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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 
заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 
јануари 2019 година.

 
Бр. 08-647/1  Претседател

28 јануари 2019 година на Република Македонија,
Скопје д-р Ѓорге Иванов, с.р.

                               
Претседател

на Собранието на Република
Македонија,

м-р Талат Џафери, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЗАШТИТА

Член 1
Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” број 

43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16), во член 91 ставот (2) се менува и гласи:

„Како внатрешни организациони единици може да се определат: 
- отсек и депо за лекови во поликлиника,
- служба и депо за лекови во здравствен дом,
- одделение со отсеци во центар,
- оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и лабораторија во 

Институтот за јавно здравје на Република Македонија,
- оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци за вршење на болничка 

здравствена дејност, отсек за вршење на специјалистичко-консултативна здравствена 
дејност, лабораторија и болничка аптека во болница и институт, 

- оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и болничка аптека во 
универзитетски институт и универзитетска клиника и

- клиника со оддели и болничка аптека во универзитетски клинички центар.“.
По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:
„(3) По исклучок од ставот (2) алинеите 6 и 7 на овој член, во Јавната здравствена 

установа Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, 
реанимација и интензивно лекување и ургентен центар - Скопје како внатрешни 
организациони единици може да се определат клиника со оддели и болничка аптека.“.

Ставот (3) станува став (4).
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Член 2
Во членот 91-а став (2) во алинејата 2 зборот „седум“ се заменува со зборот „пет“.
Алинејата 3 се менува и гласи:
„- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски, германски), активно да познава компјутерски програми за 
канцелариско работење и да има други посебни работни компетенции утврдени во актот 
за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

Алинеите 4, 5 и 6 се бришат.
Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) се бришат.

Член 3
Во членот 104 став (2) во точката 3) по зборот „стоматолошките“ се додаваат 

зборовите: „или фармацевтските“.
Во точката 4) по зборовите: „работно искуство“ се додаваат зборовите: „во здравствена 

установа, односно во економијата, финансиите, правото или менаџментот или од системот 
и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување“, а зборовите: 
„согласно со овој закон“ се бришат.

Во точката 5) точка запирката се заменува со сврзникот „и“.
Во точка 6) во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“.
По алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 7) се брише.

Член 4
Во членот 104-а став (3) зборовите: „во интегрираниот здравствен информатички 

систем внеле“ се заменуваат со зборовите: „утврдиле или внеле“, а зборовите: „став (3)“ се 
заменуваат со зборовите: „ставови (3) и (4)“.

Член 5
Во членот 105 став (2) во точката 5) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.
Во ставот (5) точка 5) по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6) се брише.

Член 6
Во членот 111 став (1) точката 13) се брише.
Точките 14) и 15) стануваат точки 13) и 14).

Член 7
Во член 129 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
„(2) За здравствен работник со високо образование од областа на стоматологијата, на 

негово барање, во најмалку 60% од времето на важноста на лиценцата за работа може да 
се смета времето на работа во стоматолошка здравствена заштита.“.

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

Член 8
Во член 141 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:
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„(2) Здравствените работници со високо образование од областа на медицината можат 
да специјализираат ако, покрај условите од ставот (1) на овој член, имаат и најмалку шест 
месеци работа согласно стекнатата лиценца за работа во примарна здравствена заштита во 
здравствен дом, според програма на Министерството за здравство.".

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4). 

Член 9
Во член 155-б ставот (3) се менува и гласи:
„Вработените од категоријата А треба активно да познаваат еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да 
познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни 
работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 
соодветното работно место.“.

Ставот (5) се брише.

Член 10
Во член 155-в ставот (3) се менува и гласи:
„Вработените од категоријата Б треба активно да познаваат еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да 
познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни 
работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 
соодветното работно место.“.

Член 11
Во член 155-ѓ ставот (3) се менува и гласи:
„Вработените од категоријата Д треба активно да познаваат еден од трите најчесто 

користени јазици на Европската Унија (англиски, француски, германски), активно да 
познаваат компјутерски програми за канцелариско работење и да имаат други посебни 
работни компетенции утврдени во актот за систематизација на работни места за 
соодветното работно место.“.

Член 12
Во член 164 ставот (2) се менува и гласи:
„Здравствен работник со високо образование од областа на медицината, 

стоматологијата или фармацијата со лиценца за работа кој врши здравствена дејност во 
приватна здравствена установа може да биде преземен во јавна здравствена установа 
доколку потребата за континуирано вршење на дејноста на јавната здравствена установа 
претходно ја утврди Министерството за здравство и ако за тоа се согласни здравствениот 
работник, директорот на јавната здравствена установа во која треба да биде преземен, 
Министерството за здравство и Фондот.“.

