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Закон за изменување на Законот за медицинските студии и 
континуираното стручно усовршување на докторите на 
медицина 

Член 1 

Во Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на 
медицина („Службен весник на Република Македонија“ број 16/13, 39/14, 144/14 и 150/15), 
во насловот зборовите: „медицинските студии и“ се бришат. 

Член 2 

Во членот 1 зборовите: „условите и постапката за стекнувањето на квалификации за вршење 
на професијата доктор на медицина на територијата на Република Македонија, студиските 
програми за образование и стекнување на квалификации за вршење на дејност на доктори на 
медицина, полагањето на стручниот испит за докторите на медицина,“ се бришат. 

Член 3 

Членовите 2, 3, 4, 5 и 6 се бришат. 

Член 4 

Во член 7 во ставот (1) зборовите: „како и помошниот медицински кадар имаа“ се заменуваат 
со зборот „имаат“. 

Во ставот (3) зборовите: „како и помошниот медицински кадар“ се бришат и по зборот 
„странство“ запирката се заменува со точка, а зборовите: „кој го одобрува Министерството за 
здравство“ се бришат. 

Ставот (4) се брише. 

Ставот (5) кој станува став (4), се менува и гласи:  
„(4) Врз основа на годишниот план од ставот (3) на овој член, директорот на јавната 
здравствена установа, односно медицинскиот директор на јавната здравствена установа во 
која има двајца директори, ги упатува на обука докторите на медицина, специјалистите и 
супспецијалистите, докторите на стоматологија, специјалистите и супспецијалистите и 
дипломираните фармацевти вработени во јавните здравствени установи.“.  

Ставовите (6), (7), (8) и (9) се бришат. 

Во ставот (10) кој станува став (5) зборовите: „како и помошниот медицински кадар“се 
бришат. 

Член 5 

Во член 8 во ставот (1) зборовите: „Министерството за здравство, односно“ се бришат. 
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Ставот (4) се брише. 

Член 6 

Во член 9 ставот (4) се брише. 

Ставовите (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6) и (7). 

Во ставот (9) кој станува став (8) зборовите: „медицинскиот директор на здравствената 
установа или доктор на медицина кој тој ќе го овласти“ се заменуваат со зборовите: „доктор 
на медицина специјалист од соодветна област на медицината овластен од медицинскиот 
директор на здравствената установа на предлог на стручниот колегиум“. 

Ставот (10) станува став (9). 

Во ставот (11) кој станува став (10) зборовите: „ставот (10)“ се заменуваат со зборовите: 
„ставот (9)“. 

Во ставот (12) кој станува став (11) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот 
(5)“. 

Ставовите (13), (14), (15) и (16) стануваат ставови (12), (13), (14) и (15). 

Ставот (17) се брише. 

Член 7 

Во член 11 ставовите (1) и (2) се менуваат и гласат: 

„(1) За образовни цели и унапредување на вештините и знаењата на докторите на медицина, 
специјалистите и супспецијалистите се врши видеоснимање на медицинските интервенции 
каде што опремата овозможува видеоснимање. 

(2) Медицинските интервенции од ставот (1) на овој член ги утврдува директорот на јавната 
здравствена установа, односно медицинскиот директор на јавната здравствена установа во 
која има двајца директори, на предлог на одговорниот раководител на внатрешната 
организациона единица во установата во соработка со одговорниот раководител на 
соодветната катедра на медицинскиот факултет.“. 

Во ставовите (3) и (4) кои стануваат ставови (2) и (3) зборовите: „ставовите (1) и (2)“ се 
заменуваат со зборовите: „ставот (1)“. 

Ставовите (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (4), (5), (6), (7) и (8). 

Член 8 

Во член 12 во ставот (1) зборовите: „стекнување практични вештини неопходни за стекнување 
на називот доктор на медицина, дел од процесот на полагање на практичниот дел од 
стручниот испит, дел од процесот на“ се бришат. 
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Во ставот (7) зборовите: „при процесот на полагање на практичниот дел од стручниот испит и“ 
се бришат. 

Член 9 

Во членот 13 зборовите: „сите ендоскопски и лапароскопски интервенции, роботска хирургија 
и сите други интервенции каде што опремата овозможува видеоснимање, како и сите 
хируршки интервенции кои вклучуваат хируршки методи кои се нови или методи кои не ги 
имаат совладано мнозинството специјалисти, односно супспецијалисти во здравствената 
установа“ се заменуваат со зборовите: „медицинските интервенции од членот 11 став (2) од 
овој закон.“ 

Член 10 

Насловот пред членот 14 и членот 14 се бришат. 

Член 11 

Во член 16 во ставот (1) точките 1), 2) и 3) се бришат. 

Точката 4) станува точка 1). 

Во точката 5) која станува точка 2) зборовите: „став (6)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“. 

Во точката 6) која станува точка 3) зборовите: „став (4)“ се заменуваат со зборовите: „став (3)“. 

Во точката 7) која станува точка 4) зборовите: „став (6)“ се заменуваат со зборовите: „став (5)“. 

Ставот (3) се брише. 

Ставовите (4) и (5) стануваат ставови (3) и (4). 

Во ставот (6) кој станува став (5) зборовите: „став (5)“ се заменуваат со зборовите: „став (4)“. 

Ставот (7) се брише. 

Во ставот (8) кој станува став (6) зборовите: „став (16)“ се заменуваат со зборовите: „став (15)“. 

Член 12 

Започнатите постапки за упатување на обука на докторите на медицина, специјалистите и 
супспецијалистите, докторите на стоматологија, специјалистите и супспецијалистите и 
дипломираните фармацевти вработени во јавните здравствени установи, како и помошниот 
медицински кадар до денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе завршат според 
одредбите од Законот за медицинските студии и континуирано стручно усовршување на 
докторите на медицина („Службен весник на Република Македонија“ број 16/13, 39/14, 
144/14 и 150/15). 
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Член 13 

Високообразовните установи од областа на медицината ќе ја усогласат својата работа 
согласно со овој закон најдоцна до 31 декември 2017 година. 

Член 14 

(1) Студентите кои ги започнале студиите по општа медицина потребни за вршење на 
професијата доктор на медицина во академската 2013/2014 година ќе ги завршат студиите 
според студиските програми акредитирани согласно со Законот за медицинските студии и 
континуирано стручно усовршување на докторите на медицина („Службен весник на 
Република Македонија“ број 16/13, 39/14, 144/14 и 150/15), a стручниот испит ќе го полагаат 
согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ 
број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 
17/16 и 37/16). 

(2) Студентите кои ги започнале студиите по општа медицина потребни за вршење на 
професијата доктор на медицина во академските 2014/2015, 2015/2016 и 2016/2017 година 
ќе ги завршат студиите согласно со одредбите од овој закон и според студиските програми 
акредитирани согласно со прописите од областа на високото образование, a стручниот испит 
ќе го полагаат согласно со Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република 
Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 
154/15, 192/15, 17/16 и 37/16). 

Член 15 

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 
утврди пречистен текст на Законот за континуираното стручно усовршување на докторите на 
медицина. 

Член 16 

 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија“. 


