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ВОВЕД

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

Во Република Македонија трансплантацијата е се уште релативно 
неразвиена гранка од медицината. Бројот на болните од хронична бубрежна 
инсуфиенција се зголемува секоја година за околу 250 нови случаи. Притоа, на 
ниво на Република Македонија годишно на дијализа одат околу 1.500 пациенти. 
Бројот на трансплантираните болни во државата е околу 12-13% од вкупните 
дијализни болни (преку 1.500), што е неспоредливо помалку во однос на 
развиените земји каде овој процент наближува до 50%.  

Благодарение на донесувањето на законската регулатива за 
трансплантација на органи и ткива во Република Македонија, како и измените и 
дополнувањата на Законот за пресадување на делови од човековото тело 
заради лекување од 2012, 2013, 2014 и 2015 година од страна на Владата на 
Република Македонија создадени се поволности за понатамошен развој на 
трансплантацијата во Република Македонија.  

Во текот на 2014 година направени се напори за повторно заживување 
на кадаверичната трансплантација и извршени се 12 трансплантации на 
бубрези од донори со констатирана мозочна смрт (6 донори), додека во 2015 
година заклучно до септември 2015 година направени се 3 кадаверични 
трансплантации на бубрези (2 донори). 

И покрај извршените трансплантации во 2014 година и 2015 година, овај 
број е релативно мал. Постојат многу фактори кои влијаат на неуспешноста на 
оваа мултидисциплинарна дејност која што бара голема организација и 
посветеност. За оваа цел потребно е да се направат радикални промени во 
сите аспекти на трансплантацијата како што се: организациската поставеност, 
едукација на кадар, опрема, основање на центар за трансплантација и 
зголемување на јавната свест за органодарителство. 

За надминување на сегашните предизвици со кои се соочува 
трансплантацијата во Република Македонија, Министерството за здравство 
изработи акциски план за надминување на овие предизвици и предлага 
решенија кои ќе придонесат за подобрување на моменталната состојба како и 
континуиран развој на трансплантацијата. 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Целта на овој Предлог - закон е создавање на услови за вршење на 
трансплантација и сложени хируршки интервенции во Центар за извонредност 
и во тој контекст основање на Универзитетска клиника за трансплантациона 
медицина и хируршки болести како центар за извонредност и негова работа.

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

Предлог - законот за Центар за извонредност за трансплантациона медицина и 
хируршки болести повлекува обврска за обезбедување средства за негово 
спроведување од Буџетот на Република Македонија. 
Предвиден е буџет во висина од околу 64 милиони денари.



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

Предлог - законот за Центар за извонредност за трансплантациона медицина и 
хируршки болести повлекува обврска за обезбедување на финансиски средства 
за основање на центар за извонредност за трансплантологија и хируршки 
болести и нивно уредување. 
Предвиден е буџет во висина од околу 64 милиони денари.



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
ЗА ЦЕНТАР ЗА ИЗВОНРЕДНОСТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИОНА МЕДИЦИНА И 

ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ 

ДЕЛ ПРВИ

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на законот

Член 1
(1) Со овој закон се уредува основањето, организацијата, делокругот на работа, 
начинот на вршење на работата и раководење со Јавната здравствена 
установа Универзитетската клиника за трансплантација на органи и ткива и 
хируршки болести, како центар за извонредност во кој се врши трансплантација 
и напредни хируршки интервенции.
(2) Со овој закон се уредуваат специфичностите во правата, обврските и 
одговорностите на вработените во Јавната здравствена установа 
Универзитетската клиника за трансплантација на органи и ткива и хируршки 
болести, вработувањето, стручното усовршување и оспособување, наградите и 
признанијата, како и финансирањето на Јавната здравствена установа 
Универзитетската клиника за трансплантација на органи и ткива и хируршки 
болести.
(3) На прашањата што не се уредени со овој закон се применуваат прописите 
од областа на здравствената заштита, ако со овој закон поинаку не е 
определено.

