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 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 септември 2005 година.
Бр. 07-3514/1
27 септември 2005 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Љупчо Јордановски, с.р.

ЗАКОН
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 и 31/2003), во членот 9 по ставот 1 се
додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
“Основните здравствени услуги од ставот 1 на овој член, Фондот ги обезбедува на осигурениците во здравствени установи со кои склучил договор.
Ако осигуреникот користи основни здравствени услуги од ставот 1 на овој член во
здравствена установа со која Фондот нема склучено договор трошоците ги плаќа осигуреникот.“
Ставот 2 станува став 4.
Член 2
Во членот 10 став 1 по точката 10 се додава нова точка 10-а, која гласи:
“10-а) вештачко оплодување по трет неуспешен обид за оплодување“ .
Во точката 14 по зборот “странство“ и запирката се додаваат зборовите: “ако е во прашање заболување кое не може да се лекува во земјата и“, а во точката 16 по зборот "осигурување" се додаваат зборовите: "и според прописите за социјалната и детска заштита".
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Член 3
Во членот 15 став 1 се додава нова точка 1, која гласи:
“1) ако здравственото осигурување траело најмалку шест месеци пред настапување на
случајот, освен во случаите на повреда на работа и професионално заболување;“.
Точките 1 и 2 стануваат точки 2 и 3.
Член 4
Во членот 16 по ставoт 3 се додава нов став 4, кој гласи:
“По исклучок од ставовите 1 и 3 на овој член, доколку во последните шест месеца пред
настанувањето на случајот поради кој се стекнува правото на надоместок на плата кај работодавачот се зголемува платата само за осигуреникот кој треба да го оствари тоа право,
во тој случај основица за пресметување на надоместокот претставува просечниот месечен
износ на исплатената нето плата на кој е платен придонесот за здравствено осигурување
во периодот од последните шест месеца пред настанувањето на случајот. “
Член 5
Во членот 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
“Висината на надоместокот на плата пресметан врз основа на членот 16 на овој закон
не може да биде повисока од износот на две просечни месечни нето плати исплатени во
Републиката во претходната година.“
Член 6
Во членот 18 став 1 зборовите: “ 60 дена“ се заменуваат со зборовите: “21 ден“.
Член 7
Во членот 19 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"По исклучок од ставoт 1 на овој член, кај работодавач кој е единствен извршител нема
усогласување на основицата за утврдување на надоместокот на плата поради непостоење
на друг вработен со кој би се усогласила основицата."
Член 8
Во членот 20 став 1 бројот "15“ се заменува со бројот “7“, а бројот “16“ со бројот “8“.
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
“Избраниот лекар од примарната здравствена заштита, односно лекарските комисии
должината на траењето на спреченоста за работа ја утврдуваат во зависност од видот на
болеста, повредата или потребата за нега на болен член од потесното семејство. “
По ставот 2 кој станува став 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Начинот, постапките и поблиските критериуми во зависност од видот на болеста, повредата или потребата за нега на болен член од потесното семејство и за времетраењето
на спреченоста за работа од ставовите 1 и 2 на овој член ги утврдува Фондот со општ акт
на кој министерот за здравство дава согласност.“
Ставот 3 станува став 5.
Член 9
Во членот 22 став 2 зборовите: "до денот на утврдувањето на инвалидноста, но" се бришат.
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По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Ако надлежниот орган за оценување на работната способност не ја утврди инвалидноста во рокот од ставот 2 на овој член на осигуреникот, Фондот ќе му исплатува надоместок на плата од 61 ден од денот на упатувањето до денот на утврдувањето на инвалидноста, а средствата ќе ги рефундира Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на
Македонија.”
Член 10
Во членoт 31 по ставот 1 се додава став 2, кој гласи:
"За остварување на правата утврдени со овој закон се применуваат одредбите за застареност од Законот за облигационите односи."
