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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Сл. Весник на Р. Македонија, бр.145 од 19.11.2012 година

Член 1
Во Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република
Македонија“ број 43/12), во членот 74 став (1) по зборот „третман“ се додаваат
зборовите: „лекување и третман на хронично болни“.
Во ставот (2) по зборот „здравје“ се става запирка, а сврзникот „и“ се заменува со
зборовите: „лекување и третман на хронично болни“.

Член 2
По членот 226 се додава нов наслов и нов член 226-а, кои гласат:
„Видеонадзор во јавните здравствени установи

Член 226-а
(1) Заради заштита на животот и здравјето на луѓето, како и заради
обезбедување на контрола над влегувањето и излегувањето од просториите на
јавните здравствени установи, во просториите на јавните здравствени установи се
врши видеонадзор од страна на јавната здравствена установа до кој има пристап
и Министерството за здравство.
(2) Видеонадзорот од ставот (1) на овој член се врши на просторот кој се наоѓа
пред шалтерите и на просторот кој  се наоѓа пред просториите во јавната
здравствена установа каде што се даваат здравствени услуги на пациентите, како
и во просториите во јавната здравствена установа каде што работат вработените
на шалтерите.
(3) Во јавните здравствени установи во кои се врши видеонадзорот од ставот (1)
на овој член се истакнува известување, кое е јасно, видливо и истакнато на
начин што им овозможува на субјектите кои се предмет на видеонадзорот да се
запознаат со вршењето на видеонадзорот и кое содржи информација дека се
врши видеонадзор од страна на јавната здравствена установа и информација за
начинот на кој може да се добијат информации за тоа каде и колку време се
чуваат снимките од системот за видеонадзор.
(4) На видеонадзорот од ставот (1) на овој член се применуваат и одредбите од
Законот за заштита на личните податоци.
(5) Системот за  видеонадзор од ставот (1) на овој член ќе овозможува
препознавање на гужва во просторот што е предмет на видеонадзор и
известување за гужвата до директорот на јавната здравствена установа во која
има еден директор, односно до организацискиот директор во јавната здравствена
установа во која има двајца директори, како и до Министерството за здравство.
(6) Во случај на настанување на гужвата од ставот (5) на овој член до
Министерството за здравство и до директорот од ставот (5) на овој член ќе
пристигне известување, по што директорот е должен веднаш да преземе мерки за
да се обезбеди расчистување на настанатата гужва и непрекинато вршење на
здравствената дејност.
(7) На шалтерите во јавните здравствените установи се обезбедува еднонасочна
телефонска комуникација од директорот од ставот (5) на овој член и
Министерството за здравство кон шалтерот, со цел за овозможување на директна
комуникација заради расчистување на настанатите гужви и обезбедување на
непрекинато вршење на здравствената дејност.“
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Член 3
Во членот 227 став (3) зборовите : „од десет“ се заменуваат со зборовите: „до
35“.

Член 4
Насловот пред членот 229 се менува и гласи: „Доделување на лиценца“.

Член 5
Во членот 229 ставот (1) се менува и гласи:
„Постапката за доделување на лиценца ја води Министерството за здравство.“
Во ставовите (3) и (18) зборот „концедентот“ се заменува со зборовите:
„Министерството за здравство“.
Во ставот (14) зборот „концедент“ се заменува со зборовите: „министерот за
здравство“.
Во ставот (19) алинеја 3 зборовите: „од десет“ се заменуваат со зборовите: „до
35“.
Во алинејата 7 зборот „концедентот“ се заменува со зборовите: „Министерството
за здравство“.

Член 6
Во членот 230 ставови (2), (4), (8), (17), (18), (25), (26), (27), (28) и (29) зборот
„концедентот“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“.
Во ставот (33) зборот „концедентот“ се заменува со зборовите: „министерот за
здравство“.

