
 
 

Врз основа на член 288 став 1 алинеја 3 од Законот за здравствената 
заштита („Службен Весник на Република Македонија“ бр.43/12 и 145/12), 
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 
___________________ 2012 година, донесе 

 
ОДЛУКА 

ЗА ПРИВРЕМЕНА МЕРКА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДРУГИ УСЛОВИ 
ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ЗА 

ПОТРЕБИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ 
 

 
Член 1 

 Со оваа одлука за време на штрајк на вработените во јавните 
здравствени установи се утврдува привремена мерка склучување на 
договори на Министерството за здравство и Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија со Приватните здравствени установи во 
Република Македонија, заради обезбедување на здравствени услуги од 
задолжителното здравствено осигурување од специјалистичко-
консултативна здравствена дејност на секундарно ниво и болничка 
здравствена дејност. 
 

Член 2 
 Во Договорите од член 1 од оваа одлука, да се утврди висината на 
цените за здравствените услуги кои приватните здравствени установи ќе ги 
обезбедуваат за потребите на граѓаните во износ како и цените утврдени за 
здравствените установи во Мрежата на здравствени установи.  
 

Член 3 
 Оваа одлука ќе се применува  до престанувањето на условите кои 
довеле до нивно воведување, односно до прекин на штрајкот на 
здравствените работници.  
  

Член 4 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.  
 
 
 
  
Бр._____________                                                     Претседател на Владата 
_____ 2012 година                                                 на Република Македонија 

         Скопје                                                              м-р Никола Груевски 
  

  

 
 
 



 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 
 

Вработените во здравствените установи правото на штрајк можат да 
го остварат под услови да не се доведува во опасност животот или 
здравјето на граѓаните кои бараат здравствена заштита. Веќе подолго 
време до Министрството за здравство стигнуваат поплаки од здравствените 
осигуреници во врска со укажувањето, односно од неукажувањето на 
здравствените услуги по што сериозно се доведува во опасност животот и 
здравјето на пациентите. 

За таа цел беше направен и увид во Јавните здравствени установи од 
страна на Државниот просветен инспекторат при што беа констатирани 
пропусти и непостапување по дадените наредби од директорите за 
организирање минимални функции на сите организациони делови во 
процесот на работата во јавните здравствени установи. 

  Заради отстранување на штетните последици кои можат да настанат 
од не укажување на здравствени услуги за време на штрајк и поради 
непочитување на утврдените минимални функцији на сите организациони 
делови во процесот на работата од страна на здравствените работници 
учесници во штрајкот и по превземените мерки согласно членот 287 од 
Законот за здравствената заштита, Владата на Република Македонија 
согласно своите надлежности ја донесе оваа Одлука, со цел за спречување 
на настанување на штетни последици по животот и здравјето по 
пациентите.  
 


	ОДЛУКА

