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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 12 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА  СО  ЗАКОНСКА  СИЛА  ЗА  ДОПОЛНУВАЊЕ  НА УРЕДБАТА СО 
ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време 

на вонредна состојба („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 
84/20, 100/20 и 140/20), во член 2 по ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

„Министерот за здравство, за време на постоењето на заразната болест КОВИД-19 
(COVID-19), а заради ефикасно, ефективно и навремено дијагностицирање, третман,  
лекување, нега и рехабилитација на лицата заболени од оваа болест, по потреба, може со 
наредба да упатува здравствени работници, односно здравствени соработници и помошно-
технички лица вработени во јавна здравствена установа во мрежата на работа во друга 
јавна здравствена установа во мрежата. 

За време на извршувањето на работата во јавната здравствена установа во која се 
упатени, здравствените работници, односно здравствените соработници и помошно-
техничките лица од ставот 6 на овој член правата и обврските од работниот однос ги 
остваруваат во јавната здравствена установа од која се упатени, односно во која имаат 
засновано редовен работен однос.“.

Член 2
Одредбите од членот 1 од оваа уредба со законска сила ќе се применуваат за време на 

траење на вонредната состојба и по престанокот на траењето на вонредната состојба до 31 
декември 2020 година.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.
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