
Службен весник на РСМ, бр. 169 од 22.6.2020 година 

1 од 2

20201692129

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 22 јуни 2020 година, 
донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И 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, 140/20 и 156/20), членот 2 се менува и гласи:

„Фондот за здравственото осигурување на Република Северна Македонија склучува 
договор со кој ќе ги договори обемот и видот на здравствените услуги кои здравствената 
установа од ставот 7 на овој член ќе ги врши во периодот на важењето на оваа уредба, 
согласно прописите од областа на задолжителното здравствено осигурување.

Во јавните здравствени установи на секундарно и на терцијарно ниво кои имаат услови 
во однос на просторот, опремата и кадарот согласно закон, можат да се вршат здравствени 
услуги од областа на молекуларната дијагностика во мрежата на здравствени установи.

Престанувањето на вработувањето по сила на закон, со престанок на договорот за 
вработување или договорот за продолжување на вработувањето на здравствен работник 
односно здравствениот соработник, поради возраст, се одложува за време на траењето на 
вонредната состојба во случај на стекнување на право на старосна пензија кога ќе наполни 
64 години живот (маж), односно 62 години живот (жена) согласно Законот за пензиското и 
инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија" бр.98/12, 166/12, 
15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 
154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16, 35/18, 220/18 и 245/18 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија" бр.180/19, 275/19 и 31/20), односно кога ќе наполни 64 
години возраст, или кога со писмена изјава до работодавачот ќе побара да му се продолжи 
договорот за вработување најмногу до 67 години возраст согласно Законот за работните 
односи („Службен весник на Република Македонија" бр.62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 
20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 110/19).

Министерот за здравство, за време на постоењето на заразната болест Коронавирус 
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.
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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 4 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.

Приватните здравствени установи, во рамките на вршењето на дејноста за интензивна 
нега и терапија, укажуваат здравствени услуги и за заразната болест Коронавирус COVID-
19 за пациентите примени во установата кај кои во текот на укажувањето на 
здравствените услуги за дијагностицирање, лекување, третман, нега и рехабилитација во 
установата е утврдено присуство на причинителот Sars-Cov-2 вирус за заразната болест 
Коронавирус COVID-19 во нивниот организам.

Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои 
вршат дејност за интензивна нега и терапија ќе ја вршат оваа дејност во мрежата на 
здравствени установи, за укажување на здравствени услуги на пациенти заболени од 
заразната болест Коронавирус COVID-19, по предходно утврдена потреба од 
Министерството за здравство и согласност од Главниот координативен кризен штаб за 
обезбедување целосна координација, во врска со спречување, внесување и ширење на 
Корона вирус COVID-19.

Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои 
укажуваат здравствени услуги за детекција на Коронавирус COVID-19, со PCR метода на 
земен материјал назофарингеален и орофарингеален брис и бронхоалвеоларен лават, во 
микробиолошка лабораторија, ќе ја вршат оваа услуга во мрежата на здравствени 
установи.“

Член 2
По членот 2-а се додава нов член 2-б, кој гласи:

„Член 2-б
Одредбите од членот 2 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”.

    Бр. 44-5709/1 Заменик на претседателот
22 јуни 2020 година на Владата на Република
        Скопје Северна Македонија,

                              м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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