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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

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

 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 

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

што Собранието на Република Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 декември 2019 година. 
 

Бр. 08-7149/1 Претседател на Република 
27 декември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, 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, 
37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19 и 
180/19), во член 27 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 

„(2) Начинот на подготовка на стручните упатства од ставот (1) на овој член го 
утврдува министерот за здравство со упатство.”. 

Ставовите (2), (3), (4) и (5) стануваат (3), (4), (5) и (6). 
Во ставот (6) кој станува став (7) по зборовите: „ставот (1) на овој член“ се додаваат 

зборовите: „актот од ставот (2) на овој член“, a зборовите: „став (4)“ се заменуваат со 
зборовите: „став (5)“, а зборовите: „став(5)“ се заменуваат со зборовите: „став (6)“. 

 

Член 2 
Во член 30 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Начинот на вршењето на патронажната дејност од ставот (1) точка 10) на овој член 

го утврдува министерот за здравство. 
(3) По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот (2) на овој член, Министерството 

за здравство е должно веднаш да го објави на веб-страницата на Министерството.“. 

Ставот (2) станува став (4). 
 

Член 3 

Во член 68 став (1) алинеја 12 сврзникот „и“ се заменува со запирка. 
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По алинејата 12 се додава нова алинеја 13, која гласи: 
„- природно лекувалиште и“. 
Алинејата 13 станува алинеја 14. 

 

Член 4 
По член 89 се додава нов наслов и нов член 89-а, кои гласат: 
„Природно лекувалиште 

 

Член 89-а 
(1) Природно лекувалиште е здравствена установа во која се спроведува лекување и 

рехабилитација со користење на природен фактор. 
(2) Природното лекувалиште е должно во текот на користењето на природниот фактор 

да ги следи неговите лековити својства и најмалку на секоја петта година да врши 
испитување на неговата лековитост. 

(3) Природното лекувалиште може да врши услуги во туризмот согласно со прописите 
за туризам.“. 

 

Член 5 
Во член 104 став (2) точка 3) зборовите: „VI Б ниво“ се заменуваат со зборовите: „VI А 

ниво“. 
 

Член 6 
Во член 121 ставот (3) се менува и гласи: 
„Составот на испитната комисија, начинот на полагање на стручниот испит, начинот на 

проверката на стручните знаења и вештини и образците на уверението за положен стручен 
испит на здравствените работници со високото образование ги утврдува Лекарската, 
Стоматолошката, односно Фармацевстката комора, со општ акт на кој министерот за 
здравство дава согласност.“. 

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19) и (20) 
се бришат. 

 

Член 7 
Во член 138 ставот (2) се менува и гласи: 
„Гранките на специјализациите и супспецијализациите од областа на медицината, 

стоматологијата и фармацијата, како и гранките на специјализација и супспецијализација 
на здравствените соработници, времето на нивното траење, деловите на стажот на 
специјализациите (турнуси), плановите и програмите, како и начинот на спроведувањето 
на стажот, начинот на полагање на испитот и образецот на специјализантската книшка и 
на книгата за евиденција за спроведените постапки и интервенции во текот на стажот на 
специјализации ги пропишува министерот за здравство по претходно мислење на 
соодветната високообразовна установа, во соработка со соодветните комори.“. 

Ставовите (3), (4), (5) и (6) се бришат. 
 

Член 8 
Во член 139 по ставот (1) се додаваат два нови става (2) и (3), кои гласат: 
„(2) Специјализациите и супспецијализациите се спроведуваат во високообразовните 

установи и здравствените установи, акредитирани од министерот за здравство, со полно 
работно време, согласно со овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на него. 