ДЕЛ ВТОРИ 

II. ВРШЕЊЕ НА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО ЦЕНТАР ЗА ИЗВОНРЕДНОСТ, 
ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА, ФИНАНСИРАЊЕ,

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАКОВОДЕЊЕ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
УНИВЕРЗИТЕТСКАТА КЛИНИКА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ И 

ТКИВА И ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ 

Вршење на трансплантација во центар за извонредност

Член 2
(1) Во Јавната здравствена установа Универзитетската клиника за 
трансплантација на органи и ткива и хируршки болести (во натамошниот текст: 
УКТХБ) како центарот за извонредност (Center of excellence) се врши 
трансплантација на органи и ткива согласно Законот за земање и пресадување 
на делови од човечкото тело заради лекување.
(2) УКТХБ се основа како јавна здравствена установа, со својство на правно 
лице и седиште во Скопје.
(3) Во УКТХБ се врши и стручното усовршување на здравствените работници и 
здравствените соработници и научно-истражувачка дејност од областа на 
трансплантационата медицина и хирургија и хируршките болести.



Дефиниции на поимите

Член 3
Одделните поими, употребени во овој закон го имаат следново значење:
1. „Специјалист по трансплантациона хирургија” e доктор на медицина, 
специјалист по општа хирургија или соодветна хируршка област (уролошка, 
дигестивна, торакална, кардиокардиохирургија и други) со најмалку двегодишна 
специјализација/супспецијализација по трансплантациона хирургија.
2. “Специјалист по трансплантациона медицина” е доктор на медицина, 
специјалист по интерна медицина или друга интернистичка област 
(нефрологија, гастроенетрохепатологија, хематологија, кардиологија и друго) со 
најмалку двегодишна специјализација/супспецијализација по трансплантациона 
медицина.
3. „Клинички научник по xистокомпатабилност и имуногенетика“ е здравствен 
соработник со завршено високо образование од областа на медицината или од 
областа на биомедицината, хумана имунологија или хумана генетика, со 
завршено четиригодишна обука за клинички лабораториски испитувања од 
областа на трансплантацијата и диплома/сертификат за завршена програма за 
хистокомпатабилност и имуногенетика во референтна лабораторија 
акредитирана од страна на EFI (European Federation for Imunogenetics), кој врши 
анализи и клиничка интерпретација на лабораториските испитувања, 
имунолошки ризик и статус на пациентите за трансплантација и после 
трансплантација. 
5. „Трансплантациона медицина“ е интегриран пристап во водење и лекување 
на болни со пресаден орган од интернистичка гледна точка.
6. „Трансплантациона хирургија“ е интегриран пристап во изведувањето на 
хируршки процедури при пресадувањето на органи и ткива.
7. „Сертификат за трансплантација“ е потврда/диплома за завршена најмалку 
двегодишна специјализација/супспецијализација по трансплантациона 
хирургија или медицина од УЕМС или други признати институции во Република 
Македонија, Европа и светот. 
8. „EFI стандарди“ се стандарди кои имаат за цел да се обезбедат точни 
резултати за тестирање на хистокомпатибилност и нивна репродуктивност во 
согласност со користените методи и реагенси и да осигурат минимален 
критериум кој сите лаборатории за хистокомпатибилност се должни да го имаат 
за да бидат прифатливи нивните услуги, односно резултати.    

 Финансирање на УКТХБ

Член 4
(1) Средствата за вршење на работите на УКТХБ се обезбедуваат врз основа 
на склучени договори со Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
согласно Законот за здравственото осигурување, од сопствени приходи, 
програма за финансирање на трансплантација на органи и ткива и хируршки 
болести донесена од Владата на Република Македонија на предлог на 
Министерството за здравство и други извори..
(2) УКТХБ може да обезбедува средства за работа и од: фондови, завештанија, 
подароци, кредити и други средства од домашни и странски правни и физички 
лица, како и од приходи од издавачка дејност и други сопствени приходи.



Член 5
Заради стимулирање на развојот на трансплантационата медицина и 

хирургија и хируршки болести Владата на Република Македонија, на предлог на 
Министерството за здравство, донесува научно-истражувачка програма за 
развој на трансплантационата медицина и хирургија и хируршки болести како 
програма за ко-финансирање на домашни и меѓународни научно-истражувачки 
проекти.

Организација и раководење

Член 6
УКТХБ работите од својот делокруг ги извршува преку оддели, одделенија во 
рамки на одделите, самостојни одделенија и лаборатории.

