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20110531476
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 11 април
2011 година.
Бр. 07-2004/1
11 април 2011 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 и 156/10), во членот 5 став (1)
точка 6 зборовите: „и невработено лице кое активно бара работа и кое се пријавува во
Агенцијата за вработување на Република Македонија, доколку нема друга основа на
осигурување“ се бришат.
Член 2
Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи:
„Основните здравствени услуги од ставот 1 на овој член Фондот ги обезбедува на
осигурените лица во здравствените установи утврдени со мрежата на здравствени
установи, во која се врши здравствената дејност, согласно со прописите од областа на
здравствената заштита, во висина на утврдени цени со општ акт на Фондот, на кој
министерот за здравство дава согласност.“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Осигуреното лице може да оствари право на протези, ортопедски и други помагала,
помошни и санитетски справи и материјали и забнотехнички средства под услов
здравственото осигурување да траело непрекинато најмалку шест месеци пред
настапување на потребата, освен во случаите на повреда на работа и професионално
заболување.“
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Ставот 3 станува став 4.
Член 3
По членот 9 се додава нов член 9-а кој гласи:
„Начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот се уредува со општ акт на Фондот на кој министерот за
здравство дава согласност.
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ја утврдува комисија формирана од
Владата на Република Македонија.
Комисијата од ставот 2 на овој член се состои од 13 члена, и тоа:
- двајца претставници од Министерството за здравство,
- двајца претставници од Министерството за финансии,
- двајца претставници од Фондот,
- еден клинички фармаколог и
- шест стручни лица од различни области на медицината и фармацијата.
Членовите на Комисијата одлучуваат со двотретинско мнозинство на гласови.
Делокругот и начинот на работата на комисијата од ставот 2 на овој член се уредува со
деловник.“
Член 4
Во членот 10 во воведната реченица по зборот „услуги“ се додаваат зборовите: „извршени
во здравствени установи кои се надвор од мрежата на здравствени установи, во која се врши
здравствената дејност, како и:“
Во точката 2 зборовите: „во болничката здравствена заштита“ се бришат.
По точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:
„3-а) магнетна и ласерска терапија при користење на физикална терапија;“.
Во точката 8 на крајот од реченицата точката и запирката се бришат и се додаваат
зборовите: „и здравствени услуги и права кои произлегуваат од извршени здравствени
услуги во здравствени установи каде што фондот не го обезбедил вршењето на такви
здравствени услуги“.
Член 5
Членот 29 се менува и гласи:
„Осигуреното лице може да користи здравствени услуги во специјалистичкоконсултативната здравствена заштита со упат од избраниот лекар, а во болничката
здравствена заштита, по правило со упат од лекарот специјалист, согласно со општиот акт
на Фондот, на кој министерот за здравство дава согласност.
По исклучок од ставот 1 на овој член, во итни случаи осигуреното лице може да
користи здравствени услуги без упат, а во болничката здравствена заштита со упат од
избраниот лекар во следниве случаи:
1) дијагностицирани хронични заболувања;
2) по процена на избраниот лекар за итност на здравствената состојба на осигуреното
лице, со соодветно образложение за итноста и со процена за натамошниот тек на
третманот, што избраниот лекар соодветно го документира во медицинското досие на
осигуреното лице и
3) кога упатувањето го врши избраниот лекар од дејноста на педијатријата, за детската
популација и гинекологијата.
Избраниот лекар и лекарот специјалист од ставот 1 на овој член го упатуваат
осигуреното лице да користи здравствени услуги во здравствените установи, каде што
Фондот обезбедил вршење на такви здравствени услуги.
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Здравствените услуги од специјалистичко-консултативната и болничката здравствена
заштита осигурените лица ги остваруваат според временскиот редослед кој е утврден во
Листата на чекање донесена од здравствената установа.“
Член 6
Во членот 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„Фондот може да склучува договори за болничко лекување во странство за заболувања
од ставот 1 на овој член по претходна спроведена постапка за избор на странската болница
за лекување.“
Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 3, 4, 5, 6 и 7.
Во ставот 7 броевите: „1, 2, 3, 4 и 5“ се заменуваат со броевите: „1, 2, 3, 4, 5 и 6“.
Член 7
По членот 31 се додаваат два нови члена 31-а и 31-б, кои гласат:
„Член 31-а
Постапката за остварување на право од задолжителното здравствено осигурување
започнува со поднесување на барање согласно со членот 31 став 4 од овој закон до
Фондот.
