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СООПШТЕНИЕ  

Во врска со Предлог законот за прекинување на бременоста  

 

ФЗОМ би сакал да ја информира јавноста дека целосно го подржува Предлог законот за 

прекинување на бременоста доставен од Владата на Република Македонија. 

Сакаме да потенцираме дека доставениот предлог закон по својата суштина и материјална 

содржина е соодветен на веќе постојната важечка легислатива во Република Македонија, која 

е донесена во седумдесетите години на минатиот век. Со овој предлог на закон се напуштаат 

иделошките примеси од типот “Основна организација на здружен труд – ООЗТ “Организација 

на здружен труд-ОЗТ” и слично.  

Особено сакаме да истакнеме и да го поздравиме фактот дека со овој предлог на Закон не се 

ограничува правото на избор на жената за предвремено прекинување на бременоста, туку 

истото е оставено како апсолутна категорија на личен избор, согласно предложениот член 2, 

став 1 “Прекинување на бременоста е посебна медицинска интервенција за која слободно 

одлучува бремената жена.”. 

Со оваа одредба Македонија сеуште се вбројува во земјите кои што имаат полиберален 

пристап во регулативата на оваа сензитивна материја. Така, до 10та недела, бремената жена 

самостојно одлучува без никаков проблем за прекинувањето на бременоста, освен ако за тоа 

постојат сериозни медицински индикации, а дополнително, на барање на бремената жена, 

првостепената комисија може да одобри и прекинување на бременоста и по 10та недела 

поради повеќе причини, меѓу кои: кога врз основа на медицински индикации ќе се утврди 

дека бременоста представува опасност по животот или ќе доведе до тешко нарушување на 

здравјето на жената за време на бременоста, породувањето или по породувањето, oткога врз 

основа на научни сознанија може да се очекува дека детето ќе се роди со тешки телесни или 

душевни недостатоци, кога до зачнувањето,  дошло во врска со извршување на кривично 
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дело: силување, обљуба врз немоќно лице, полов напад врз дете, обљуба со злоупотреба на 

положбата или родосквернавење, и кога ќе се утврди дека во текот на бременоста или по 

породувањето би можела жената да дојде во тешки, лични семејни, метеријални или други 

прилики што ќе имаат одраз врз нејзиното здравје. Овие одредби се клучниот сегмент кој го 

прави нашето законодавство либерално во поглед на прекинувањето на бременоста. 

На крајот, сакаме да потенцираме дека Фондот за здравствено осигурување го подржува секој 

закон кој што е во прилог на промоција на заштитата на здравјето и унапредување на правата 

на пациентите 

Со почит, 

ФЗОМ 

 