Член 7
(1) УКТХБ работите од својот делокруг ги извршува особено преку следните 
оддели: 
1) Хируршки оддел во кој се извршуваат работите што се однесуваат на 
земање, трансплантација и презервација на органите и ткивата, како и работите 
што се однесуваат на вршење на напредни хируршки интервенции од сите 
области, од страна на  хируршки тим составен од најмалку едно лице со 
сертификат за трансплантациона хирургија или најмалку 2 години работно 
искуство во центар за трансплантација во земја членка на ОЕЦД. 
2) Оддел за анестезија, реанимација и интензивно лекување во кој се 
извршуваат работите што се однесуваат на анестезија, реанимација и 
интензивно лекувањеи работите што се однесуваат на идентификување на 
потенцијален донор, иницирање на вршење на соодветни тестови, давање 
потврда на мозочна смрт, организација на земање на органи и ткива и 
транспорт на експлантираниот орган и/или ткиво, од страна на 
анестезиолошки тим составен од најмалку еден доктор специјалист по 
анестезиологијасо сертификат за напредна обука за менаџирање со донори и 
земање на органи и/или ткива во институција со развиена трансплантација или 
најмалку 2 години работно искуство во центар за трансплантација во  земја 
членка на ОЕЦД. 
3) Лабораторија за трансплантациja во која се извршуваат работите што се 
однесуваат на лабораториски и имунолошки испитувања, водење на 
електронска листа на чекање, електронска алокација на органи односно 
селектирање на донор-пациент и водење на национален регистар за матични 
клетки и пребарување / идентификување на несроден донор на матични клетки, 
од страна на  најмалку еден специјалист и/или клинички научник за 
хистокомпатабилност и имуногенетика кој ги исполнува EFI стандардите 
(European Federation for Immunogenetics)и најмалку еден доктор на медицина 
специјалист по имунологија или трансфузиска медицина или здравствен 
соработник со високо образование од областа на биохемијата и физиологија и 
молекуларната биологија, со сертификат од обука  за трансплантациона 
имунологија; 
4) Хоспитален оддел во кој се извршуваат работите што се однесуваат на 
подготовка и водење на трансплантирани пациенти, како и давање на 
имуносупресивна терапија, со помош на 
најмалку еден доктор на медицина специјалист по интерна медицина со 
искуство во генетика, трансплантација и ендоскопија (гастроскопија, 
колоноскопија, ресекција на полипи, хемостаза на гастроинтестинални 
крварења и др.).



5) Оддел за радиологија во кој особено се извршуваат работите што се 
однесуваат на употреба на дигиталната и класичната ангиографија и други 
постапки и методи при подготовка и избор на живи и/или кадаверични дарители 
на органи за трансплантација, дијагностицирање и евентуален третман на 
васкуларните и други компликации кај трансплантираните пациенти. 
(2) УКТХБ има право да формира и други оддели, покрај одделите од став (1) 
на овој член, во зависност од видот на работите што ги извршува во рамки на 
својот делокруг.

Управен одбор

Член 8
(1) Со УКТХБ управува управен одбор.
(2) Управниот одбор од став (1) на овој член го сочинуваат пет члена, од кои 
двајца се претставници од редот на стручните и компетентни лица во УКТХБ 
(внатрешни членови) и тројца се претставници на основачот (надворешни 
членови), кои се избираат за период од четири години, со право на избор за 
уште мандат. Член на Управниот одбор (внатрешен или надворешен) може да 
биде академик, дописен член и/или член надвор од работниот состав на 
Македонската академија за науки и уметности,  доктор на медицина избран во 
наставно звање доцент,доктор специјалист со најмалку пет години 
специјалистичко искуство по стекнувањето со стручното звање специјалист и 
здравствен соработник со завршено високо образование од областа на 
медицината или од областа на биомедицината, хумана имунологија или хумана 
генетика со најмалку пет години искуство во областа на трансплантацијата. 
Претседателот на Управниот одбор се избира од редот на неговите членови.
(3) Управниот одбор го донесува статутот на установата, донесува одлука за 
промена и проширување на дејноста и за другите статусни измени (поделба, 
издвојување, спојување и припојување), го усвојува извештајот за работа, ја 
донесува програмата за работа и финансискиот план, ја утврдува завршната 
сметка, донесува општи акти и го следи нивното извршување и врши и други 
работи утврдени со закон, актот за основање и статутот на јавната здравствена 
установа.
(4) Одлуката за промена и проширување на дејноста и за другите статусни 
измени (поделба, издвојување, спојување и припојување) од ставот (3) на овој 
член влегува во сила по добивањето на согласност од Владата на Република 
Македонија.

