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20140431279
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
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
февруари 2014 година.
Бр. 07 – 1280/1
27 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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, 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, 91/13 и
187/13), во членот 56 став 4 зборовите: “министерот за здравство дава согласност“ се
заменуваат со зборовите: “согласност дава Министерството за здравство, како и
Министерство за информатичко општество и администрација во делот кој се однесува на
усогласеноста на описите на работните места на административни службеници со Законот
за административните службеници и со Каталогот на работни места во јавниот сектор“.
Член 2
Во член 57 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
„Директорот на Фондот го именува и разрешува Владата на Република Македонија на
предлог на министерот за здравство.
За именување на директор се објавува јавен оглас, во најмалку три дневни весници кои
се објавуваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците
што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат
службен јазик различен од македонскиот јазик.“
Ставот 2 кој станува став 4 се менува и гласи:
„ За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:
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- е државјанин на Република Македонија,
- во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна
или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност,
- има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - високо
образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис
администрацијата, менаџмент со јавното здравство, медицинските науки или правните
науки,
- има минимум пет години работно искуство од областа на финансиите или
менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото
осигурување и
- поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за
активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво,
- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода и
- АПТИС (АPTIS) - најмалку ниво Б2 (B2) и
- има положено психолошки тест и тест за интегритет.“
Ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Член 3
Во членот 60 по ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:
„Вработените во Фондот кои вршат административни работи имаат статус на
административни службеници.
Вработените во Фондот кои вршат помошни и технички работи имаат статус на
помошно-техички персонал.
На помошно-техничкиот персонал во Фондот ќе се применува Законот за вработените
во јавниот сектор и општите прописи за работни односи.“
Ставовите 4 и 5 се бришат.
Член 4
Членот 60-а се менува и гласи:
“Вработените во стручната служба на Фондот се класифицираат во следниве категории
и нивоа:
- категорија Б - раководни административни службеници
- ниво Б1 раководен службеник од прво ниво (директор на сектор, советник на
директорот и раководител на Подрачна служба Скопје како голема подрачна служба од I
група),
- ниво Б2 раководен службеник од второ ниво (шеф на кабинет, раководител на средна
подрачна служба од II група, раководител на одделение централа и раководител на
одделение - информатика),
- ниво Б3 раководен службеник од трето ниво (раководител на мала подрачна служба
од III група, шеф на оддел - централа, координатор на финансиски контролори и
информатичар од I група) и
- ниво Б4 раководен службеник од четврто ниво (координатор на лекарска комисија,
републички контролор-инспектор, самостоен стручен соработник - централа, внатрешен
ревизор - централа, информатичар II група, шеф на одделение во подрачна служба),
- категорија В - стручни административни службеници
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- ниво В1 стручен административен службеник од прво ниво (стручен соработник централа, републички контролор и помлад внатрешен ревизор),
- ниво В2 стручен административен службеник од второ ниво (контролор во подрачна
служба, стручен соработник во подрачна служба),
- ниво В3 стручен административен службеник од трето ниво (стручен соработник од
трето ниво во централа и деловен секретар - централa) и
- ниво В4 стручен административен службеник од четврто ниво (соработник во
подрачна служба) и
- категорија Г- помошно-технички службеници
- ниво Г1 помошно-технички службеник од прво ниво (референт - централа,референт),
- ниво Г2 помошно-технички службеник од второ ниво (референт второ ниво централа
и архивар - централа),
- ниво Г3 помошно-технички службеник од трето ниво (референт во подрачна служба,
архивар во подрачна служба) и
- ниво Г4 помошно-технички службеник од четврто ниво (референт од четврто ниво).
Класификацијата на работните места во поднивоа во рамките на исто ниво од ставот 1
на овој член, а особено поделбата на подрачните служби во мала, средна и голема
подрачна служба и поделбата на информатичарите во групи, ќе биде утврдена со
подзаконски акт донесен од Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија.
Посебните услови (стручни квалификации и работно искуство) на нивоата на работните
места по звања дадени во ставот 1 на овој член ќе бидат пропишани во Правилник за
организација и
систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија.
Член 5
Членовите 60-б, 60-в, 60-г, 60-д, 60-ѓ, 60-е, 60-ж, 60-з, 60-ѕ, 60-и, 60-ј, 60-к, 60-л, 60-љ,
60-м, 60-н, 60-њ, 60-о, 60-п, 60-р, 60-с, 60-т и 60-ќ се бришат.
Член 6
Директорот на Фондот именуван до денот на започнувањето на примената на овој
закон продолжува да ја врши функцијата до истекот на мандатот за кој е именуван.
Член 7
Одредбите на членовите 1, 3 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со денот
на започнувањето на примената на Законот за вработените во јавниот сектор („Службен
весник на Република Македониjа“ број 27/14) и Законот за административните
службеници (“Службен весник на Република Македонија“ број 27/14).
Одредбите на членот 2 од овој закон ќе започнат да се применуваат по една година од
денот на влегувањето во сила на овој закон, освен одредбите кои се однесуваат на условот
за познавање на странски јазик кои ќе започнат да се применуваат по две години од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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