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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 
 

Врз основа на член 96 став (7) од Законот за здравствената заштита ("Службен весник 
на Република Македонија" бр.43/12), министерот за здравство, донесe 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОСТОРОТ, ОПРЕМАТА И КАДАРОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

ПУНКТОВИ 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат просторот, опремата и кадарот за здравствените 

пунктови во државните органи, правосудните органи, трговските друштва кои имаат 
повеќе од 100 вработени, хотелите со капацитет над 100 легла и во единиците на локална 
самоуправа. 

 
Член 2 

Просторот во кој се организира здравствениот пункт треба да биде одбран така што 
истиот да биде лесно достапен, со можност за брз влез/излез.  

 
Член 3 

Здравствениот пункт организиран во државните органи, правосудните органи, 
трговските друштва кои имаат повеќе од 100 вработени, од кои 100 или повеќе вработени 
работат во седиштето на трговското друштво, треба да има простор во седиштето на 
трговското друштво со обезбеден еден преносен  дефибрилатор и да биде опремен со 
средства за давање прва помош (кутија за прва помош). 

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е 
потребно да има намалку пет лица од редот на вработените обучени за ракување со 
преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош. 

 
Член 4 

Доколку вкупниот број на вработени во трговското друштво е поголем од 100, но 
вработените се распределени и работите ги извршуваат во повеќе различни 
филијали/подружници, само во филијалите/ подружниците во кои работат повеќе од  100 
вработени треба да има простор со обезбеден еден преносен дефибрилатор и да биде 
опремен со средства за давање прва помош (кутија за прва помош). 

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е 
потребно да има намалку тројца вработени во филијалата/подружницата, обучени за 
ракување со преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош. 

  
Член 5 

Здравствениот пункт организиран во хотелите со капацитет над 100 легла, треба да има 
простор со обезбеден еден преносен  дефибрилатор и да биде опремен со средства за давање 
прва помош (кутија за прва помош). 

Хотелите од став 1 на овој член кои организираат разни свечености и други настани, 
потребно е да имаат присутен најмалку еден вработен кој е обучен за ракување со 
преносен дефибрилатор и со средствата за давање на прва помош за време на 
одржувањето на тие свечености или настани. 
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За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е 
потребно да има намалку пет вработени обучени за ракување со преносен дефибрилатор и 
со средства за давање на прва помош. 

 
Член 6 

Здравствениот пункт организиран во единиците на локалната самоуправа треба да има 
простор со обезбеден еден преносен  дефибрилатор и да биде опремен со средства за 
давање прва помош (кутија за прва помош). 

За давање на прва помош на лица во здравствениот пункт од став 1 на овој член е 
потребно да има намалку пет лица од редот на вработените во органите на единицата за 
локална самоуправа обучени за ракување со преносен дефибрилатор и со средства за 
давање на прва помош. 

 
Член 7 

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

 
Бр.24-4250/1 

28 мај 2012 година                  Министер за здравство, 
   Скопје                       Никола Тодоров, с.р. 
 


