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20090060134
СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија,
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република
Македонија издаваат
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено
осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 14
јануари 2009 година.
Бр. 07-243/1
14 јануари 2009 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравствено осигурување (“Службен весник на Република Македонија“
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007,
36/2007, 82/2008 и 98/2008), во членот 5 ставот 1 се менува и гласи:
„Со овој закон задолжително се осигуруваат:
1) работник во работен однос кај правно лице, самовработено лице, установа, друго
правно лице кое врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на единиците на
локалната самоуправа и градот Скопје;
2) државјанин на Република Македонија кој на територијата на Република Македонија е
вработен кај странски и меѓународни органи, организации и установи, кај странски
дипломатски и конзуларни претставништва, во лична служба на странски дипломатски и
конзуларни претставништва или е во лична служба на странци, доколку со меѓународен
договор поинаку не е определено;
3) самовработено лице;
4) индивидуален земјоделец;
5) припадник на монашки и други верски редови и верско службено лице;
6) привремено невработено лице додека прима паричен надоместок од осигурување во
случај на невработеност и невработено лице кое активно бара работа и кое се пријавува во
Агенцијата за вработување на Република Македонија, доколку нема друга основа на
осигурување;
7) лице кое се пријавува во Агенцијата за вработување на Република Македонија и кое
писмено се изјаснило дека се пријавува само заради остварување на права од
задолжително здравствено осигурување;
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8) државјанин на Република Македонија вработен во странство, ако за тоа време не е
задолжително осигурен кај странски носител на осигурување според законот на земјата во
која е вработен, или според меѓународна спогодба, а имал живеалиште на територијата на
Република Македонија непосредно пред засновањето на работниот однос во странство - за
членовите на семејството кои живеат во Република Македонија;
9) корисник на пензија и надоместок на плата според прописите на пензиското и
инвалидското осигурување;
10) државјанин на Република Македонија кој прима пензија или инвалиднина од
странски носител на осигурување додека престојува на територијата на Републиката;
11) лице корисник на постојана парична помош, лице сместено во згрижувачко
семејство и во установа за социјална заштита, корисник на паричен надоместок за помош
и нега и парична помош на лице кое до 18 години возраст имало статус на дете без
родители и родителска грижа, согласно со прописите од социјалната заштита, ако не може
да се осигура по друга основа;
12) странец кој на територијата на Република Македонија е во работен однос или
служба на странски физички и правни лица, меѓународни организации и установи или
странски дипломатски и конзуларни претставништва ако со меѓународен договор поинаку
не е определено;
13) странец кој се наоѓа на школување или стручно усовршување во Републиката ако со
меѓународен договор поинаку не е определено;
14) лице на издржување на казна затвор, лице кое се наоѓа во притвор (ако не е
осигурено по друга основа) и малолетно лице кое се наоѓа на извршување на воспитна
мерка упатување во воспитно-поправен дом, односно установа и
15) учесник во НОВ и учесник во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на
Македонија, воен инвалид и членовите на семејствата на паднатите борци и умрените
учесници во НОВ, како и цивилните инвалиди од Втората светска војна, лицата
прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на Македонија и нејзината државност,
на кои тоа својство им е утврдено со посебни прописи и членовите на семејството и
родителите на лицата граѓани на Република Македонија, загинати во војните при распадот
на СФРЈ.
Член 2
Во членот 13 став 1 по зборот „точки“ броевите: „1, 2, 3 и 4“ се заменуваат со броевите:
„1, 2 и 3“.
Член 3
Во членот 14 став 1 по зборот „точки“ броевите: „1, 2, 3 и 4“ се заменуваат со броевите:
„1, 2 и 3“.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Средствата за остварување на правото од ставот 1 на овој член се обезбедуваат од
Буџетот на Република Македонија преку надлежен орган.“
Член 4
Во членот 16 став 1 зборот „нето“ се брише.
Во ставот 3 бројот „4“ се заменува со бројот „3“.
Во ставот 4 зборот „нето“ се брише.
Член 5
Во членот 17 став 3 зборот „нето“ се брише.
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Член 6
Во членот 18 став 2 зборовите: „како и“ се заменуваат со зборовите: „а за“, а по зборот
„мајчинство“ се додаваат зборовите: „од средствата на Буџетот на Република
Македонија“.
Член 7
Во членот 20 став 4 по зборот "постапките" се додаваат зборовите: "дијагностичкиот
минимум, дополнителните прегледи".
Член 8
Во членот 25 став 2 зборовите: „обврзникот за уплата“ се заменуваат со зборовите:
“обврзникот за пресметка и уплата“.
