши пошумување на односната површина. 
Организаторите на акцијата можат да бидат корис-

ници на шумските садници доколку површината на по-
шумување е определена согласно Одлуката за еколо-
шката акција, односно доколку определената површина 
е предложена од страна на правните лица кои стопани-
суваат со шумите. Во реализација на акцијата, согласно 
наведената одлука, учествуваат ученици од основните 
и средните училишта, студентите, припадниците на 
АРМ, еколошките друштва и други. 
Стручните лица од ЈП �Македонски шуми�, од 

правните субјекти кои стопанисуваат со шумите за по-
себна намена, како и стручните служби при Мини-
стерството за земјоделство, шумарство и водостопанс-
тво се должни на лицата кои пошумуваат сопствено 
земјиште, во рамките на своите можности, да даваат 
стручни напатствија и совети околу начинот, видот и 
сезоната за пошумување. 
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Исплатата на средствата од дел III, точка 1, 2 и 3 од 
оваа програма ќе се врши врз основа на склучени дого-
вори помеѓу Министерството за земјоделство, шумарс-
тво и водстопанство и корисниците на средствата, од-
носно извршителите на работите. 
Исплатата на средствата на дел III, точка 4 од оваа 

програма ќе се врши врз основа на документацијата за 
издадени садници по налог на ова министерство, или 
врз основа на склучени договори помеѓу Министерс-
твото за земјоделство, шумарство и водостопанство и 
производителите на шумски саден материјал.  
Исплатата на средствата на дел III, точка 5 од оваа 

програма ќе се врши врз основа на склучен договор по-
меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и во-
достопанство и Шумарскиот факултет - Катедра за за-
штита на шумите и дрвото - Скопје. 
Исплатата на средствата на дел III, точка 6 од оваа 

програма ќе се врши врз основа на решението од мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство 
или врз основа на договор помеѓу Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство и изврши-
телот на работите. 

V 
Доколку при реализација на оваа програма дојде до 

зголемување на обемот на мерки и работи во одредени 
позиции, а други мерки и активности делумно, или во-
општо не се реализираат во текот на годината, мини-
стерот за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе 
изврши пренамена на средствата од една во друга пози-
ција во рамките на вкупно расположивите средства.  

VI 
Оваа програма влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во �Службен весник на Република 
Македонија�, а ќе се применува од 01.01.2004 година.  
          Бр. 23-628/1      Претседател на Владата 
23 февруари 2004 година       на Република Македонија, 
              Скопје     Бранко Црвенковски, с.р. 

___________ 
198. 
Врз основа на член 4-г став 2 од Законот за буџети-

те (�Службен весник на Република Македонија� бр. 
79/93, 3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 
85/03), министерот за финансии донесе 

 
У П А Т С Т В О 

ЗА НАЧИНОТ НА ПОСТАПУВАЊЕ НА КОРИСНИ-
ЦИТЕ И ЕДИНКИТЕ КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА  
ОД БУЏЕТОТ ПРИ ТРЕЗОРСКОТО РАБОТЕЊЕ 

 
I. Општи одредби  

1. Со ова упатство се пропишува начинот на поста-
пување на корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот на Република Македонија (во на-
тамошниот текст: Буџетот), при трезорското работење: 
уплати и исплати на сметката на Буџетот и на сметките 
на корисниците и единките корисници на Буџетот (во 
натамошниот текст: буџетски корисници) при вршење-
то на пренос на средства и плаќања од тие сметки; из-
готвувањето, доставувањето и одобрувањето на годиш-
ни, квартални и месечни финансиски планови на расхо-
ди на буџетските корисници и доставувањето на квар-
тални планови за намирување на ненамирени обврски; 
извршувањето на плаќањата за потребите на буџетски-
те корисници; доставувањето на податоци за ненамире-
ните обврски на буџетските корисници и најавувањето 
на очекувани приходи и планирани расходи. 

2. Буџетските корисници отвораат и затвораат сме-
тки во рамките на трезорската сметка во Министерство-
то за финансии, согласно со Законот за буџетите 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 79/93, 
3/94, 71/96, 46/00, 11/01, 93/01, 46/02, 24/03 и 85/03) и 
Упатството за начинот на отворање и затворање на сме-
тки на корисниците и единките корисници на средства 
од Буџетот во главната книга на трезорот (�Службен 
весник на Република Македонија� бр. 99/01). 