Критериуми за именување член на управен одбор

Член 9
(1) За претседател на Управниот одбор на УКТХБ може да биде именувано 
лице кое е доктор на медицински науки.
(2)  Член на Управниот одбор на УКТХБ не може да има лично, преку трето 
лице или по која било основа, интереси во УКТХБ кои можат да имаат какво 
било влијание на неговата независност и непристрасност во управувањето со 
УКТХБ. Секој член на Управниот одбор на УКТХБ е должен да го предупреди 
основачот на постоењето на ваков интерес кај него лично и/или кај другите 
членови на Управниот одбор на УКТХБ.
(3) За член на Управниот одбор на УКТХБ, покрај во случајот од став (3) на овој 
член и во случаите утврдени со Законот за установите, не може да биде 
именувано лице кое е:
- вработено или поседува акции или удели во правни лица кои вршат 
производство или промет со лекови, медицински помагала и/или медицинска 
опрема:



- блиско лице на работоводниот орган или на друг член на Управниот одбор на 
УКТХБ, односно лица во брачна или вонбрачна заедница со работоводниот 
орган или на друг член на Управниот одбор на УКТХБ, роднини по крв во права 
линија и во странична линија до четврти степен, посвоителот и посвоеникот, 
роднините по сватовство до втор степен како и секое физичко или правно лице 
со кое работоводниот орган или член на Управниот одбор на УКТХБ има 
приватен интерес, и 
- во други случаи утврдени со прописите од областа на спречувањето на 
судирот на интереси.

Разрешување и престанок на мандат на член на управен одбор

Член 10
Член на управен одбор на УКТХБ може да се разреши пред истекот на времето 
за кое е именуван и на член на управен одбор на на УКТХБ му престанува 
мандатот пред истекот на времето за кое е именуван: 
во случаите утврдени со Законот за здравствената заштита.

Согласност на статутот

Член 11
Министерството за здравство дава согласност на одредбите на статутот на на 
УКТХБ.

Работоводен орган

Член 12
(1) Со работата на УКТХБ раководи директор кој го именува Владата на 
Република Македонија на предлог на министерот за здравство.
(2) Директорот на УКТХБ го организира и раководи процесот на трудот, го води 
работењето на јавната здравствена установа, самостојно донесува одлуки во 
рамките на своите надлежности, ја претставува и застапува јавната 
здравствена установа спрема трети лица и е одговорен за законитоста на 
работењето на јавната здравствена установа и за обврските што се преземаат 
во правниот промет.
(3) За именување на директор се објавува јавен оглас во два дневни весници 
кои се издаваат на целата територија на Република Македонија.
(4) За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве 
услови:

 да е државјанин на Република Македонија;
 во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е 

изречена казна забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 да е член на Македонската академија на науките и уметностите или лице 

избрано во наставно-научно звање доцент, вонреден професор или 
редовен професор на медицински факултет или доктор на медицина 
–специјалист, со најмалку 10 години работно искуство како специјалист;

 да поседува сертификат од областа на трансплантацијата.
(5) Мандатот на директорот трае пет години. 
(6) На директорот мандатот му престанува:
- со истек на мандатот,
- по негово барање,
-со разрешување од Владата на Република Македонија на предлог на 
министерот за здравство,
- не е во можност да ја извршува функцијата поради телесна или ментална
неспособност која трае подолго од три месеци и
- во случај на смрт.



(7) Правата и обврските,како и платата на директорот на УКТХБ, односно на 
вршителот на должност директор на УКТХБ се уредуваат со менаџерски 
договор што се склучува меѓу директорот, односно вршителот на должност 
директор и Владата на Република Македонија.  Менаџерскиот договор се 
заверува кај надлежен нотар и содржи извршна клаузула. 
(8) Заради одржување и надградба на стручните знаења, способности и 
вештини, директорот, односно вршителот на должност директор на УКТХБ 
може да дава здравствени услуги, да биде раководител на трансплантациониот 
тим и на тимот кој дава здравствени услуги на странци, како и да врши 
дополнителна дејност согласно овој закон и Законот за здравствената заштита, 
за што има право на исплата на надоместок утврден со менаџерскиот договор 
од став (7) на овој закон и право да го користи својот факсимил.
(9) Владата на Република Македонија може да именува лице вршител на 
должноста директор на УКТХБ кое е овластено според насоките на Владата на 
Република Македонија да ги извршува подготовките за почеток на работата на 
УКТХБ.
(10) Владата на Република Македонија објавува нов јавен и именува вршител 
на должноста директор на УКТХБ ако на јавниот оглас од став (3) на овој член 
не се јави никој или ако не именува директор од пријавените кандидати.
(11) Вршителот на должноста директор на УКТХБ ги има сите права и 
должности на директор.
(12) Вршителот на должноста директор на УКТХБ може да ја врши должноста 
до именување на директор, а најдолго шест месеца од денот на неговото 
именување.
(13) Ако не биде именуван директор во рокот од ставот (12) на овој член, се 
именува нов вршителот на должноста директор на УКТХБ најдолго за време од 
шест месеца.
 