Член 11
Во членот 55 ставот 2 се менува и гласи:
“Управниот одбор се состои од седум члена кои ги именува и разрешува Владата на Република Македонија за време од четири години, и тоа:
- еден претставник предложен од Министерството за здравство,
- еден претставник предложен од Министерството за финансии,
- еден претставник предложен од Сојузот на синдикатите на Македонија,
- еден претставник предложен од Стопанската комора,
- еден претставник предложен од Лекарската комора на Македонија и Стоматолошката
комора на Македонија,
- еден претставник предложен од Здружението на пензионерите и
- еден претставник на осигурениците предложен од Здружението на потрошувачите.
Ставот 3 се менува и гласи:
“Управниот одбор има претседател и заменик на претседателот од именуваните претставници од Министерството за здравство и Министерството за финансии кои наизменично по една година се менуваат во текот на мандатот."
По ставoт 3 се додава нов став 4, кој гласи:
“За членови на Управниот одбор се предлагаат лица кои имаат високо образование и
работно искуство од финансиското работење или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото осигурување, при што да се води сметка за соодветната
и правичната застапеност на граѓаните на сите заедници.”
Член 12
Во членoт 56 став 1 точката 12 се менува и гласи:
"12) распишува конкурс за именување на директор на Фондот".
Во ставот 2 по зборот “членови” се додава запирка и зборовите: ”при што одлуките на
Управниот одбор се сметаат за донесени само ако за нив позитивно гласале и претставниците од членот 55 став 3 на овој закон”.
Член 13
По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:
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"Член 56-а
Член на Управниот одбор се разрешува и пред истекот на рокот за кој е именуван:
- на негово барање,
- ако отсуствува од седниците на Управниот одбор неоправдано најмалку два пати едноподруго,
- ако му престанал основот врз кој е предложен,
- ако се утврди дополнително дека има лично, преку трето лице или по која било основа интереси кои можат да имаат какво било влијание на неговата независност и непристрасност и
- ако работи спротивно на закон."
Член 14
Во членот 57 став 3 по зборот "образование" точката се брише и се додаваат зборовите:
"од областа на економијата, правото, медицината или здравствениот менаџмент и има најмалку шест години работно искуство во областа на финансиите, здравствената заштита
или здравственото осигурување".
Во ставот 4 зборовите: "ги именува Управниот одбор" се заменуваат со зборовите: "се
именуваат".
Ставот 5 се менува и гласи:
"Директорот на Фондот и заменикот на директорот, по спроведениот конкурс од ставот
4 на овој член, на предлог на министерот за здравство, ги именува Владата на Република
Македонија. "
Член 15
Во членот 58 став 1 алинеја 4 по зборовите: "спроведување на" се додаваат зборовите:
"одлуките на Управниот одбор".
Член 16
Во членот 59 став 1 во воведната реченица зборовите: "Управниот одбор" се заменуваат со зборовите: "Владата на Република Македонија, на предлог на министерот за здравство".
Во ставот 1 по алинејата 5 се додава нова алинеја 6, која гласи:
"- одлучи за прераспределба или ненаменско користење на средства утврдени во Буџетот на Фондот без одлука на Управниот одбор".
Ставот 2 се брише.
Член 17
Во членот 61 став 1 алинејата 6 се брише.
Во ставот 2 зборот “Собранието“ се заменува со зборот “Владата“.
Член 18
Насловот пред членот 64 и членот 64 се бришат.
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Член 19
Во членот 65 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:
"Надзор над примената на законите и прописите донесени врз основа на Законот за
здравственото осигурување во однос на остварувањето на правата на осигурениците и
осигурените лица врши здравствената инспекција."
Член 20
Во членот 67 став 1 по зборот "работа" се додаваат зборовите: "и анализа за економско
- финансиското работење на Фондот и јавните здравствени установи".
Во ставот 2 по зборот "извештај" се додаваат зборовите: "и анализа за економско - финансиското работење на Фондот и јавните здравствени установи".