II. Уплати и исплати на сметката на Буџетот  
и на сметките на буџетските корисници 

 
3. На товар на сметката на Буџетот се врши: 
- пренос (трансфер) на средства на сметките за ре-

довно работење на буџетските корисници, кога тие 
имаат доставени барања за плаќања и истите се одобре-
ни од Министерството за финансии, со цел буџетските 
корисници од тие средства да извршат плаќања од нив-
ните сметки за редовно работење, 

- директни плаќања кон правни и физички лица кои 
не се буџетски корисници (во натамошниот текст: не-
буџетски корисници) и  

- враќање, односно сторнирање на повеќе или по-
грешно уплатени даночни, неданочни приходи или 
други приходи на Буџетот. 
Во корист на сметката на Буџетот се вршат уплати 

по основ на: 
- даночни приходи, 
- неданочни приходи и други приходи на Буџетот и 
- враќање на повеќе или погрешно уплатени средства.  
4. Буџетските корисници на товар на сметката за 

редовно работење (637, 603) вршат: 
- плаќања на своите обврски на сметки на небуџетски 

корисници и на посебните сметки на другите буџетски ко-
рисници (освен на сметките за донации и кредити), 

- пренос на средства на своите посебни сметки за 
донации и кредити по основ на буџетско учество по 
одредени проекти. 
Во корист на сметката за редовно работење на буџет-

ските корисници, која на дневна основа завршува со сал-
до �0�, се врши исклучиво пренос на средства од Буџетот. 

5. Буџетските корисници на товар на сметката за 
приходи наплатени од органи (631) можат да вршат: 

- плаќања на своите обврски по разни основи на 
сметки на небуџетски корисници; 

- плаќање на обврските кон други буџетски корис-
ници и тоа само на нивните посебни сметки (освен сме-
тките за донации и кредити). 
Во корист на сметката за приходи наплатени од ор-

гани се вршат: 
- разни уплати од небуџетски корисници и од по-

себните сметки на другите буџетски корисници, 
- враќање на повеќе, односно на погрешно платени 

средства. 
6. Буџетските корисници на товар на сметката за са-

мофинансирачки активности (787, 788) вршат плаќања 
по разни основи кон небуџетските корисници, како и 
на сите посебни сметки на другите буџетски корисни-
ци (освен на сметките за донации и кредити). 
Во корист на сметката за самофинансирачки актив-

ности се вршат: 
- уплати од сметки на небуџетски корисници, како 

и од сите сметки на другите буџетски корисници, 
- враќање на повеќе, односно на погрешно платени 

средства. 
7. Буџетските корисници на товар на сметките за до-

нации (785) вршат плаќања по разни основи кон небуџет-
ските корисници и на посебните сметки на други буџет-
ски корисници (освен сметките за кредити и донации). 
Во корист на сметките за донации се вршат: 
- уплати на донации од сметки на небуџетски ко-

рисници, 
- пренос на средства од сметките за редовно работе-

ње на истиот буџетски корисник по основ на уплата на 
учеството на Буџетот и 

- враќање на повеќе, односно на погрешно платени 
средства. 

8. Буџетските корисници на товар на сметките за кре-
дити (786) вршат плаќања по разни основи кон небуџет-
ските корисници и на посебните сметки на други буџет-
ски корисници (освен на сметките за кредити и донации). 
Во корист на сметките за кредити се вршат: 
- уплати од сметките на доверителите, 
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- пренос од сметката за редовно работење на истиот 
буџетски корисник по основ на учество на Буџетот и 

- враќање на повеќе, односно на погрешно платени 
средства.  