Раководител на оддел

Член 13
(1) Со одделот во УКТХБ раководи раководител на оддел, кој го организира 
процесот на работа во одделот и е одговорен пред директорот на УКТХБ за 
законитоста и стручноста на работењето на одделот.
(2) Раководител на оддел од ставот (1) на овој член може да биде лице кое ги 
исполнува следниве услови: 

 е државјанин на Република Македонија;
 поседува диплома за специјалност по трансплантациона медицина во 

рамки на УЕМС или друг валиден потврден сертификат/диплома за 
специјализација/супспецијализација по трансплантациона медицина или 
е клинички научник за хистокомпатабилност и имуногенетика кој ги 
исполнува стандардите за EFI (European Federation for Immunogenetics) 
акредитација;

 има значајна и потврдена научна и публицистичка активност призната во 
земјата и странство.

 (3) Раководителот на оддел од ставот (1) на овој член се назначува од страна 
на директорот на УКТХБ за период од пет години со право да биде реизбран 
по истекот на овој период, врз основа на јавен оглас објавен од управниот 
одбор на УКТХБ.
(4) По истекот на периодот од ставот (3) на овој член лицето се распоредува 
во УКТХБ на работно место соодветно на неговото образование и искуство.



Прописи согласно кои УКТХБ ја спроведува надлежноста
 

Член 14
(1) УКТХБ работите од својата надлежност ги врши особено согласно со овој 
закон, Законот за здравствената заштита и Законот за земање и пресадување 
на делови од човечкото тело заради лекување. 
(2) УКТХБ работите од својата надлежност ги врши согласно водечките 
принципи на Светска здравствена организација за трансплантација на човечки 
клетки, ткиво и органи (Тhe WHO guiding principles on human cell, tissue and 
organ transplantation). 

Меѓународна соработка на УКТХБ

Член 15
(1) УКТХБ соработува со органи на други земји на полето на трансплантологија 
и хируршки болести и организација и спроведување на обуки на здравствените 
работници и здравствените соработници вработени во УКТХБ, заради 
унапредување на трансплантологијата и хируршките болести.
(2) УКТХБ соработува со ЕУРОТРАНСПЛАНТ, која е организација што го 
олеснува распоредувањето и прекуграничната размена на органи од починато 
лице заради лекување на пациенти и на тој начин овозможува оптимално 
користење на донирани органи и со МАКТРАНСПЛАНТ, кое е координативно 
тело за спроведување, унапредување, законско усогласување, меѓународно 
поврзување и организирање на трансплантациските активности во Република 
Македонија.

ДЕЛ ТРЕТИ
III. НАМИРУВАЊЕ ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКУВАЊЕ

Услови за давање здравствени услуги на странци кои самите ги намируваат 
трошоците за лекување

Член  16
(1) Во УКТХБ за странци кои самите ги намируваат трошоците за лекување,  
здравствената услуга ја дава тим предводен од здравствен работник- 
специјалист, како и од здравствен соработник кој ќе ја врши интервенцијата, 
односно ќе ја спроведе дијагностичката постапка, односно ќе го изврши 
специјалистичко-консултативниот преглед. 
(2) Тимот предводен од здравствениот работник-специјалист, односно 
здравствен соработник од став (1) на овој член има право на дополнителен 
приход, односно на надоместок за извршената здравствена услуга, што не 
претставува дел од платата на членовите на тимот. Надоместокот за тимот за 
извршената здравствена услуга се исплаќа од цената УКТХБ ја наплаќа од 
пациентот-странец и изнесува 60% од добивката што ја остварува УКТХБ од 
наплатената цена за извршената услуга. 
(3) Надоместокот од став (2) на овој член ќе се распоредува во тимот на начин 
што здравствениот работник-специјалист, односно здравствен соработник од 
став (1) на овој член кој ја врши интервенцијата половина од надоместокот, а 
другата половина се распоредува меѓу останатите членови на тимот на начин 
утврден од директорот на УКТХБ.
(4) За здравствените услуги што се даваат на странци се наплаќа според 
ценовникот донесен од директорот на УКТХБ, на кој согласност дава 
министерот за здравство.



