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ВОВЕД

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

Со  Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 
заштита („Службен весник на Република Македонија”, бр. 20/19), покрај другите 
измени и дополнувања , со член 8 е дополнет  членот 141 и како услов за 
специјализација е уредено дека здравствените работници со високо образование 
од областа на медицината  можат да специјализираат ако, покрај другите услови 
имаат и најмалку шест месеци работа согласно стекнатата лиценца за работа во 
примарна  здравствена заштита и преоден режим за спроведување на 
започнатите постапки за специјализација и супспецијализација, но не и за 
пробната работа .

Поради горенаведеното, се предлага донесување на Предлог-закон за 
дополнување на Законот за здравствената заштита.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Предлог Законот за дополнување на Законот за здравствената заштита се 
заснова на истите начела на кои се заснова и Законот за здравствената заштита.

Во Законот е содржано основно решение според кое условот за работа во 
траење од шест месеци ќе се однесува за сите здравствените работници со 
високо образование од областа на медицината кои со лиценца за работа се 
стекнале по  денот на влегување во сила на Законот за изменување и 
дополнување на Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија” брoj 20/19).

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

Предлог на законот не предизвикува фискални импликации по Буџетот на 
Република Македонија. 

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

Со спроведувањето на одредбите на Предлог на законот не е потребно 
обезбедување на финансиски средства, ниту има дополнителни материјални 
обврски за одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 

Со оглед на тоа што не се работи за обемен и сложен закон, согласно член 
170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, се предлага овој 
закон да се донесе по скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 

заштита („Службен весник на Република Македонија” број 20/19), во член 22 по 
ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Здравствените работници со високо образование од областа на 
медицината кои до денот на влегувањето во сила на овој закон, се стекнале со 
лиценца за работа  можат да специјализираат 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 и 37/16).”.

Член 2
Овој закон влегува со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГOT НА 
ЗАКОНОТ 

Со членот 1 од Предлог на законот, се дополнува  членот 22 од Законот 
за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија” број 
20/19), со одредба според која здравствените работници со високо образование 
од областа на медицината кои со лиценца за работа се стекнале до денот на 
влегување во сила на овој закон да можат да специјализираат согласно 
одредбите  од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 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).

Со членот 2 се уредува влегувањето во сила на законот

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Со овој Предлог на закон се предлага дополнување на постојни решенија 
кои се содржани во одредбите од Законот, истите се меѓусебно поврзани и се 
однесуваат на иста правна работа. 

III.ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со дополнувањето се дава можност здравствените работници со високо 
образование од областа на медицината кои со лиценца за работа се стекнале 
до денот на влегување во сила на  овој закон да можат да специјализираат 
согласно одредбите од Законот за здравствената заштита („Службен весник на 
Република Македонија” бр. 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).



6

ТЕКСТ НА ОДРЕДБАТА 
ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
(„Службен весник на Република Македонија” број 20/19)

 ШТО СЕ  ДОПОЛНУВА

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.