9. По барање на буџетскиот корисник може да се 
дозволи и друга дополнителна комуникација помеѓу 
сметките, доколку истата е неопходна поради специ-
фичноста во работењето на одредени корисници и тоа: 

- кога буџетски корисник кој во својот состав има 
единки корисници, остварува приходи од донации, од-
носно од проектни кредити за проект во кој учесници 
се и единките корисници и треба да се префрлат средс-
тва на сметките за донации, односно на сметките за 
кредити на единките корисници; 

- кога еден буџетски корисник остварува приходи од 
донации, односно проектни кредити, а во проектот учес-
твуваат и други буџетски корисници или единки корисни-
ци и на истите треба да се пренесат средства на сметките 
за донации, односно на сметките за проектни кредити; 

- кога буџетскиот корисник, покрај редовната деј-
ност, врши и друга дејност која се финансира од прихо-
ди од самофинансирачки активности или приходи од 
органи, при што истиот ги користи тие услуги за што е 
потребно да се изврши плаќање од редовниот буџет на 
сметката за самофинансирачки активности и сметката 
за приходи наплатени од органи и  

- во случај на задршки од плати, надоместоци или 
други лични примања од вработените, заради надоме-
стување на трошоци кои се финансираат од сметката за 
самофинансирачки активности и сметката за приходи 
наплатени од органи. 

10. Во случај на погрешно уплатени или повеќе уп-
латени средства од сметките за редовно работење на 
буџетските корисници, враќањето на средствата се вр-
ши на сметката на Буџетот. 

11. Во случај кога буџетскиот корисник погрешно 
го искажал видот на расходот или пак барањето за пла-
ќање е погрешно обработено во одделението за трезор-
ско работење, буџетскиот корисник доставува до Ми-
нистерството за финансии - Сектор за трезор писмено 
барање за прекнижување и правилно искажување за 
видот на расходот, со образложение за настанатата гре-
шка, како и фотокопија од дневниот извод за промет и 
состојба на сметката. 

 
III. Изготвување, доставување и одобрување на го-
дишни, квартални и месечни финансиски планови 

на буџетските корисници  
12. Буџетските корисници во рок од 25 дена од де-

нот на донесување на Буџетот, до Министерството за 
финансии доставуваат годишен финансиски план по 
квартали (во натамошниот текст: годишен финансиски 
план), за користење на средствата по сметки, по про-
грами и по расходни ставки (во натамошниот текст: 
ставки), освен за ставките 401 и 402. 
Корисниците на средствата од Буџетот кои имаат 

единки корисници до секоја единка корисник, во рок 
од 5 дена од денот на донесувањето на Буџетот, доста-
вуваат извод од годишниот финансиски план по сме-
тки, програми и ставки, во кој се содржани средствата 
наменети за одделните единки корисници. 
Врз основа на изводот од ставот 2 на овој член, 

единките корисници изготвуваат свој годишен финан-
сиски план, за користење на средствата по сметки, по 
програми и по ставки, и го доставуваат до надлежното 
министерство, а надлежното министерство консолиди-
раниот годишен финансиски план го доставува до Ми-
нистерството за финансии во рок од 25 дена од денот 
на донесувањето на Буџетот. 
Годишниот финансиски план даден во Прилог 1, кој 

е составен дел на ова упатство, се доставува по сметки, 
по програми и по ставки (освен за ставките 401 и 402). 

13. Годишниот финансиски план, доставен од бу-
џетскиот корисник ги содржи следните податоци: 

- година за која се однесуваат податоците, 
- раздел на буџетскиот корисник, 

- РКБ на буџетскиот корисник, 
- тип на сметка на која се однесуваат планираните 

расходи, 
- индивидуална партија,  
- назив на буџетскиот корисник, 
- број на програма, 
- назив на програма, 
- ставка, 
- планирани износи на расходи за секој квартал во 

рамки на годината, распоредени по програми и ставки и  
- образложение на годишниот финансиски план. 
14. Износот на планирани средства за тековни потре-

би, за одреден квартал во рамките на годишниот финанси-
ски план треба да биде во висина од 1/4 од годишниот Бу-
џет, а во одредени случаи кога се јавува потреба од допол-
нителни средства од планираните (поради сезонски или 
други објективни потреби) може да се одобри и поголем 
износ од 1/4 за сметка на останатите квартали, за што е 
потребно буџетскиот корисник да достави образложение 
за причината заради која се бара повисок износ. 
Износот на планираните средства за капитални расхо-

ди и капитални трансфери (градежни објекти, земјиште, 
моторни возила, мебел и друго), за одреден квартал во 
рамките на годишниот финансиски план заради каракте-
рот на овој вид на расход, може да биде поголем од 1/4 од 
годишниот Буџет за сметка на останатите квартали. 

