
1. Наслов на наставниот предмет ЗДРАВСТВЕНО И СОЦИЈАЛНО 

ЗАКОНОДАВСТВО 

2. Код  ДЛ-226 
3. Студиска програма Тригодишни стручни студии за дипломиран 

логопед 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

УКИМ-Медицински факултет 

Катедра по социјална медицина 

5. Степен на образование (прв односно 

втор циклус) 
Прв циклус 

6. 
 

Академска година/семестар 
 

Втора 
год./сем. 

четврти 

7. Број на 
ЕКТС 

кредити 

2 

  8. Наставник Раководител на Катедра: проф. д-р Фимка 
Тозија 
Одговорен наставник: проф. д-р Фимка Тозија 
*наставата ја изведуваат сите наставници на 
катедрата 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма: 
 
По завршувањето на овој предмет, студентот ќе го продлабочи знаењето за 
здравственото и социјално законодавство и би требало да биде способен да: 
 

• ги разбира основните концепти на здравственото законодавство и социјалното 

законодавство во Република Македонија и Европа 
• има знаења за постоечката легислатива за човековите права, правата за здравје и 

здравствена заштита и правата на пациентите во земјата и Европа 
• го разбира процесот на хармонизација на легислативата за здравствена и социјална 

заштита и ЕУ интеграцијата 
• има знаења за стратешките документи и програми за здравствена и социјална 

заштита  
 

11. Содржина на предметната програма: 
 

• Закон за здравствена заштита  
• Здравствен систем, нивоа на здравствена заштита во Република Македонија 
• Здравствени организации 

• Закон за здравствено осигурување  
• Финансирање на здравствена заштита и здравствено осигурување 
• Закон за евиденции во областа на здравството 
• Здравствен информативен систем  

• МКБ 10 

• Закон за јавно здравје  
• Закон за права на пациентите и Европска повелба 
• Закон за заштита на населението од заразни болести  

• Закон за социјална заштита  
• Систем на социјална заштита во Република Македонија 
• Закон за заштита на децата  
• Закон за превенција и заштита од семејно насилство 



• Закон за заштита од пушењето 

• Здравствени  стратегии, акциски планови, програми и протоколи 

• Меѓународна здравствена соработка: организации, прописи и конвенции  
12. Методи на учење:  

Интерактивна настава, семинари, вежби, интерактивни работилници и групна работа  
13. Вкупен расположив фонд на време:  80 часа 
14. Распределба на распложивото време 40 часа предавања и семинари, 40 часа 

домашно учење 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања-теоретска 

настава 
20 часа 

15.2. Вежби,  
Семинари 

20 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Пракса  
16.2. Самостојни задачи  
16.3. Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување                                                                                             бодови    
17.1 Континуирани проверки                                                                 мин.-макс.                                        

 
17.2 Завршен испит                                                                мин.-макс.  

Усмен дел                          бодови         50 - 70 
17.3 Семинарска работа/проект 

(презентација: усмена)  
                                                                мин.-макс. 
Семинарска  работа        бодови           10 - 20 

17.4 Активно учество во редовно 

следење на наставата 
                                                            мин.-макс. 
Теоретска настава                  бодови      3 - 5  
Практична настава                 бодови      3 - 5 

18. Критериуми за 
оценување 
(бодови/оценка) 
 

до 59 бода 5 (пет) F 
од 60 до 68 бода 6 (шест) E 
од 69 до 76 бода 7 (седум) D 
од 77 до 84 бода 8 (осум) C 
од 85 до 92 бода 9 (девет) B 
од 93 до 100 бода 10 (десет) A 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Условувачки критериуми:  
За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува 
теоретската, практичната настава и семинарите и да освои 
минмум бодови 
 
За да пристапи на завршен испит студентот треба да 
изработи семинарски труд во писмена форма и да 
изработи power point презентација. 
 
Оценката за предметот се формира според табелата на 
оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите 
активности, континуираните проверки и завршниот испит. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Студенска анонимна евалуација за предметот и 

наставниците и соработниците кои учествуваат во 

изведувањето на наставата  
22. Литература:  

22.1. 

Задолжителна литература 
1. закони достапни на веб-странита на Министерство за здравство на РМ 

(www.zdravstvo.gov.mk ), Фондот за здр. осигурување 
(http://www.fzo.org.mk), Министерство за труд и социјална политика 
(http://www.mtsp.gov.mk/)  



 
2. Донев Д., Спасовски М., Тозија Ф., Ќосевска Е. Социјална медицина, 

УКИМ Медицински факултет Скопје, 2013 

22.2. 
Дополнителна литература 
1. Tulchinsky T, Varavikova E. The new public heath.Third Edition. Elsevier, 

Academic Press. 2014 

  2. Авторизирани предавања 

 