(3) Планот и програмата за специјализација се спроведуваат без прекин, освен во 

случаите утврдени со овој закон кога спроведувањето на стажот се прекинува и 

продолжува по завршување на отсуството за толку време колку што траел прекинот.“. 
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Член 9 
Во член 140 став (2) алинеја 3 зборовите: „интермедијалниот испит“ и запирката се 

бришат. 
Во ставот (3) по зборовите: „здравствената дејност“ запирката се заменува со сврзникот 

„и“, а запирката по зборот „едукаторите“ и зборовите: „за надоместување на трошоците за 
изучување на странските јазици и за спроведување на тестирање на специјализантите за 
познавање на странските јазици“ се бришат. 

Ставот (7) се менува и гласи: 
„Средствата што согласно со ставот (4) на овој член високообразовната установа ги 

добива за спроведување на специјализацијата, се распределуваат за надоместоци за 
менторот и за развој на високообразовната дејност во високообразовната установа, 
согласно со актот што го донесува соодветната високообразовна установа.Надоместокот 
за менторот се исплатува врз основа на договор склучен помеѓу високообразовната 
установа и менторот.“. 

Ставовите (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) и (17) се бришат. 
Ставот (18) станува став (10). 
Ставот (19) кој станува став (11) зборовите: „ставот (18)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (10)”. 
 

 
Во член 141 ставот (3) се брише. 
Ставот (4) станува став (3). 

Член 10 

 

 

Член 11 
Во член 142 став (3) зборот „тројца“ се заменува со зборот „шест“, а зборот „шест“ се 

заменува со зборот „дванаесет“. 
Ставовите (4) и (5) се бришат. 
Ставот (6) станува став (4). 
Ставот (7) кој станува став (5) се менува и гласи: 
„(5) Поблиските критериуми од ставот (1) на овој член, начинот на спроведување на 

турнусите и условите за издавање и одземање и престанок на овластувањето за ментор од 
ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за здравство.’’. 

 

Член 12 
Во член 144-а ставот (4) се менува и гласи: 
„Спроведувањето на планот и програмата на специјалистичкиот стаж се впишува во 

специјализантска книшка, а спроведените постапки и интервенции во текот на стажот на 
специјализациите посебно за секоја специјализација се евидентираат во текот на стажот на 
специјализациите во книгата за евиденција за спроведените постапки и интервенции.“. 

Ставот (5) се менува и гласи: 
„Начинот на спроведување на стажот на специјализација, формата, содржината и 

начинот на водење на специјализантската книшка и на книгата за евиденција за 
спроведените постапки и интервенции, времетраењето и начинот на организирање на 
турнусите, начинот на полагање на колоквиумите и специјалистичкиот испит ги 
пропишува министерот за здравство на предлог на високообразовната установа, во 
соработка со соодветните комори.“. 

Ставовите (6) и (7) се бришат. 
Ставот (8) кој станува став (6) се менува и гласи: 
„(6) Менторот, едукаторот и директорот на здравствената установа во која се 

спроведува турнусот, со свој потпис и факсимил потврдуваат дека специјализантската 
книшка и книгата за евиденција за спроведените постапки и интервенции се правилно и 
целосно пополнети.’’. 
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Член 13 

Насловот пред членот и членот 144-б се бришат. 

 

Член 14 

Насловот пред членот и членот 144-г се бришат. 

 

Член 15 

Насловот пред членот и членот 144-д се бришат. 

 

Член 16 

Насловот пред членот и членот 144-ѓ се бришат. 

 

Член 17 

Насловот пред членот и членот 144-е се бришат. 

 

Член 18 

Насловот пред членот и членот 144-ѕ се бришат. 

 

Член 19 

Насловот пред членот и членот 144-и се бришат. 

 

Член 20 

Насловот пред членот и членот 144-ј се бришат. 

 

Член 21 

Насловот пред членот и членот 144-к се бришат. 

 

Член 22 

Во член 144-л став (2) точка 2) запирката се заменува со сврзникот „и“. 

Точката 3) се брише. 

Точката 4) станува точка 3). 

 

Член 23 

Насловот пред членот и членот 144-м се бришат. 