15. Врз основа на годишниот финансиски план, во 
текот на годината, буџетските корисници изготвуваат 
предлог на квартален финансиски план по месеци (во 
натамошниот текст: квартален финансиски план), за 
користење на средствата по сметки, по програми и по 
ставки (освен за ставките 401 и 402), кој го доставуваат 
до Министерството за финансии, најдоцна 5 дена пред 
почетокот на кварталот за кој се однесува планот, зара-
ди негово одобрување. 
Кварталниот финансиски план даден во Прилог 2-а, 

кој е составен дел на ова упатство, се доставува по сме-
тки, по програми и по ставки.  
Кварталниот финансиски план изготвен по сметки, 

по програми и по ставки, треба да се совпаѓа со годиш-
ниот финансиски план по сметки, по програми и по 
ставки за дадениот квартал. 

16. Кварталниот финансиски план доставен од бу-
џетскиот корисник ги содржи следните податоци: 

- квартал за кој се однесуваат податоците, 
- раздел на буџетскиот корисник, 
- РКБ на буџетскиот корисник, 
- тип на сметка на која се однесуваат податоците, 
- индивидуална партија за сметката на која се одне-

суваат податоците, 
- назив на буџетскиот корисник, 
- број на програма, 
- назив на програма, 
- ставка, 
- планирани износи на расходи за секој месец во рам-

ки на кварталот, распоредени по програми и ставки и 
- образложение на кварталниот финансиски план. 
17. Корисниците на средства од Буџетот (прва лини-

ја), кои во својот состав имаат единки корисници на 
средства од Буџетот (втора линија), до Министерството 
за финансии најнапред доставуваат збирен квартален 
финансиски план, во кој се содржани планираните вред-
ности за самото министерство и за единките корисници. 
Доколку во Буџетот има посебен раздел за единки-

те корисници, корисникот доставува збирен квартален 
финансиски план за сите единки корисници за дадени-
от раздел. 
За одобрените збирни квартални финансиски пла-

нови Министерството за финансии ги известува корис-
ниците од прва линија, а потоа корисниците од прва 
линија доставуваат квартални финансиски планови за 
единките корисници поединечно, во рамки на одобре-
ниот збирен квартален финансиски план до Мини-
стерството за финансии. 
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Корисникот на средства врши распоредување по 
единки корисници на одобрениот збирен квартален фи-
нансиски план. 

18. Министерството за финансии по одобрување на 
финансиските планови ги известува буџетските корис-
ници, а корисниците кои имаат единки корисници ги 
известуваат своите единки корисници. 

19. Во текот на годината, буџетскиот корисник мо-
же да достави барање за измена на годишниот финан-
сиски план, само доколку се работи  за расходи кои не 
можеле да бидат навремено планирани и за истото е 
потребно буџетскиот корисник да достави образложе-
ние и соодветно ревидиран годишен финансиски план 
и квартален финансиски план. 
Во текот на дадениот квартал, буџетскиот корисник 

може да достави барање за измена на кварталниот фи-
нансиски план по сметки, програми и ставки, во рамки 
на износите одобрени за дадениот квартал, само докол-
ку се работи за расходи кои не можеле да бидат навре-
мено планирани.  

20. Доколку се изврши прераспределба на средства 
меѓу буџетските корисници, односно прераспределба 
на средства меѓу ставки и програми во рамките на бу-
џетот на буџетскиот корисник, потребно е да се доста-
ви барање за измена на годишниот финансиски план и 
на кварталниот финансиски план. 
Во одредени случаи кога планираната динамика на 

расходи од Централниот буџет значително отстапува 
од динамиката на наплата на буџетски приходи, Мини-
стерството за финансии може да ги ревидира и одобри 
годишните и кварталните финансиски планови на бу-
џетските  корисници на тој начин што ќе ја следат пла-
нираната динамика на наплата на буџетски приходи. 