Дополнителна дејност

Член 17
(1) Здравствените работници-специјалист, односно здравствените соработници 
вработени во УКТХБ можат да вршат дополнителна дејност, односно да 
укажуваат здравствени услуги како дополнителна работа, после редовното 
работно време, согласно со лиценцата за работа во УКТХБ или во друга 
здравствена установа која е регистрирана за иста или сродна дејност.
(2) Дополнителната дејност од став (1) на овој член се врши под условите 
утврдени со Законот за здравствената заштита.

ДЕЛ ЧЕТВРТИ

IV. ЗДРАВСТВЕНИ РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИ СОРАБОТНИЦИ 
ВРАБОТЕНИ ВО ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКАТА 

КЛИНИКА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА НА ОРГАНИ И ТКИВА И ХИРУРШКИ 
БОЛЕСТИ 

Плата и додаток заради вршење на сложени здравствени услуги 

Член 18
(1) Вработените во УКТХБ се здравствени работници и здравствени 
соработници искусни и афирмирани специјалисти по трансплантација, 
хирургија, интерна медицина, анестезиологија и радиологија.
(2) Платите на вработените се утврдени со посебен колективен договор 
потпишан меѓу директорот на УКТХБ и синдикатот на вработените во УКТХБ.
(3) Министерот склучува посебен договор со вработените на УКТХБ за додаток 
заради вршење на сложени здравствени услуги кој се исплаќа од програмата од 
член 4 став (2) од овој закон за финансирање на трансплантација на органи и 
ткива и хируршки болести донесена од Владата на Република Македонија на 
предлог на Министерството за здравство, како и од други извори .

Услови за вршење на дејност 

Член 19
(1) УКТХБ може да врши дејност ако во работен однос има најмалку три 
вработени доктори на наука од областа на медицината, од кои најмалку двајца 
избрани во звање редовни универзитетски професори во два избора или 
наставници на медицински факултет. 
(2) УКТХБ може да врши дејност и ако наставниците од ставот (1) на овој член 
се во работен однос во универзитетската клиника и во медицинскиот факултет, 
согласно со прописите од областа на работните односи и договорот за 
вработување.

Вработување

Член 20
(1) Постапката за вработување на здравствените работници и здравствените 
соработници во УКТХБ се врши согласно со Законот за здравствената заштита.
(2) Вработувањето од став (1) на овој член се врши преку склучување на 
договор на неопределено време.



(3) По исклучок од став (2) на овој член, во случај на неможност од 
спроведување на постапка за вработување на неопределено време, а кога 
постои потреба во УКТХБ од здравствени работници и/или здравствени 
соработници, заради непречено вршење на јавната услуга на установата, 
истите може да се вработат со договор за вработување на определено време 
до пет години.
(4) За вработените од ставот (3) на овој член се применуваат одредбите од овој 
закон и Законот за здравствената заштита, освен доколку поинаку не е 
определено со овој закон.
(5) Здравствен работник, односно здравствен соработник вработен во јавна 
здравствена установа, со негова согласност, може да се преземе од јавната 
здравствена установа во која е вработен во УКТХБ под услови и на начин 
утврден со Законот за здравствената заштита.
(6) Здравствен работник кој врши специјалистичко - консултативна здравствена 
дејност во приватна здравствена установа, како и здравствен соработник 
вработен во приватна здравствена установа може да биде преземен во УКТХБ 
ако за тоа се согласни здравствениот работник, односно здравствениот 
соработник, директорот на УКТХБ, Министерството за здравство и Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија.
(7) Здравствен работник со средно, вишо или високо стручно образование или 
со 180 ЕКТС од областа на медицината, кој врши здравствена дејност во 
приватна здравствена установа, може да биде преземен во УКТХБ, под услови 
и на начин утврден со Законот за здравствената заштита.
(8) Во УКТХБ може да врши здравствена дејности здравствен работник, 
односно здравствен соработник кој е вработен во јавна, односно приватна 
здравствена установа, согласно со прописите од областа на работните односи 
и договорот за вработување (двоен работен однос).
(9) Пензионирани здравствени работници, односно здравствени соработници 
можат да вршат здравствена дејност во УКТХБ  со согласност на 
Министерството за здравство. 

