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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 91 став (4) од Законот за здравствената заштита („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 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, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр. 101/19 и 153/19), министерот за здравство, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЛОКРУГОТ НА РАБОТА НА ВНАТРЕШНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И МИНИМАЛНИОТ БРОЈ ИЗВРШИТЕЛИ ПО 

ВНАТРЕШНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ
УСТАНОВИ

Член 1
Со овој правилник се пропишува делокругот на работа на внатрешните организациони 

единици и минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во 
здравствените установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената 
установа, а согласно со начелата на достапност, рационалност, ефикасност и 
континуираност на здравствената заштита.

Член 2
Внатрешни организациони единици, кои претставуваат организациско-техничка целина 

во процесот на работата, во зависност од видот на здравствената установа и делокругот на 
работа се:

1. Отсек за вршење здравствени услуги од примарна здравствена дејност во 
поликлиника од примарна здравствена заштита и во поликлиника од специјалистичко 
консултативна здравствена дејност во зависност од здравствената дејност што се врши во 
поликлиниката. 

2. Служба за вршење здравствени услуги од една или повеќе области од здравствената 
дејност на здравствениот дом. Одделни здравствени услуги од една или повеќе области од 
здравствената дејност на службата може да се спроведува и во пункт кој се наоѓа на друга 
локација.

3. Депо за лекови заради обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал за 
вршење на фармацевтска здравствената дејност во здравствен дом и поликлиника.

4. Одделение со отсеци за вршење на здравствени услуги во центар за итна медицинска 
помош и домашното лекување, центар за ментално здравје, центар за лекување и третман 
на хронично болните лица, центар за третман на зависности, центар за рехабилитација и 
во центар за јавно здравје.

5. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат и отсеци и лабораторија за 
вршење на здравствени услуги од здравствената дејност на Институт за јавно здравје на 
Република Северна Македонија. 

6. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци за вршење на болничка 
здравствена дејност, отсек за вршење на специјалистичко-консултативна здравствена 
дејност, лабораторија и болничка аптека заради обезбедување на болните со лекови и 
медицински потрошен материјал во болница и институт.

7. Оддел со одделенија во кои можат да се организираат отсеци и болничка аптека за 
вршење здравствени услуги и заради обезбедување на болните со лекови и медицински 
потрошен материјал во универзитетски институт и универзитетска клиника, освен 
универзитетската клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација 
и интензивно лекување и ургентен центар-Скопје. 
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8. Клиника со оддели и болничка аптека за вршење специјалистичко консултативна и 
болничка здравствена заштита од одредена специјалност од здравствената дејност и 
обезбедување со лекови и медицински потрошен материјал на болните во 
универзитетскиот клинички центар и во Јавната здравствена установа Универзитетска 
клиника за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно 
лекување и ургентен центар-Скопје.

Член 3
Минималниот број извршители по внатрешни организациони единици во здравствени 

установи во зависност од видот на дејноста што ја врши здравствената установа, изнесува 
за:

1. Поликлиника:
- отсек со најмалку четири вработени од кои најмалку еден специјалист односно 

супспецијалист или на специјализација, а останатите се здравствени работници и 
здравствени соработници.

2. Здравствен дом:
- служба со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно 

супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- депо за лекови со најмалку еден вработен дипломиран фармацевт и еден 

фармацевтски техничар.
3. Центар: 
- одделение со најмалку шест вработени од кои најмалку еден специјалист односно 

супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и 
здравствени соработници, 

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во 
секој отсек од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на 
специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

По исклучок од алинеите 1 и 2 на оваа точка, минималниот број извршители по 
внатрешни организациони единици во Центарот за рехабилитација на слух, говор и глас 
изнесува:

- одделение со најмалку осум вработени од кои најмалку двајца здравствени работници, 
односно соработници од областа на логопедијата или двајца специјалисти односно 
супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници и 

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во 
секој отсек од кои најмалку еден специјалист, или двајца здравствени работници со високо 
или високо стручно образование или двајца здравствени соработници со високо 
образование, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.