21. Буџетските корисници изготвуваат и квартален 
план за намирување на обврските, кои нема да се нами-
рат заклучно со крајот на претходниот квартал. 
Буџетските корисници кварталниот план за намиру-

вање на обврските го доставуваат заедно со квартални-
от финансиски план до Министерството за финансии, 
најдоцна 5 дена пред почетокот на кварталот за кој се 
однесува планот. 
Кварталниот план за намирување на обврските да-

ден во Прилог 2-б, кој е составен дел на ова упатство, 
се изготвува збирно за сите сметки, распореден по ме-
сеци и по ставки (освен за ставките 401 и 402). 

22. Кварталниот план за намирување на обврските, 
доставен од буџетскиот корисник ги содржи следните 
податоци: 

- квартал за кој се однесуваат податоците, 
- раздел на буџетскиот корисник, 
- РКБ на буџетскиот корисник, 
- назив на буџетскиот корисник, 
- планиран износ за намирување на обврските кои 

нема да се намират заклучно со крајот на претходниот 
квартал, изготвен по месеци и по ставки, 

- образложение на причините заради кои не се на-
мирени обврските во претходниот период. 

23. Во текот на годината, за ставките 401 и 402, буџет-
ските корисници изготвуваат предлог на месечен финан-
сиски план, кој го доставуваат до Министерството за фи-
нансии, најдоцна пет дена пред почетокот на месецот за 
кој се однесува планот заради негово одобрување. 
За доставување на месечниот финансиски план се ко-

ристи образецот за квартален финансиски план (Прилог 
2-а), во кој се внесуваат износи само за тековниот месец. 
Месечниот финансиски план за ставките 401 и 402 се из-
готвува поодделно за секоја сметка, по програми. 
Ставките 401 и 402 се одобруваат по доставена 

комплетна документација за исплата на плати и надо-
местоци до Министерството за финансии - Сектор за 
буџети и фондови. 
За одобрениот износ по основ на плати и надоместоци 

се врши дополнување на месечниот финансиски план.  

IV. Извршување на плаќања за потребите  
на буџетските корисници 

 
24. Буџетските корисници доставуваат барања за 

плаќање до Одделението за трезорско работење кое го 
покрива реонот во кој се наоѓа седиштето на буџетски-
от корисник. 

25. Буџетските корисници ги доставуваат барањата 
за плаќање до одделенијата за трезорско работење, на 
следниве обрасци: 

- Образец 60 - Барање за плаќање кон небуџетски 
институции, 

- Образец 70 - Барање за плаќање на јавни давачки 
и за плаќање помеѓу буџетски корисници, 

- Образец 61 - Барање за плаќање на придонеси кон 
фондовите, 

- Образец 80 - Барање за исплата на готовина, 
- Образец 83 - Барање за поврат во готови пари на 

физички лица и  
- Образец 73 - Барање за поврат на средства на 

правни лица. 
За плаќањата по повеќе основи во полза на еден 

или повеќе примачи, буџетските корисници доставува-
ат збирно барање за плаќање во електронска форма 
(дискета), заедно со три печатени спецификации за со-
држината на дискетата. 
Пополнувањето на обрасците се врши на начин 

пропишан со Упатството за формата и содржината на 
обрасците за плаќање на корисниците и единките ко-
рисници на Буџетот на Република Македонија (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 70/02). 

26. Барањата за плаќање, буџетските корисници ги до-
ставуваат до одделенијата за трезорско работење најмалку 
еден работен ден пред денот кога треба да се изврши пла-
ќањето и тоа, најдоцна до 12.30 часот во тековниот ден. 

27. Барањата за плаќања на буџетските корисници по 
основ на девизни трансакции, се доставуваат до одделе-
нијата за трезорско работење најдоцна до 9.30 часот и по 
нивното одобрување од страна на Министерството за фи-
нансии - Сектор за трезор се извршуваат истиот ден. 

28. Во одделенијата за трезорско работење се врши 
контрола на барањата за плаќање од формален аспект 
(дали се правилно и точно пополнети сите елементи во 
барањето за плаќање и сл.). 

29. Барањата за плаќање, се доставуваат на хартија 
или во електронски облик. Доколку се доставуваат во 
електронски облик, задолжително се доставуваат и во 
печатена форма. 

30. По приемот и извршената проверка на барањата 
за плаќање во одделенијата за трезорско работење се 
врши внесување на податоците од поднесените барања 
за плаќања во системот. Барањата за плаќање се внесу-
ваат мануелно или со дискета. Најдоцна до 15.30 часот 
сите барања електронски се доставуваат на одобрување 
од страна на одделенијата за трезорско работење, до 
Министерството за финансии - Сектор за трезор. 