Ставот (4) се менува и гласи:
„Здравствените работници со средно, вишо и високо стручно образование или со 180 

ЕКТС од областа на медицината и стоматологијата, кои со преземање од јавните 
здравствени установи биле вработени во приватните здравствени установи основани врз 
основа на закуп на простор и опрема на делови од јавните здравствени установи согласно 
со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 
38/1991, 46/1993, 55/1995, 10/2004, 84/2005, 111/2005, 65/2006, 5/2007, 77/2008, 67/2009, 
88/10, 44/11 и 53/11), на кои им престанал работниот однос во тие установи поради 
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престанок со работа на установите или по престанок на правото на закуп поради смрт или 
поради остварување право на пензија на здравствениот работник на кого му биле издадени 
под закуп просторот и опремата и со кого на денот на настапувањето на смртта или 
остварувањето на правото на пензија биле распоредени на работно место како дел од 
тимот, а не исполнуваат услови за остварување право на старосна пензија, се вработуваат 
во јавната здравствена установа од која биле преземени, односно во друга јавна 
здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени работници, 
доколку во јавната здравствена установа од која биле преземени нема слободно работно 
место.“.

Во ставот (5) зборовите: „во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон“ се бришат.

Во ставот (6) бројот „60“ се заменува со бројот „30“, а зборовите: „во која работеле“ се 
заменуваат со зборовите: „од која бил преземен“. 

Член 13
Во членот 164-б став (1) алинејата 2 се менува и гласи:
„- активно да познава еден од трите најчесто користени јазици на Европската Унија 

(англиски, француски, германски), активно да познава компјутерски програми за 
канцелариско работење и да има други посебни работни компетенции утврдени во актот 
за систематизација на работни места за соодветното работно место.“.

Ставовите (4) и (5) се бришат.

Член 14
Во членот 186 став (1) точката 29) се менува и гласи:
„внесување или утврдување на неточни и/или неверодостојни податоци за резултатите 

од работењето согласно со членот 219 ставови (3) и (4) од овој закон од здравствениот 
работник или од раководителот на внатрешната организациона единица.“.

Член 15
Во член 219 ставот (4) се менува и гласи:
„Податоците од работењето на здравствениот работник се внесуваат во интегрираниот 

здравствен информатички систем согласно со прописите за евиденциите од областа на 
здравството и за точноста и веродостојноста на внесувањето на податоците одговара 
здравствениот работник.“.

Ставовите (5) и (6) се бришат.
Ставот (7) станува став (5). 
Ставовите (8) и (9) се бришат.

Член 16
Во член 223 ставот (3) се брише.
Ставовите (4), (5) и (6) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 17
Во член 226-б ставот (8) се брише.
Ставот (9) станува став (8).

Член 18
Во член 248-а ставот (4) се брише.
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Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „На секретарот му се исплаќа месечен 
надоместок во висина од 30% од просечната плата по работник во Република Македонија, 
според податоците на Државниот завод за статистика објавени за претходната година.“ се 
бришат.

Ставот (6) се брише.

Член 19
Во член 249-ѓ став (1) во точката 4. по зборот „здравството“ запирката се брише.
Во точка 5. во алинејата 5 сврзникот „и“ се заменува со сврзникот „или“ и се додава 

нова алинеја 6, која гласи:
„- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“.
Точката 6. се брише. 

Член 20
Во членот 313-а став (4) точките 22), 23) и 24) се бришат.
Точките 25) и 26) стануваат точки 22) и 23).
Во став (6) точката 13) се брише.
Во ставот (8) бројот „15“ се заменува со бројот „14“. 

Член 21
Директорите на јавните здравствени установи кои се именувани до денот на 

влегувањето во сила на овој закон се должни да го исполнат условот за познавање 
странски јазик најдоцна во рок од една година од денот на именувањето.

На директорите кои нема да го исполнат условот за познавање странски јазик во рокот 
утврден во ставот 1 на овој член им престанува мандатот.

Член 22
Започнатите постапки за одлучување по барањата на здравствените работници со 

средно, вишо или високо стручно образование или со 180 ЕКТС за остварување на 
правото на вработување во јавната здравствена установа од која биле преземени, односно 
во друга јавна здравствена установа каде што има потреба од овој вид на здравствени 
работници доколку во јавната здравствена установа од која биле преземени нема слободно 
работно место, согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија” број 43/12, 145/12, 87/13, 164 /13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 
10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 и 37/16) до денот на влегувањето во сила на овој закон, 
ќе се завршат согласно со одредбите од овој закон.

Член 23
Постојните јавни здравствени установи ќе ја усогласат својата работа со одредбите од 

овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 24
Започнатите постапки за одобрување за упатување на специјализација на здравствените 

работници со високо образование од областа на медицината ќе се завршат согласно со 
Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија" број 
43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 
и 37/16).
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Член 25
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија 

да утврди пречистен текст на Законот за здравствената заштита.

Член 26
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.