4. Институт за јавно здравје на Република Северна Македонија: 
- оддел со најмалку десет вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно 

супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници, 
- одделение, најмалку по две одделенија во секој оддел, со најмалку пет вработени во 

секое одделение од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или 
здравствен работник на специјализација и останатите се здравствени работници и 
здравствени соработници,

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во 
секој отсек од кои еден специјалист, односно супспецијалист или здравствен работник на 
специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници.
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Доколку во Институтот за јавно здравје на Република Северна Македонија нема 
доволен број на вработени, установата ја организира својата работа во оддел со одделенија 
со минимален број на извршители согласно алинеите 1 и 2 од оваа точка и согласно 
точката 9 од овој член.

5. Болница и институт за вршење на болничка здравствена дејност:
- оддел со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно 

супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,
- одделение, најмалку по две одделенија во секој оддел, со најмалку пет вработени во 

секое одделение од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на 
специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници, 

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во 
секој отсек од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на 
специјализација и останатите се здравствени работници и здравствени соработници, 

- отсек за вршење на специјалистичко консултативната здравствена дејност со најмалку 
четири вработени од кои најмалку еден специјалист, односно супспецијалист или на 
специјализација, а останатите се здравствени работници и здравствени соработници. 

6. Универзитетски институт и универзитетска клиника:
- оддел со најмалку седум вработени од кои најмалку двајца специјалисти односно 

супспецијалисти и останатите се здравствени работници и здравствени соработници или 
најмалку десет вработени од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист и 
еден здравствен соработник со високо образование со завршен втор или трет циклус на 
студии од областа соодветна на мултидисциплинарниот пристап што се применува во 
одделот и останатите се здравствени работници и здравствени соработници,

- одделение, најмалку по две одделенија во секој оддел, со најмалку пет вработени во 
секое одделение од кои најмалку еден специјалист односно супспецијалист или на 
специјализација или здравствен соработник со високо образование со завршен втор или 
трет циклус на студии од областа соодветна на мултидисциплинарниот пристап што се 
применува во одделението и останатите се здравствени работници и здравствени 
соработници, 

- отсек, најмалку по два отсека во секое одделение, со најмалку четири вработени во 
секој отсек од кои еден специјалист, односно супспецијалист или на специјализација, а 
останатите се здравствени работници и соработници.

Доколку во универзитетски институт и универзитетска клиника нема доволен број на 
вработени, установата ја организира својата работа во оддел со одделенија со минимален 
број на извршители согласно алинеите 1 и 2 од оваа точка.

7. Универзитетски клинички центар и Универзитетска клиника за трауматологија, 
ортопедски болести, анестезија, реанимација и интензивно лекување и ургентен центар-
Скопје:

- клиника, најмалку со 40 вработени здравствени работници и здравствени 
соработници, односно најмалку 25 вработени здравствени работници и здравствени 
соработници во клиника како организациона единица на универзитетскиот стоматолошки 
клинички центар, 

- оддел, најмалку по три оддели во секоја клиника, со најмалку седум вработени во 
секој оддел од кои најмалку двајца специјалисти односно супспецијалисти и останатите се 
здравствени работници и здравствени соработници.

8. Болничка аптека - најмалку еден дипломиран фармацевт и еден фармацевтски 
техничар.
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9. Лабораторија - со најмалку пет вработени од кои најмалку еден специјалист односно 
супспецијалист или на специјализација и останатите се здравствени работници и 
здравствени соработници.

Член 4
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

делокругот на работа на внатрешните организациони единици и минималниот број 
извршители по внатрешни организациони единици во здравствените установи („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 132/14, 166/16 и 220/18).

Член 5
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-3613/3
29 август 2019 година                 Министер за здравство,

Скопје                          доц. д-р Венко Филипче, с.р.
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