Член 21
Во членот 68 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
"Здравствените установи се должни средствата потребни за обезбедување на определениот обем на здравствени услуги да ги користат наменски согласно со утврдените буџетски лимити."
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Во ставот 4 кој станува став 5 бројот "3" се заменува со бројот "4".
Член 22
Во членот 69 став 1 по зборот “установи" се додаваат зборовите: “начинот на склучувањето на договорите“.
По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
"- утврдените средства во Буџетот на Фондот по намени".
Алинејата 4 станува алинеја 5.
Член 23
По членот 69 се додаваат два нови члена 69-а и 69-б, кои гласат:
"Член 69-а
Фондот доставува месечни извештаи за реализација на средствата од буџетот на Фондот и извршените трансфери до здравствените установи до Министерството за здравство
и Министерството за финансии, најдоцна до крајот на тековниот месец за претходниот
месец.
Здравствените установи се должни до Министерството за здравство и Фондот да доставуваат месечни извештаи за работата и за реализацијата на средствата пренесени од Буџетот на Фондот, најдоцна до 15 во тековниот месец за претходниот месец.
Начинот на вршењето на трансферите до здравствените установи и содржината на
обрасците на месечните извештаи ги утврдува Фондот со општ акт на кој министерот за
здравство дава согласност .
Во случај на неопходна потреба која што не е планирана директорот на здравствената
установа може да изврши пренамена на средствата во висина до 10% од вкупно планираните средства за тековниот месец по претходна согласност од Управниот одбор на Фондот.
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Во случај на епидемија или друга вонредна состојба директорот на здравствената установа може да ги пренамени средствата без согласност од Управниот одбор на Фондот, за
што веднаш ќе го извести Фондот и Министерството за здравство и ќе ги образложи причините за пренанамената на средстватa.
Член 69-б
Фондот редовно, врз основа на извештаите на здравствените установи од членот 69а став 2 на овој закон и известувањата за извршените пренамени од членот 69-а ставови 4 и 5 на овој закон, го следи извршувањето на утврдените средства потребни за
обезбедување на определениот обем на здравствени услуги.
Фондот, врз основа на резултатите постигнати во претходното тримесечjе, во првиот
нареден месец врши преоцена за начинот на користењето на средствата, заради обезбедување на стабилно и ликвидно работење на Фондот."
Член 24
Во членот 70 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Здравствената установа од ставот 1 на овој член е должна да укажува здравствени услуги во рамките на договорот од ставот 2 на овој член и на видно место да истакне кои услуги ги обезбедува преку договорот на товар на средствата на Фондот."
Член 25
Во членот 71 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
"Фондот е должен да го извести Министерството за здравство за здравствените установи кои ненаменски и неекономично ги користеле средствата по завршената контрола на
здравствената установа."
Член 26
Во членот 84 став 1 по точката 4 се додаваат три нови точки 5, 6 и 7, кои гласат:
"5) ако во утврдениот рок не доставува месечни извештаи за работата со реализација
на средствата пренесени од Буџетот на Фондот;
6) ако во случај на неопходна потреба пренамени средства без претходна согласност на
Управниот одбор на Фондот;
7) ако во случај на епидемија или друга вонредна состојба не го извести Фондот и Министерството за здравство и не ги образложи причините за пренамената на средства;".
Точката 5 станува точка 8.
Член 27
Одредбата од членот 2 точка 10-а на овој закон не се однесува на вeштачките оплoдувања направени до денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 28
Фондот ќе ги донесе општите акти предвидени со овој закон најдоцна во рок од три месецa од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 29
Членовите на Управниот одбор, според условите утврдени со овој закон, ќе ги именува
Владата на Република Македонија во рок од шест месецa од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
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Член 30
До именување на директор според условите од овој закон постојниот директор на Фондот продолжува да ја врши должноста директор, но не подолго до истекот на неговиот
мандат.
Член 31
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија
да утврди пречистен текст на Законот за здравственото осигурување.
Член 32
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник
на Република Македонија".
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