31. Министерството за финансии - Сектор за трезор, 
врши проверка дали барањата за плаќање се во согласност 
со одобрениот годишен Буџет за буџетскиот корисник, 
кумулативниот финансиски план, реализацијата и распо-
ложивото салдо на посебните сметки. Одобрените плаќа-
ња се извршуваат најрано наредниот работен ден. 

32. Одобрените барања за плаќање од сметките на 
буџетските корисници спрема сметките на небуџетски 
корисници Министерството за финансии - Сектор за 
трезор ги доставува во посебен формат по електронски 
пат до Народната банка на Република Македонија, за-
ради нивно извршување. 

33. По одобрувањето на плаќањата се врши нивно 
ажурирање во главната книга на трезорот. 

34. Буџетските корисници, во одделенијата за тре-
зорско работење на дневна основа добиваат изводи за 
прометот и состојбата на своите сметки заради следење 
на извршените плаќања и уплати на сметките. 
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V. Доставување на податоци за достасани ненамире-
ни обврски на буџетските корисници 

37. Корисниците на средства од Буџетот кои во сво-
јот состав имаат единки корисници доставуваат збирен 
преглед за своите обврски и обврските на своите единки.  

 35. Буџетските корисници преземаат обврски во ви-
сина на годишно одобрениот Буџет и периодичните 
финансиски планови. 

VI. Најавување на очекувани приходи  
и планирани расходи  36. Буџетските корисници најдоцна до 10-ти во те-

ковниот месец доставуваат преглед на достасани нена-
мирени обврски, даден во Прилог 3, кој е составен дел 
на ова упатство, со состојба на последниот ден од прет-
ходниот месец. 

38. Заради планирање на ликвидноста на трезорска-
та сметка, буџетските корисници до Министерството за 
финансии ги најавуваат сите очекувани приходи и пла-
нирани расходи кои кумулативно се во износ еднаков 
или поголем од 10.000.000,00 денари, најдоцна до пос-
ледниот работен ден од тековната недела, за да бидат 
вклучени во проектираните приходи и расходи за на-
редната недела. Во најавата е потребно да се наведе ти-
пот на сметката, двоцифреното конто, износот и дено-
вит  во кои ќе се реализираат приходите и расходите. 

Прегледот на достасани ненамирени обврски ги со-
држи следните податоци: 

- раздел на буџетскиот корисник, 
- РКБ на буџетскиот корисник, 

е - назив на буџетскиот корисник, 
- обврски до 30 дена (освен за ставките 401 и 402), VII. Преодни и завршни одредби  - обврски до 60 дена (освен за ставките 401 и 402), 

39. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за начинот на по-
стапување на корисниците и единките корисници на 
средства од Буџетот при трезорското работење (�Служ-
бен весник на Република Македонија� бр. 81/02). 

- обврски над 60 дена (утужени, неутужени и вкуп-
но, освен за ставките 401 и 402), 

- вкупно ненамирени обврски по достасаност (освен 
за ставките 401 и 402), 

- ставка и 40. Ова упатство влегува во сила со денот на објаву-
вањето во �Службен весник на Република Македонија�. - вкупно ненамирени обврски за сите ставки. 

За сите достасани ненамирени обврски над 60 дена 
буџетскиот корисник доставува детално писмено образ-
ложение.  

 
        Бр. 13-2647/3     Министер, 
19 февруари 2004 година           Никола Поповски, с.р. 
            Скопје  
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  Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје 

 
 
 

 
www.slvesnik.com.mk 

contact@slvesnik.com.mk 

бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски  фах 51. 
Директор и одговорен уредник - Борис Тренески. 
Телефони:  +389-2-3298-860,  +389-2-3298-769.   
Телефакс: +389-2-3112-267.   
 

Претплатата за 2004 година изнесува 9.200,00 денари. 
�Службен весник на Република Македонија� излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена. 
Жиро-сметка: 300000000188798.  Број за ДДВ МК:  4030987108771. 
Депонент:  Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: Графички центар КМ Креатив - Скопје. 


