
Службен весник на РСМ, бр. 76 од 24.3.2020 година 

20200761223 

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна  Македонија и член 36 
став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“  бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 
196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), 
Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 23 март 2020 
година, донесе

УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1
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, 153/19,  
180/19 и 275/19) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со 
оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За вршењето на дејноста интензивна нега и терапија на пациенти заболени од заразната 
болест Коронавирус COVID-19 во мрежата на здравствени установи за време на траење на 
вонредна состојба се применуваат одредбите и од оваа уредба со законска сила. 

Член 2
Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои 

вршат дејност за  интензивна нега и терапија ќе ја вршат оваа дејност во мрежата на 
здравствени установи, за укажување на здравствени услуги на пациенти заболени од 
заразната болест Коронавирус COVID-19.

Фондот за здравственото осигурување на Република Северна Македонија склучува 
договор со кој ќе ги договори обемот и видот на здравствените услуги кои здравствената 
установа од став 1 на овој член ќе ги врши во периодот на важењето на оваа уредба, 
согласно прописите од областа на задолжителното здравствено осигурување.

Член 3
Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2448/1 Заменик на претседателот
23 март 2020 година на Владата на Република

Скопје Северна Македонија,
                                                                м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р.
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