Општи и посебни услови за вработување

Член 21
(1) Во УКТХБ може да се вработи лице кое ги исполнува општите и посебните 
услови.
(2) Општи услови се:
- да е државјанин на Република Македонија, 
- да е полнолетен, 
- да има општа здравствена способност и 
- да не му е изречена со правосилна одлука забрана на вршење професија, 
дејност или должност.
(3) По исклучок од ставот (2) алинеја 1 на овој член, кога е потребно 
унапредување на работењето преку пренос на вештини и знаења од областа на 
медицината и/или хистокомпатабилност и имуногенетика, во УКТХБ може да се 
вработи и здравствен работник, односно здравствен соработник со високо 
образование кој е странец и е истакнат стручњак во областа на медицината, 
односно во областа на хистокомпатабилност и имуногенетика, по одлука на 
Владата врз основа на позитивни мислења од Министерството за здравство и 
Министерството за внатрешни работи и согласно со прописите за вработување 
на странци.
(4) Посебни услови се:
- да има соодветно образование,
- сертификати за обука од областа на трансплантацијата 
- да има најмалку пет години работно искуство во струката  
- други услови утврдени во актот за систематизација на работните места.



Примена на прописи за вработените во Јавната здравствена установа 
Универзитетската клиника за трансплантација на органи и ткива и хируршки 

болести

Член 22
Прашањата во врска со работниот однос на вработените во УКТХБ се 

уредуваат со овој закон, а за сите прашања кои не се уредени со овој закон се 
применуваат одредбите од законот кој го уредува статусот на здравствените 
работници и здравствените соработници, одредбите од законот кој го уредува 
статусот на административните службеници, одредбите од законот кој го 
уредува статусот на вработените во јавниот сектор, како и општите прописи за 
работни односи.

Месечна плата, надоместоци и награди

Член 23
(1) Вработените во УКТХБ имаат право на плата, надоместоци на плата и 
додатоци на плата и надоместок на трошоци поврзани со работата под услови 
и критериуми утврдени со закон, колективен договор и договор за вработување.
(2) Вработените можат да добиваат до 30%, од основната плата како 
надополнување на редовната плата во текот на месецот за посебната 
одговорност која произлегува од работното место кое е од особено значење за 
ефикасноста на УКТХБ.
(3) Вработените може да добијат парични награди или слободни денови за 
постигнати исклучителни резултати во работењето.
(4) Системот на наградување на вработените поблиску го определува 
министерот за здравство по предлог на директорот на УКТХБ.

Награди и признанија

Член 24
За долгогодишна стручна работа, организациски унапредувања, успех во 

поединечни подрачја на работа во вршењето на работните задачи и 
подобрување на угледот на УКТХБ, на вработените во УКТХБ им се доделуваат 
писмени признанија (благодарници), како и парични награди согласно системот 
на наградување на вработените од член 23 став (4) од овој закон.

Работа во смени и прекувремено

Член 25
Поради потребите на УКТХБ, а по наредба на непосредниот 

раководител, вработените можат да работат во смени и прекувремено.

Склучување на договор за упатување на обука

Член 26
Меѓусебните права и обврски на УКТХБ и вработениот кој е упатен на 

обука за потребите на установата, се уредуваат со писмен договор во кој се 
утврдува точниот датум до кој вработениот не може да побара престанок на 
работниот однос, како и неговата материјална одговорност сразмерна на 
средствата потрошени за реализација на обуката, доколку по негова вина или 
на негово барање му престане работниот однос пред утврдениот датум.



ДЕЛ ПЕТТИ

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 27
Владата на Република Македонија во рок од 7 дена од денот на влегување 

во сила на овој закон ќе донесе одлука за именување на вршител на должност 
директор на УКТХБ, кој е должен да ги извршува подготовките за почеток на 
работата на УКТХ.