Во ставот 5 зборовите: „обврзниците за уплата“ се заменуваат со зборовите:
„обврзниците за пресметка и уплата“.
Член 9
Во членот 30 став 3 зборовите: „со членот 45 став 1 од овој закон“ се заменуваат со
зборовите: „прописите за задолжително социјално осигурување“.
Член 10
Во членот 31 ставот 3 се менува и гласи:
"Правата од задолжителното здравствено осигурување во прв степен се остваруваат во
Фондот,
врз основа на
уредно поднесено барање, комплетирано со потребна
документација.“
По ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5, 6, 7 и 8, кои гласат:
„Образецот на барањето од ставот 2 на овој член и потребната документација која се
доставува кон барањето, Фондот ги утврдува со општ акт.
Решение во прв степен за правата од задолжителното здравствено осигурување
донесува Фондот во рок од 30 дена од денот на предавањето на уредно и комлетирано
барање.
Во случаите кога со одредбите на овој закон и подзаконските акти донесени врз основа
на овој закон, на донесувањето на решението од ставот 4 на овој член, му претходи
утврдување на фактичката состојба за која е потребно и мислење од лекарските комисии
на Фондот, Фондот е должен да донесе решение во рок од 45 дена од денот на
предавањето на уредно и комплетирано барање.
Против решението донесено во прв степен, осигуреното лице има право на жалба до
министерот за здравство во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.
Решението по жалба, министерот за здравство мора да го донесе најдоцна во рок од 60
дена од денот на поднесувањето на жалбата."
Ставoт 4 станува став 9.
Член 11
Во членот 34 став 1 алинеа 5 зборот „нето“ се брише.
Во текстот на ставот 2 зборот „ нето “ се брише.
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Член 12
Членот 36 се менува и гласи:
„Средствата од учеството на осигуреното лице со лични средства во цената на
здравствените услуги, освен за лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на
Фондот и се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, се плаќаат во
здравствената установа и се приход на здравствената установа, а Фондот врши контрола
на наплатените средства.“
Член 13
Во членот 37 став 1 точка 1 алинеа 1 зборот „бруто“ се брише, а алинеата 3 се менува
и гласи :
„ - самовработените лица;“.
Член 14
Во членот 47 се додава нов став 1, кој гласи:
„За обврзниците за плаќање на придонес, обврзниците за пресметка и уплата на
придонесот, основиците за пресметка на придонесот, пресметката и уплатата на
придонесот, постапката за наплата, рокот за уплата на придонесот и стапките на
придонесот се применуваат одредбите од прописите за задолжително социјално
осигурување.“
Во ставот 1 кој станува став 2 зборовите: „и наплатувањето“ се бришат.
Член 15
Членовите 50-а, 50-б, 50-в и 50-г се бришат.
Член 16
Во членот 54 став 1 точка 8 во првиот ред по зборот „за" се додаваат зборовите:
„здравствените услуги“.
Член 17
Во членот 69 став 1 по алинеата 1 се додаваат две нова алинеи 2 и 3, кои гласат:
„- цени на завршени здравствени услуги во специјалистичко- консултативна
здравствена заштита,
- цени на здравствени услуги групирани во ДСГ во болничка здравствена заштита за
акутна нега на хоспитализирани болни,“.
Алинеите 2, 3, 4 и 5 стануваат алинеи 4, 5, 6 и 7.
Член 18
Во членот 86 став 1 точката 2 се брише.
Член 19
Одредбите од членот 3 став 2 и членот 6 на овој закон ќе се применуваат на следниов
начин:
- од 1 јануари 2010 година 50% од износот на надоместокот на плата за време на
отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство ќе се исплатува на товар на
средствата на Буџетот на Република Македонија, а другите 50% од надоместокот, на товар
на средствата на Фондот,
- од 1 јануари 2011 година 75% од износот на надоместокот на плата за време на
отсуство од работа поради бременост, раѓање и мајчинство ќе се исплатува на товар на
средствата на Буџетот на Република Македонија, а другите 25% од надоместокот, на товар
на средствата на Фондот и
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- од 1 јануари 2012 година 100% од износот на надоместокот на плата за време на отсуство
од работа поради бременост, раѓање и мајчинство ќе се исплатува на товар на средствата на
Буџетот на Република Македонија.
Исплатите на надоместокот на плата за време на отсуство од работа поради бременост,
раѓање и мајчинство кои се започнати, а не се завршени до 1 јануари 2010 година, ќе
продолжат да се исплаќаат според одредбите на Законот за здравствено осигурување
(“Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001,
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008 и 98/2008).
Член 20
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република
Македонија“, а членовите 1, 2, 3 став 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 и 18 на овој закон ќе се
применуваат од 1 јануари 2009 година.
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