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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО
Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита
(„Службен весник на Република Македонија“ број 43/12, 145/12, 87/13,
164/13, 39/14 и 43/14), министерот за здравство, донесе

ПРАВИЛНИК 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПOЛНУВАЊЕ НА

ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТРЕБНИОТ ПРОСТОР,
ОПРЕМА И СТРУЧЕН КАДАР ЗА ОСНОВАЊЕ,

ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА И ВРШЕЊЕ НА
ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ ВО ЗДРАВСТВЕНИ

УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за
основање, почнување со работа и вршење на здравствена дејност во
здравствени установи („Службен весник на Република Македонија“ бр.
91/13) во член 11 точка В) потточка 2) по зборот „средно“ се става
запирка, а зборовите „или вишо образование од областа на
стоматологијата“ се заменуваат со зборот „вишо“.

Член 2

Во член 49 во точката А) по потточката 6) се додава нова потточка 7),
која гласи: 
„7) Аптеките во кои се спроведуваат ноќни дежурства заради 24
часовно снабдување со лекови и медицински помагала, обезбедуваат
прозор - шалтер преку кој може да се врши издавањето на лекови и
медицински помагала.“

Член 3

По членот 49 се додаваат два нови члена 49-а и 49-б, кои гласат:

„Член 49-а

Аптекарска станица обезбедува најмалку:

А) Простор 
Аптекарската станица обезбедува најмалку: официна од 10 м2,
просторија за чување на лекови и аптекарска амбалажа од 6 м2 и
санитарен јазол.

Б) Опрема 
Железен орман за чување на наркотици, ладилник, железен орман за
лесно запаливи материи, компјутер со печатач, пристап до интернет и
еден читач за електронска картичка за секој шалтер на кој се издаваат
лекови.

Член 49-б
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Подвижна аптека обезбедува возило со товарен простор за сместување
на лековите односно медицинските помагала со корисен волумен за
сместување на товар од најмалку 800 дм3, со полици за чување и
сместување на лековите и медицинските помагала, метален сеф за
чување на наркотици и опојни дроги доколку се издаваат наркотици и
опојни дроги, ладилник за чување на лекови кои се чуваат на посебен
температурен режим од +2 о С до +8 о С доколку се издаваат такви
лекови, железен орман за лесно запалливи материи доколку се
издаваат такви материи и клима уред во возилото за одржување
температура до 26 о С.“

Член 4

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

Бр.07-6971/2
18 август 2014 година Министер за здравство,

Скопје  Никола Тодоров, с.р.
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