 

Член 24 

Во член 144-н став (1) зборовите: „членовите 150-г и 150-д“ се заменуваат со 

зборовите: „членот 150-г“, а зборовите: „определено време со јавната здравствената 

установа за која се пријавил за специјализација, односно супспецијализација за периодот 

на спроведување на специјалистичкиот стаж до полагање на специјалистичкиот, односно 

супспецијалистичкиот испит“ се заменуваат со зборовите: „неопределено време со јавната 

здравствената установа за која се пријавил за специјализација, односно 

супспецијализација“. 

Ставот (2) се брише. 

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

Во ставот (5) кој станува став (4) зборовите: „ставот (3)“ се заменувaат со зборовите: 

„ставот (2)“. 
 

Член 25 

Член 145 се менува и гласи: 
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„(1) По совладувањето на планот и програмата за специјализација, специјализантот во 

присуство на менторот, полага специјалистички испит. 

(2) Специјализантот го полага специјалистичкиот испит од ставот (1) на овој член, 

најдоцна шест месеци од денот на завршување на стажот на специјализација пред испитна 

комисија формирана од високообразовната установа. 

(3) Начинот на полагање на специјалистичкиот испит, образецот за водење на 

записникот и образецот на уверението за положен специјалистички испит го пропишува 

министерот за здравство на предлог на високообразовната установа.“. 

 

Член 26 

Насловот пред членот и членот 145-а се бришат. 
 

Член 27 

Членот 145-б се брише. 
 

Член 28 

Насловот пред членот и членот 145-в се бришат. 

 

Член 29 

Во член 145-г став (1) алинејата 5 се менува и гласи: 

„- ако не го положи специјалистичкиот испит во рокот од членот 145 став (2) од овој 

закон и“. 

 

Член 30 

Во член 149 ставот (4) се менува и гласи: 

„Во актот од ставот (1) на овој член јавната здравствена установа ги утврдува бодовите 

за селекција на кандидатите кои ги исполнуваат условите од членот 141 од овој закон за 

редоследот на упатување на специјализација, односно супспецијализација по пат на јавен 

или интерен оглас за упатување на специјализација, односно супспецијализација на 

вработените во јавната здравствена установа која ги упатува на специјализација, односно 

супспецијализација. За специјализација ги упатува според следниве критериуми и сооднос 

50% од бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во високото образование, 

40% за должината на работниот стаж и 10% за успехот по предметот во областа од која се 

доделува специјализацијата. За супспецијализација ги упатува според следниве 

критериуми и сооднос 40% од бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во 

високото образование, 20% за успехот по предметот во областа од која се доделува 

супспецијализацијата, 20% од бодовите за должината на работното искуство и 20% за 

работа во областа во која ќе субспецијализира. Начинот на пресметување на пондерот за 

бодовите за просечниот успех на кандидатот постигнат во високото образование и успехот 

по предметот ги утврдува министерот за здравство.“. 
 

Член 31 

Во член 150-г ставот (3) се брише. 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4). 

Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (4)“. 

Во ставот (7) кој станува став (6) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (4)“. 

Во ставот (8) кој станува став (7) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: 

„ставот (4)“. 
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Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: „ставот (5)“ се заменуваат со зборовите: 
„ставот (4)“. 

Во ставот (10) кој станува став (9) зборовите: „ставот (9)“ се заменуваат со зборовите: 
„ставот (8)“. 

Во ставот (11) кој станува став (10) зборовите: „ставот (5), односно ставот (9)“ се 
заменуваат со зборовите: „ставот (4), односно ставот (8)“. 

Во ставот (12) кој станува став (11) зборовите: „ставот (11)“ се заменуваат со 
зборовите: „ставот (10)“, а зборовите: „ставот (3) на овој член“ се заменуваат со 
зборовите: „членот 144-н став (1) од овој закон“. 

