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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

 
Врз основа на член 231 ставови (8) и (13) од Законот за здравствената заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12 и 145/12), министерот за 
здравство, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА НАЈНИСКИОТ ИЗНОС ЗА НАДОМЕСТОК ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО МРЕЖАТА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ И ЗА 
НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ЗАКУПНИНА ЗА ЗАКУП  НА ПРОСТОР И ОПРЕМА 

НА ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА 
 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува најнискиот износ за надоместок за лиценца за вршење 

на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи, во зависност од географското 
подрачје во кое ќе се врши здравствената дејност и најнискиот износ на закупнина за 
закуп на простор и опрема на јавна здравствена установа, во зависност од големината на 
просторот, локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот, староста на 
објектот и опременоста на просторот. 

 
Член 2 

Според географското подрачје во кое се врши здравствената дејност, најнискиот износ 
за месечен надоместок за лиценца се определува: 

- за здравствени установи со бруто месечен приход од Фондот за здравственото 
осигурување на Македонија до 40.000 денари,  200 денари, 

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување 
на Македонија до 60.000 денари, 400 денари, 

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување 
на Македонија до 90.000 денари, 500 денари, 

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување 
на Македонија до 120.000 денари, 600 денари, и 

- за здравствени установи со месечен приход од Фондот за здравственото осигурување 
на Македонија над 120.000 денари, 800 денари. 

  
Член 3 

Според големината на просторот на јавната здравствена установа кој се користи од 
страна на закупецот - приватна здравствена установа, најнискиот износ на месечен 
надоместок за закупнина се определува за еден метар квадратен корисна површина која се 
издава под закуп и во која се врши дејноста, и тоа: 

- за простор до 200 м2, најнискиот износ на надоместокот за закупнина е 150,00 денари 
за 1 м2;  

- за простор над 200 м2, најнискиот износ на надоместокот за закупнина се утврдува во 
висина на пазарната вредност за месечен надоместок за користење на простор, утврдена 
согласно позитивните прописи. 
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Член 4 
Според локацијата на објектот, односно местоположбата на просторот на јавната 

здравствена установа, најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина се 
определува, и тоа: 

- во градските населби - 100% од висината на надоместокот за закупнина утврден во 
член 3 од  овој правилник; 

- во селските населби - 50% од висината на надоместокот за закупнина утврден во  член 
3 од  овој правилник. 

  
Член 5 

Според староста на објектот, најнискиот износ на месечен надоместок за закупнина се 
определува: 

- во објекти до 20 години старост - 100% од висината на надоместокот за закупнина 
утврден во член 4 од  овој правилник, 

- во објекти до 40 години старост - 80% од висината на надоместокот за закупнина 
утврден во член 4 од  овој правилник, и 

- во објекти над 40 години старост - 60% од висината на надоместокот за закупнина 
утврден во член 4 од овој правилник. 

  
Член 6 

Според опременоста на просторот кој се издава под закуп најнискиот износ на месечен 
надоместок за закупнина се определува во зависност од видот на опремата, потеклото на 
опремата, годините на нејзина употреба, амортизацијата, како и перформансите 
(можностите) што таа ги нуди, и не може да биде повисока од: 

- за опремата која не е целосно амортизирана - вредноста на опремата впишана во 
книгите на основните средства со последната пресметана стапка на амортизација и 
ревалоризација и 

- за опремата која е целосно амортизирана, а има преостаната употребна вредност - 
пресметаната просечна амортизирана вредност за целиот амортизационен период на 
опремата намалена за 70% или остаток од 30% од вредноста на опремата.   

Во износот на закупнината од став 1 на овој член не е вклучен надоместокот за 
одржување на опремата кој е на товар на закупецот. 

 
Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 
најнискиот износ за надоместок за концесија за вршење на здравствена дејност во мрежата 
на здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.67/12). 

 
Член 8 

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

 
Бр.07-9634/1  

5 декември 2012 година Министер за здравство, 
Скопје Никола Тодоров, с.р. 

 


