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ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на 
Република Македонија“ број 25/15) се уредуваат прашањата кои се однесуваат на 
системот, организацијата и примената на методите и постапките на комплементарната 
и алтернативната медицина, лицата кои применуваат методи и постапки на 
комплементарна и алтернативна медицина, установи за комплементарна и 
алтернативна медицина, Центарот за традиционална кинеска медицина, квалитетот на 
методите и постапките на комплементарната и алтернативната медицина, Комората 
за  комплементарна и алтернативна медицина, лиценцата за работа, стручниот надзор 
над работата на практичарите на комплементарна и алтернативна медицина и други 
работи кои се однесуваат на комплементарна и алтернативна медицина.

Овој Предлог на закон ја воспоставува рамката за професионално 
применување на комплементарната и алтернативната медицина и се однесува на сите 
кои применуваат методи и постапки на комплементарната и алтернативната медицина 
опфатени со овој закон.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со предложеното дополнување ќе се овозможи упатување на стручно 
усовршување (специјализација и супспецијализација) на лицата вработени во 
Центарот за традиционална кинеска медицина.
 Предлог на законот за  дополнување на Законот се заснова на истите начела 
на кои се заснова и Законот за комплементарна и алтернативна медицина.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот - законот за дополнување на Законот за комплементарна и 
алтернативна медицина предизвикува фискални импликации врз Буџетот на 
Република Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Со спроведувањето на одредбите на Предлогот на Законот е потребно 
обезбедување на финансиски средства.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон,  предлагаме 
согласно со членот 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија 
Предлогот на закон за дополнување на Законот за комплементарна и алтернативна 
медицина, да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА 

МЕДИЦИНА 

Член 1

Во Законот за комплементарна и алтернативна медицина („Службен весник на 
Република Македонија“ број  25/15), во членот 50 по ставот (4) се додава нов став (5), 
кој гласи:

„(5) Заради унапредување на работата на Центарот за ТКМ, лицата од став (4) 
на овој член можат да специјализираат и да супспецијализираат од определени гранки 
на медицината, односно фармацијата согласно Законот за здравствената заштита, за 
што Центарот за ТКМ донесува годишна програма за усовршување и ги уплаќа 
средствата за спроведување на специјализацијата, односно супспецијализацијата.  
Специјализацијата, односно супспецијализацијата на здравствените лицата од став (4) 
на овој член може да се планира и да се одобри само од гранките на медицината, 
односно фармацијата кои придонесуваат за остварување на дејноста на Центарот за 
ТКМ.“

Ставовите (5) и (6) стануват ставови (6) и (7).

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 

Со член 1 од Предлог Законот ќе се овозможи упатување на стручно 
усовршување (специјализација и супспецијализација) на лицата вработени во 
Центарот за традиционална кинеска медицина.

Со членот 2 регулирано е влегувањето во сила на Законот.

 
 II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените дополнувања во Законот се предлага дополнување на 
постојни решенија кои се содржани во одредбите од Законот, истите се меѓусебно 
поврзани и прават една правна целина. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија ќе се овозможи упатување на стручно усовршување 
(специјализација и супспецијализација) на лицата вработени во Центарот за 
традиционална кинеска медицина.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ  ШТО СЕ ДОПОЛНУВААТ

Законот за комплементарна и алтернативна медицина 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 25/15)

Основање на Центар за традиционална кинеска  медицина

Член 50

 (1) За вршење на работите што се однесуваат на традиционална кинеска 
медицина се основа Центар за традиционална кинеска медицина (во натамошниот 
текст: Центар за ТКМ), како јавна установа за КАМ во која се даваат услуги од областа 
на традиционалната кинеска медицина исе применуваат методи и постапки од областа 
на традиционалната кинеска медицина на барање на корисници на КАМ услуги,се 
организираат обуки за стручно усовршување наменети за непрекина-та надградба на 
знаењата, способностите и вештините на ТКМ практичарите и се вршат истражувања 
за без-бедноста и ефикасноста на ТКМ методите и поста-пките.

(2) Центарот за ТКМ има својство на правно лице.
(3) Во Центарот за ТКМ се вршат особено следните работи:
- применување на ТКМ методи и постапки на бара-ње на корисници на КАМ 

услуги,
- развој на систем на континуирана едукација наме-нет за непрекината 

надградба на знаењата, способнос-тите и вештините на ТКМ практичарите,
- организирање обуки за стручно усовршување на-менети за непрекината 

надградба на знаењата, способ-ностите и вештините за ТКМ методи и постапки по ме-
ѓународни стандарди во соработка со образовни уста-нови од Република Македонија и 
од странство, како и со наставен кадар од Република Македонија и од странство и 
издавање сертификати за посетените обуки,

- организација на стручно-научни собири (семи-нари, работилници, школи и 
слично),

- воспоставување на соработка со други установи за КАМ во Република 
Македонија и во странство,

- вклучување во меѓународниот систем на контину-ирана едукација на ТКМ 
практичарите,

- соработка со меѓународни проекти во областа на ТКМ,
- спроведување на истражувања за безбедноста и ефикасноста на методите и 

постапките на ТКМ со цел да се утврди нивниот ефект врз здравјето на луѓето и дали 
се корисни во сузбивање на симптомите на болес-тите.

(4) Во Центарот за ТКМ работат лица кои ги испол-нуваат условите од член 15 
од овој закон, за добивање на лиценца за работа како ТКМ практичар, како и лица кои 
поседуваат лиценца за работа како ТКМ практичар издадена согласно овој закон.

(5) Во Центарот за ТКМ заради организирање на обуки за стручно усовршување 
наменети за непрекина-та надградба на знаењата, способностите и вештините на ТКМ 
практичарите и заради вршење на истражува-ња за безбедноста и ефикасноста на 
ТКМ методите и постапките во работен однос има најмалку тројца док-тори на наука 
од областа на медицината, односно од областа на фармацијата или од областа на 
ТКМ,од кои најмалку еден наставник на медицински, односно фа-култет по фармација 
или факултет за ТКМ метода и/или постапка.

(6) Центарот за ТКМ може да организира обуки за стручно усовршување 
наменети за непрекината над-градба на знаењата, способностите и вештините на ТКМ 
практичарите и да врши истражувања за безбед-носта и ефикасноста на ТКМ 
методите и постапките и ако наставниците од ставот (5) на овој член, се во рабо-тен 
однос истовремено во центарот и во високообра-зовна установа, согласно со 
прописите од областа на работните односи и договорот за вработување.