Барањето од ставот 1 на овој член се поднесува на два идентични обрасци со
потребната документација.
Доколку Фондот од членот 31 став 3 на овој закон не донесе решение за остварување на
право од задолжителното здравствено осигурување, односно не донесе решение за
одбивање на барањето во рокот пропишан со членот 31 ставови 5 и 6 од овој закон,
подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да
поднесе барање до писарницата на директорот на Фондот и директорот да донесе
решение.
Формата и содржината на барањето од ставот 3 на овој член, Фондот ги утврдува со
општ акт.
Кон барањето од ставот 3 на овој член барателот доставува и копија од барањето од
ставот 1 на овој член за остварување на право од задолжителното здравствено
осигурување.
Директорот на Фондот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесување
на барањето од ставот 3 на овој член до писарницата на директорот на Фондот, да донесе
решение со кое барањето за остварување на право од задолжителното здравствено
осигурување е уважено или одбиено. Доколку директорот на Фондот нема писарница,
барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Фондот.
Доколку директорот на Фондот не донесе решение во рокот од ставот 6 на овој член
подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат во рок од
пет работни дена.
Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на
известувањето од ставот 7 на овој член да изврши надзор во Фондот дали е спроведена
постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор
да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со
закон донесува решение со кое го задолжува директорот на Фондот во рок од десет дена
да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот
со кој одлучил по поднесеното барање.
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Доколку директорот на Фондот не одлучи во рокот од ставот 9 на овој член,
инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден
во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена,
во кои директорот на Фондот ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе го
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот
со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена да го
информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку директорот на Фондот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 10 на овој
член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 8 на овој член,
подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до
писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен
инспекторат.
Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да
го разгледа приговорот од ставот 12 на овој член и доколку утврди дека инспекторот не
постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите 8 и 9 на овој член
и/или не поднесе пријава согласно со ставовите 10 и 11 на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка
за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи
дополнителен рок од пет работни дена во кои инспекторот ќе изврши надзор во Фондот
дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 13 на овој член,
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Во случајот од ставот 14 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат
веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе
надзорот веднаш.
Во случаите од ставот 15 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат
во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените
мерки.
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот
13 на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител во рок од осум работни дена.
Доколку директорот на Фондот не одлучи во рокот од ставот 11 на овој член,
подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 4 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот 2 на овој член истиот веднаш, а
најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Министерството за здравство.
Член 31-б
Доколку министерот за здравство не донесе решение во рокот од членот 31 став 8 на
овој закон, подносителот на барањето може да го извести Државниот управен инспекторат
во рок од пет работни дена. Формата и содржината на известувањето ги пропишува
министерот за здравство.
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Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на
известувањето од ставот 1 на овој член да изврши надзор во Министерството за здравство
дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на
извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Инспекторот од Државниот управен инспекторат по извршениот надзор согласно со
закон донесува решение со кое го задолжува министерот за здравство во рок од десет дена
да одлучи по поднесеното барање, односно да го одобри или одбие барањето и да го
извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот
со кој одлучил по поднесеното барање.
Доколку министерот за здравство не одлучи во рокот од ставот 3 на овој член,
инспекторот ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка за прекршок утврден
во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена,
во кој министерот за здравство ќе одлучи по поднесеното барање за што во истиот рок ќе
го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од
актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена ќе
го информира подносителот на барањето за преземените мерки.
Доколку министерот за здравство не одлучи и во дополнителниот рок од ставот 4 на
овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот
јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените
мерки.
Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот 2 на овој член,
подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до
писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема
писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен
инспекторат.
Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена да
го разгледа приговорот од ставот 6 на овој член и доколку утврди дека инспекторот не
постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставовите 2 и 3 на овој член
и/или не поднесе пријава согласно со ставовите 4 и 5 на овој член, директорот на
Државниот управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување прекршочна постапка
за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи
дополнителен рок од пет работни дена во кои инспекторот ќе изврши надзор во
Министерството за здравство дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од
три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на
барањето за преземените мерки.
Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот 7 на овој член,
директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира
подносителот на барањето за преземените мерки.
Во случајот од ставот 8 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат
веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе
надзорот веднаш.
Во случаите од ставот 9 на овој член, директорот на Државниот управен инспекторат во
рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените
мерки.
Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот
7 на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен
обвинител во рок од осум работни дена.
Доколку директорот на Фондот не одлучи во рокот од ставот 5 на овој член,
подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.
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Постапката пред Управниот суд е итна.
Подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член се донесува во рок од 15 дена од денот на
влегувањето во сила на овој закон.
По донесувањето на подзаконскиот акт од ставот 1 на овој член истиот веднаш, а
најдоцна во рок од 24 часа се објавува на веб страницата на Министерството за здравство
и Фондот за здравственото осигурување.“
Член 8
Во членот 34 се додава нов став 3, кој гласи:
„Надлежниот државен орган, кој е обврзник за пресметка и уплата на придонесот за
задолжителното здравствено осигурување, на здравствената установа и ги надоместува
средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеи 2, 3 и 4 од овој
член.“
Член 9
Во членот 37 став 1 по точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:
"3-a) 1% од бруто полисираната премија за Задолжително осигурување на сопственици,
односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети
лица (вклучувајќи ја и бруто полисираната премија за осигурување на сопственици,
односно корисници на моторни возила од одговорност за штети предизвикани на трети
лица, надвор од територијата на Република Македонија - Зелена карта),".
Член 10
Во членот 54 став 1 точката 7 се брише.
Точката 8 се менува и гласи:
„ги утврдува референтните цени на здравствените услуги, лековите, ортопедските и
други помагала кои ги надоместува Фондот, на кои министерот за здравство дава
согласност.“
Член 11
Во членот 55 став 2 алинејата 5 се менува и гласи:
„- еден претставник предложен од Лекарската комора на Македонија, Стоматолошката
комора на Македонија и Фармацевтската комора на Македонија по принцип на годишно
ротирање на овластените претставници од коморите.“
Член 12
Во членот 56 став 1 точка 3 по зборот „закон“ се додаваат зборовите: „кои се објавуваат
во Службен весник на Република Македонија“.
Точката 7 се брише.
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Пред донесувањето на општите акти предвидени со овој закон Управниот одбор може
да побара мислење и од коморите од областа на здравството.“
Ставот 3 кој станува став 4 се менува и гласи:
„На актот од ставот 1 точка 5 на овој член министерот за здравство дава согласност.“
Член 13
Членот 63-а се менува и гласи:
„Референтна цена е максимален износ кој Фондот го надоместува и со кој износ се
обезбедува снабдување со лекови, ортопедски и други помагала.“
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Член 14
Во членот 63-в по зборот „цени“ се додаваат зборовите: „за лекови, ортопедски и други
помагала“.
Член 15
Членот 63-г се менува и гласи:
„Утврдувањето на вкупниот износ на средства за лекови, ортопедски и други помагала
кои се на товар на средствата на Фондот, се следи преку интегриран систем на следење на
потрошувачката до висина на вкупно обезбедените средства во буџетот на Фондот.“
Член 16
По членот 65 се додаваат два нови члена 65-а и 65-б, кои гласат:
„Член 65-а
Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор инспекторите кои вршат надзор над
спроведувањето на одредбите од овој закон, утврдат дека за прв пат е сторена
неправилност од членовите 84, 84-а, 85 и 86 на овој закон се должни да состават записник
во кој ќе ја утврдат сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената
неправилност во рок од осум дена и со истовремено врачување на покана за спроведување
на едукација на лицето или правното лице каде што е утврдена неправилноста при
вршењето на инспекцискиот надзор.
Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на
едукацијата ги пропишува министерот кој раководи со органот на државната управа
надлежен за вршење на работите од областа на здравството.
Едукацијата ја организира и спроведува Државниот санитарен и здравствен
инспекторат, во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот
надзор.
Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни
неправилности за едно или повеќе лица, односно за едно или повеќе правни лица.
Доколку во закажаниот термин лицето или правното лице над кое се спроведува
едукација не се јави на едукацијата, ќе се смета дека едукацијата е спроведена.
Доколку лицето или правното лице над кое се спроведува едукација се јави на
закажаната едукација и истата ја заврши, ќе се смета дека е едуциран по однос на
утврдената неправилност.
Доколку државниот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека
се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, донесува заклучок со
кој ја запира постапката на инспекцискиот надзор.
Доколку државниот инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека
не се отстранети утврдените неправилности од ставот 1 на овој член, поднесува барање за
поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.