Во ставот (13) кој станува став (12) зборовите: „ставот (3) на овој член“ се заменуваат 
со зборовите: „членот 144-н став (1) од овој член“, а зборовите: „ставот (12)” се 
заменуваат со зборовите: „ставот (11)“. 

Во ставот (14) кој станува став (13) зборовите: „ставот (3) на овој член“ се заменуваат 
со зборовите: „член 144-н став (1) од овој закон“, а зборовите: „ ставот (13)“ се заменуваат 
со зборовите „ставот (12)“. 

 

Член 32 
Во член 150-д став (3) зборовите: „ставови (1), (2), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) и 

(12)“ се заменуваат со зборовите: „ставови (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11)“. 
 

Член 33 
Во член 151-а ставот (1) се брише. 
Во став (2) кој станува став (1) зборовите: „Членовите од 144-а до 144-љ и 145-а“ се 

заменуваат со зборовите: „Член 144 став (3), член 144-в ставови (2), (3), (5), (6) и (7) и 
член 144-л“. 

 

Член 34 
Во член 162 ставот (3) се менува и гласи: 
„Работоводниот орган на здравствената установа спроведува интервју и донесува 

одлука за избор на кандидат.“. 
 

Член 35 
Во член 313-а став (1) точките 19) и 20) се бришат. 
Точките 21) и 22) стануваат точки 19) и 20). 
Точките 23), 24), 25), 26), 27), 28) и 29) се бришат. 
Точките 30), 31), 32), 33), 34), 35) и 36) стануваат точки 21), 22), 23), 24), 25), 26) и 27). 
Во став (4) точките 15) и 16) се бришат. 
Точките 17), 18), 19), 20), 21), 22) и 23) стануваат точки 15), 16), 17), 18), 19), 20) и 21). 

 

Во став (6) точката 10) се менува и гласи: 
„10) Менторот и едукаторот со свој потпис и факсимил не потврдат дека 

специјализантската книшка и книгата за евиденција за спроведените постапки и 
интервенции се правилно и целосно пополнети и/или со свој потпис и факсимил потврдат 
неправилно и нецелосно пополнети специјализантската книшка и/или книгата за 
евиденција за спроведените постапки и интервенции согласно со член 144-а став (6) од 
овој закон;’’ 

Точката 12) се брише. 
 

Член 36 
Започнатите постапки за полагање на стручниот испит за здравствени работници со 

високо образование започнати 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, 
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188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република 
Северна Македонија“ број 101/19, 153/19 и 180/19) и прописите донесени врз основа на 
него до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно со прописите 
по кои започнале. 

 

Член 37 

Започнатите постапки за одобрување за упатување на специјализација, односно 

супспецијализација на здравствените работници со високо образование од областа на 

медицината, стоматологијата односно фармацијата, како и специјализациите и 

супспецијализациите започнати согласно со одредбите од 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, 37/16 и 20/19 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19 и 180/19), ќе завршат 

согласно со одредбите од овој закон. 

 

Член 38 

На специјализантите и супспецијализантите од член 144-н од 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, 37/16 и 20/19 и „Службен 

весник на Република Северна Македонија“ број 101/19, 153/19 и 180/19) им се 

трансформира работниот однос од работен однос на определено време во работен однос 

на неопределено време согласно со одредбите од овој закон од денот на влегувањето во 

сила на овој закон. 

 

Член 39 

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 10/15), во член 45 ставот (3) датата 

„01.01.2020 година“ се заменуваат со датата „1 јануари 2024 година”. 

 

Член 40 

Во член 4 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ број 180/19) по зборовите: 

„и 153/19)“ се додаваат зборовите: „односно Министерството за здравство, јавните 

здравствени установи и здравствените работници, односно здравствените соработници 

кои добиле решение за запишување на специјализација, односно супспецијализација од 

Министерството за здравство и кои склучиле договор согласно со одредбите од 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, 37/16 и 20/19 

и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 101/19 и 153/19)“. 

 

Член 41 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Северна Македонија”. 