Член 7
Во членот 231 став (2) зборовите: „од десет години од доделувањето на
концесијата согласно со ставот (1) на овој член“ се заменуваат со зборовите: „за
кој е доделена лиценцата“.
Во ставовите (3) и (4) зборот „концедентот“ се заменува со зборовите:
„министерот за здравство“.
Во ставот (8) зборовите: „големината на просторот, локацијата на објектот,
односно местоположбата на просторот, староста на објектот и опременоста на
просторот, односно во зависност од“ се бришат.
Ставот (10) се менува и гласи:
„При доделување на лиценца на здравствените установи во кои работат
избраните лекари не се спроведува постапка за доделување на лиценца, односно
Министерството за здравство врз основа на барање за доделување на лиценца
склучува договор за лиценца, доколку во мрежата на здравствени установи не е
исполнет максималниот број на тимови за соодветната здравствена дејност и
територија.“
По ставот (10) се додавааат шест нови става (11), (12), (13), (14), (15) и (16), кои
гласат:
„(11) Ако при доделувањето на лиценца се користи простор или опрема на јавна
здравствена установа потребна за вршење на соодветната дејност на носителот
на лиценца, постапката за давањето на просторот или опремата под закуп ја
спроведува јавната здравствена установа врз основа на одлука на  управниот
одбор на јавната здравствена установа и писмена согласност од Министерството
за здравство.
(12) Просторот или опремата се издава под закуп на здравствената установа,
односно здравствениот работник која ќе понуди највисока месечна закупнина на
јавното наддавање.
(13) Најнискиот износ на закупнина во зависност од големината на просторот,
локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот, староста на
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објектот и опременоста на просторот го пропишува министерот за здравство и
истиот претставува почетен износ при јавното наддавање.
(14) Средствата од закупнината се уплаќаат на посебна сметка на јавната
здравствена установа и се наменети за тековно и инвестициско одржување во
јавната здравствена установа.
(15) Примерок од договорот за закуп на просторот или опремата склучен меѓу
јавната здравствена установа и здравствената установа, односно здравствен
работник закупец, јавната здравствена установа го доставува до Министерството
за здравство.
(16) На постапката за давањето на просторот или опремата под закуп од ставот
(11) на овој член се применуваат соодветно одредбите од Законот за користење и
располагање со стварите на државните органи кои се однесуваат на издавање
под закуп на недвижни и подвижни ствари со јавно наддавање, доколку поинаку
не е утврдено со овој закон.“

Член 8
Во членот 232 ставови (1) алинеја 2, (2), (3), (4), (6), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16) и (19) зборот „концедентот“ се заменува со зборовите:
„Министерството за здравство“.

Член 9
Во членот 316 став  (3) зборот „новоосновани“ се брише, а по зборот „лекари“ се
става запирка и се додаваат зборовите: „кои ќе побараат да бидат во мрежата на
здравствените установи согласно со овој закон“.

Член 10
Во членот 318 став (3) по зборот „возраст“ се става запирка и се додава
сврзникот „а“, а зборовите: „можат да бидат преземени “ се заменуваат со
зборовите: „се преземаат“.
По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:
„(4) Неисполнувањето на обврската за преземање и вработување на
здравствените работници од ставот (3) на овој член од страна на новиот носител
на лиценца претставува основ за раскинување на договорот за лиценца.“

Член 11
Низ целиот текст на законот зборот „концесија“ се заменува со зборот „лиценца“,
зборот „концесијата“ се заменува со зборот „лиценцата “, зборот „концесии“ се
заменува со зборот „лиценци“, зборот „концесионери“ се заменува со зборовите:
„носители на лиценца“, зборот „концесионерите“ се заменува со зборовите:
„носителите на лиценца“, зборот „концесионер“ се заменува со зборовите:
„носител на лиценца“, зборот „концесионерот“ се заменува со зборовите:
„носителот на лиценца“ и зборовите  „концесискиот надоместок“ се заменуваат со
зборовите: „надоместокот за лиценца“.

Член 12
Постапките за доделување на концесија започнати според Законот за
здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12) и
прописите донесени врз основа на него, ќе завршат согласно со тие прописи.

Член 13
Концесиите доделени според Законот за здравствената заштита („Службен весник
на Република Македонија“ број  43/12) и прописите донесени врз основа на него
се сметаат како лиценци согласно со овој закон, со важност согласно со
прописите согласно со кои биле издадени.
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Член 14
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравствената заштита.

Член 15
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен
весник на Република Македонија“.