Член 28
(1) Уписот на УКТХБ во Централниот регистар на Република Македонија ќе се 
изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој Закон.
(2) Изборот на членовите на органот на управувањето на УКТХБ ќе се изврши 
во рок од 10 дена од денот на уписот во Централниот регистар на Република 
Македонија.
(3) Статутот и актите за внатрешната организација и систематизација на 
работните места на УКТХБ ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на изборот 
на членовите на органот на управување. 
 (4) УКТХБ ќе го преземе потребниот број на вработени за вршење на дејноста 
од постојните јавни здравствени установи со денот на донесувањето на  актите 
за внатрешната организација и систематизација на работните места на УКТХБ.
(5) Постапката за избор на директор на УКТХБ согласно член 12 од овој закон 
ќе започне да се спроведува во рок од 10 дена од денот на уписот на УКТХБ во 
Централниот регистар на Република Македонија.

Член 29
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТАР ЗА ИЗВОНРЕДНОСТ ЗА 
ТРАНСПЛАНТАЦИОНА МЕДИЦИНА И ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ

 
I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Со член 1 од Предлог - законот се уредува предметот на законот. 
Со член 2 од Предлог - законот се уредува вршењето на трансплантација во 
центар за извонредност.
Со член 3 од Предлог-законот се уредуваат дефиниции на поимите употребени 
во законот.
Со член 4 од Предлог-законот се уредува начинот и изворите на финансирање 
на УКТХБ.
Со член 5 од Предлог-законот се уредува начинот и изворите на финансирање 
на УКТХБ.
Со член 6 од Предлог-законот се уредува организација и раководење на УКТХБ.
Со член 7 од Предлог-законот се уредува организација и раководење на УКТХБ.
Со член 8 од Предлог - законот се уредува составот и мандатот на Управниот 
одбор на УКТХБ.
Со член 9 од Предлог-законот се утврдуваат критериуми за избор на членови 
во Управниот одбор на УКТХБ.
Со член 10 од Предлог-законот се уредува разрешување и престанок на мандат 
на член на Управен одбор на УКТХБ.
Со член 11 од Предлог-законот се уредува давање на согласност на статутот на 
УКТХБ.
Со член 12 од Предлог-законот се уредуваат прашања поврзани со изборот, 
делокругот на работа и условите што треба да ги исполни директорот на УКТХБ 
како работоводен орган. 
Со член 13 од Предлог-законот се уредува прашања поврзани со изборот, 
делокругот на работа и условите што треба да ги исполни раководителот на 
оддел.
Со член 14 од Предлог-законот се уредуваат прописите согласно кои УКТХБ ја 
спроведува својата надлежност.
Со член 15 од Предлог-законот се уредува меѓународната соработка на УКТХБ.
Со член 16 од Предлог-законот се уредува давањето на здравствени услуги од 
страна на УКТХБ на странци.
Со член 17 од Предлог-законот се уредува правото на вршење на 
дополнителна дејност. 
Со член 18 од Предлог-законот се уредува платата и додатокот за вработените 
во УКТХБ заради вршење  на сложени здравствени услуги. 
Со член 19 од Предлог-законот се уредуваат условите за вршење на дејноста 
на УКТХБ од аспект на наставно-научен кадар кој треба да биде вработен во 
УКТХБ.
Со член 20 од Предлог-законот се уредува начинот на вработување во УКТХБ.
Со член 21 од Предлог законот се уредуваат општите и посебните услови за 
вработување во УКТХБ.
Со член 22 од Предлог-законот се уредува примената на прописи за 
вработените во УКТХБ.
Со член 23 од Предлог-законот се уредува начинот на утврдување на 
месечната плата, надоместоци и награди за  вработените во УКТХБ.
Со член 24 од Предлог-законот се уредува правото на награди и признанија. 
Со член 25 од Предлог-законот се уредува правото и обврската за работа во 
смени и прекувремено.
Со член 26 од Предлог-законот се уредува обврската за склучување на договор 
за упатување на обука.



Со член 27 од Предлог-законот се уредува обврска на Владата за донесување 
на одлука за именување на вршител на должност директор на УКТХБ, кој е 
должен да ги извршува подготовките за почеток на работата на УКТХБ.
Со член 28 од Предлог-законот се уредува редоследот и роковите во кои треба 
да бидат спроведени активностите за запишување на УКТХН во Централен 
регистар на Република Македонија и почетокот со работа.
Со член 29 од Предлог-законот се уредува влегувањето во сила на законот.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Основање и почеток со работа на Универзитетска клиника за 
трансплантациона медицина и хируршки болести како центар за извонредност.








