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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 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),  регулирани се прашањата кои се однесуваат на 
системот и организацијата на здравствената заштита и вршењето на здравствената 
дејност, загарантираните права и утврдените потреби и интереси на државата во 
обезбедувањето на здравствената заштита, здравствените установи, вработувањето, 
правата и должностите, одговорноста, евалуацијата, престанокот на вработувањето, 
заштитата и одлучувањето за правата и обврските на здравствените работници и 
здравствените соработници, квалитетот и сигурноста во здравствената дејност, 
коморите и стручните здруженија, рекламирањето и огласувањето на здравствената 
дејност, вршењето на здравствена дејност во вонредни услови и надзорот над 
вршењето на здравствената дејност.

Со членот 204 се уредува престанувањето на вработувањето по сила на закон. 
Во алинејата 6 од истиот член се дефинира прекин на договорот за вработување по 
однос на возраст согласно прописите од областа на работните односи.  

Со Предлог законот по постојниот  член 204 се додава нов член 204-а, со кој по 
исклучок се регулира можноста за продолжување на работниот однос на здравствениот 
работник и здравствениот соработник заради овозможување на континуирано вршење 
на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи. 
          Ваквата измена и дополнување е заради  континуирано обезбедување на 
здравствената заштита на осигурениците на територијата целата држава.
 

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Законот чие донесување се предлага, се заснова на истите начела на кои е 

заснован и основниот текст на Законот за здравствената заштита и со истиот согласно 
прописите од областа на работните односи се прекинува договорот за вработување на  
здравствениот работник и здравствениот соработник, но и се остава можност согласно 
овој закон за исклучок со кој во точно уредена постапка заради континуирано 
обезбедување на здравствената заштита на сите осигуреници во државата  
здравствениот работник и здравствениот соработник да можат договорот да го 
продолжат најмногу до 67 години возраст.

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

Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 
заштита нема фискални импликации врз Буџетот на Република Северна Македонија.
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IV.ПРОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, 
ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА 
МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Предлогот на закон за изменување и дополнување на Законот за здравствената 
заштита не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Северна 
Македонија како и за одделни субјекти.
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ПРЕДЛОГ 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 и 153/19), во член 204 алинејата 6 се менува и гласи:

„ – му престане договорот за вработување, поради возраст согласно прописите 
од областа на работните односи.”.

                                                         Член 2

По членот 204, се додава нов член 204-а кој гласи:

         „Член 204-а

(1) По исклучок од членот 204 алинеја 6 од овој закон, заради непречено 
вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствените установи,  директорот 
на здравствената установа по претходна согласност на здравствениот работник 
односно здравствениот соработник, еднаш годишно донесува одлука за 
продолжување на договорот за вработување на здравствениот работник, односно 
здравствениот соработник кој ги исполнил условите за стекнување на старосна пензија 
најмногу до 67 години возраст.

(2) Одлуката на директорот за продолжување на работниот однос на 
здравствениот работник и здравствениот соработник од став (1) на овој член, ја 
потврдува министерот за здравство.”.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од  денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Северна Македонија”.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА
ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

I.ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ

Предлог законот  за изменување и дополнување на Законот за здравствената 
заштита има 3 члена.

Со членот 1 се дефинира прекин на договорот за вработување по однос на 
возраст согласно прописите од областа на работните односи.

Со членот 2 се предлага воведување на нов член 204-а, со кој се регулира 
можноста за продолжување на работниот однос на здравствениот работник односно 
здравствениот соработник заради потребата од  континуирано вршење на 
здравствената дејност во мрежата на здравствени установи. 

Ваквата измена е во правец на обезбедување на  континуираната здравствена 
заштита на осигурениците на територијата целата држава.

Со членот 3 се уредува влегувањето во сила на овој закон. 

II. MEЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО 
ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во одредбите од овој закон се меѓусебно поврзани и 
истите прават една правна целина.

III. ПОСЛЕДИЦИ КОИ ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложеното решение на Законот за здравствената заштита се уредува 

престанокот на работниот однос на здравствените работници и здравствените 
соработници по сила на закон, како и исклучок кога здравствените установи кои имаат  
потреба од задржување на вработениот до 67 години возраст, заради овозможување 
на континуирано пружање на здравствена заштита на осигурениците на територијата 
на целата држава, да можат по  претходна согласност на здравствениот работник 
односно здравствениот соработник договорот за вработување да го продолжат.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД  ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА КОИ СЕ 
МЕНУВААТ

Престанување на вработување по сила на закон 

Член 204
На здравствениот работник, односно здравствениот соработник му престанува 

вработувањето по сила на закон, ако:
 - ја загуби работната способност - со денот на доставувањето на правосилното 

решение за утврдување на изгубената работна способност,
 - му престане државјанството на Република Македонија - со денот на 
доставувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Македонија,
 - му е изречена забрана за вршење професија, дејност или должност - со денот 
на правосилноста на одлуката,
 - биде осуден за кривично дело во врска со службената должност или друго 
кривично дело кое го прави недостоен за здравствен работник, односно здравствениот 
соработник и за вршење на службата во здравствената установа - со денот на 
врачувањето на правосилната пресуда,

 - поради издржување на казна затвор во траење подолго од шест месеци - со 
денот на стапувањето на издржување на казната
 - му престане договорот за вработување или договорот за продолжување на 
вработувањето, поради возраст согласно прописите од областа на работните односи
 - докторот на медицина, докторот на стоматологија или фармацевтот на 
терцијарно ниво не се согласи да биде преземен и не го склучи договорот за 
вработување во јавна здравствена установа која врши здравствена дејност на 
секундарно ниво во согласност со членовите 179-а став (11), 179-б став (7) и 179- в 
став (4) од овој закон.


