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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
Македонија издаваат

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото 
осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 
декември 2013 година.

      Бр. 07-5110/1                                                                                         Претседател
27 декември 2013 година                                                               на Република Македонија,                      
            Скопје                                                                                        Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република

 Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за здравственото 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, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13 и 
91/13), во членот 5 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1-а, која гласи:

„1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор 
во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, доколку не е осигурен по 
ниеден друг основ;“.   

Член 2
Во членот 15 точка 1 по зборот „заболување“ се става запирка и се додаваат зборовите: 

„како и за осигуреникот од членот 5 став 1 точки 1, 2 и 3 од овој закон, чиј брачен другар 
бил упатен на работа во странство во рамките на меѓународно-техничка соработка, 
просветно-културна и научна соработка, во дипломатски и конзуларни претставништва, 
на стручно усовршување или образование со согласност и за потребите на работодавачот 
и по тој основ му мирува работниот однос, доколку во рок од 30 дена од денот на 
престанувањето на работата на неговиот брачен другар во странство се врати на работа кај 
работодавачот кај кој му мирува работниот однос“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
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„По исклучок од ставот 1 точка 1 на овој член, на осигуреникот на кој му мирува 
работниот однос поради користење неплатено родителско отсуство, придонесот за 
здравствено осигурување се плаќа преку програма на Министерството за здравство и за 
периодот во кој му мирува работниот однос заради неплатено родителско отсуство, се 
смета дека нема прекин во здравственото осигурување.“

Член 3
Во членот 69-б по ставот 3 се додаваат четири нови става 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
„По исклучок на ставовите 1, 2 и 3 на овој член со цел за едукација на здравствени 

работници, воведување на нови методи во работата или подигнување на нивото на 
квалитетот на здравствените услуги, министерот за здравство може да издаде одобрение 
за изработка и користење на времен факсимил во јавна здравствена установа од страна на 
лекар корисник на пензија кој бил избран во наставно звање редовен или вонреден 
професор, односно на лекар ангажиран во јавна здравствена установа со договор согласно 
со Законот за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите 
на медицина или Законот за здравствената заштита.

Времениот факсимил може да се употребува во јавна здравствена установа во период 
од три години од издавањето на одобрението за изработка и користење на времениот 
факсимил, без можност за повторно издавање на одобрение.

Одобрението од ставот 4 на овој член не може да се издаде за општината, односно за 
градот Скопје како посебна единица на локална самоуправа, во која лекарот од ставот 4 на 
овој член работел во последните пет години пред издавањето на одобрението.

Во одобрението од ставот 4 на овој член се наведува дека се издава на лекар корисник 
на пензија кој бил избран во наставно звање редовен или вонреден професор, односно на 
лекар ангажиран во јавна здравствена установа со договор согласно со Законот за 
медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина 
или Законот за здравствената заштита, како и општината, односно градот Скопје како 
посебна единица на локална самоуправа, во која важи времениот факсимил.“

Член 4
Членот 70 се менува и гласи:
„За  извршување  на  здравствените  услуги  Фондот како купувач на здравствени 

услуги  склучува и раскинува  договори  со  здравствените установи согласно со 
лиценцата за вршење на здравствената дејност во мрежата на здравствени установи.

Во постапката на договарање за склучување на договор со здравствените установи од 
областа на болничката здравствена заштита учествуваат и претставници од 
Министерството за здравство.

Во договорите од ставот 1 на овој член се уредува видот, обемот, квалитетот и роковите 
за остварување  на  здравствената  заштита,  односно  здравствените  услуги според 
медицина базирана на докази,  начинот  на пресметувањето  и  плаќањето  на  
здравствените  услуги,  причините  и  условите  под  кои може да се раскине договорот и 
договорната казна.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат во писмена форма, а може да се 
склучуваат и во електронска форма при што се користи електронски потпис со валиден 
дигитален сертификат од електронската картичка за здравствено осигурување.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат за период од една или повеќе 
години, за целиот период на важење на лиценцата за вршење на здравствената дејност во 
мрежата на здравствени установи согласно со прописите од областа на здравствената 
заштита.
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Здравствената установа е должна да укажува здравствени услуги во рамките на 
договорот од ставот 3 на овој член и на видно место да истакне кои услуги ги обезбедува 
преку договорот на товар на средствата на Фондот.

Здравствените услуги на осигурените лица кои се извршени спротивно на ставот 1 на 
овој член, не паѓаат на товар на средствата на Фондот.“

Член 5
Во Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 16/13),  во членот 5 датата „1 октомври 
2013 година“ се заменува со датата „1 јуни 2014 година“.

Член 6
Одредбата од членот 3 од овој закон со кој се дополнува членот 69-б со четири нови 

става 4, 5, 6 и 7 ќе се применува до 31 декември 2019 година.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1 и 4 од овој закон ќе започнат да се 
применуваат од 1 јануари 2014 година.