Државните инспектори кои го извршиле инспекцискиот надзор, водат евиденција за
спроведената едукација, на начин пропишан од министерот за здравство.
Член 65-б
Министерството за здравство - Државниот санитарен и здравствен инспекторат за
извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на
Министерството за здравство и на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, на
унифициран квартален преглед.“
Член 17
Во членот 67 ставови 1 и 2 зборовите: „и јавните здравствени установи“ се бришат.
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Член 18
Во членот 68 став 6 бројот „4“ се заменува со бројот „5“, а зборот „септември“ се
заменува со зборот „декември“.
Член 19
Во членот 69 став 1 по алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„- договорени цени за здравствени услуги кои не се вршат во јавните здравствени
установи од болничката здравствена заштита;“.
По ставот 1 се додаваат четири нови става 2, 3, 4 и 5, кои гласат:
„Начинот на плаќање на здравствените установи во оддалечените рурални места со
само еден лекар во примарната здравствена заштита (општа медицина, училишна
медицина, педијатрија и трудова медицина), покрај критериумите предвидени во ставот 1
алинеја 1 на овој член, се врши и врз основа на критериуми по основ на оддалеченост до
најблиското населено место во кое се обезбедува специјалистичко-консултативната
здравствена заштита, оддалеченост од населеното место во кое се наоѓа најблиската
здравствена установа од примарната здравствена заштита, број на жители и тешко
пристапен терен.
Поблиските критериуми за оддалеченоста до најблиското населеноместо во кое се
обезбедува специјалистичко-консултативната здравствена заштита, оддалеченоста од
населеното место во кое се наоѓа најблиската здравствена установа, бројот на жители и
тешко пристапен терен, се утврдуваат со општ акт на Фондот на кој министерот за
здравство дава согласност.
По исклучок од ставот 1 на овој член, за јавните здравствени установи кои вршат
превентивна и одредени работи од примарната, специјалистичко - консултативната и
болничката здравствена заштита според одредбите на Законот за здравствената заштита,
фондот обезбедува средства за нивно целосно функционирање.
Јавните здравствени установи од ставот 4 на овој член, ги утврдува Владата на
Република Македонија еднаш годишно, на предлог на фондот, пред склучувањето на
договорите.“
Ставот 2 станува став 6.
Член 20
Во членот 69-а ставовите 4 и 5 се бришат.
Член 21
Членот 69-б се брише.
Член 22
Во членот 69-в став 3 по зборот „здравство“ се става точка, а зборовите до крајот на
реченицата се бришат.
Член 23
Во членот 70 по ставот 1 се додаваат два нови става 2 и 3, кои гласат:
„Во постапката на договарање за склучување на договор со здравствените установи од
областа на болничката здравствена заштита учествуваат и претставници од
Министерството за здравство.
До утврдувањето на мрежата на здравствените установи, Фондот склучува договори со
приватните здравствени установи, за оние здравствени услуги од болничката здравствена
заштита кои не се содржани во листите на услуги, составен дел на дозволата за вршење на
дејност на јавните здравствени установи, издадена од министерот за здравство.“
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Ставот 3 кој станува став 5 се менува и гласи:
„Договорите од ставот 1 на овој член, се склучуваат за период од 12 месеци од 1
јануари до 31 декември за тековната година, а доколку има нереализирани средства може
да се склучат и за пократок временски период заклучно со 31 декември во наредната
година.“
Ставовите 2, 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6, 7 и 8.
Член 24
Во членот 77 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Фондот има право да бара надоместок на штета од здравствената установа која
неосновано издала медицинска документација за остварување на некое право на
осигуреникот кое не му следува.“
Член 25
По членот 78 се додава нов член 78-а, кој гласи:
“Член 78-а
Фондот има право да бара надоместок за причинетата штета од здравствената установа
во која Фондот не обезбедил вршење на здравствени услуги, за лекување од последиците,
кои настанале при користењето на здравствените услуги во таа здравствена установа.“
Член 26
Подзаконските акти од членовите 3 став 1 и 19 став 3 на овој закон Фондот ќе ги донесе
во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 27
Подзаконските акти од членот 16 на овој закон ќе се донесат во рок од 15 дена од денот
на влегувањето во сила на овој закон.
Член 28
Одредбата од членовите 1 и 2 ставови 2 и 7 ќе се применуваат од 1 септември 2011
година, одредбата од членот 5 ставови 1, 2, и 3 ќе се применува од 1 јануари 2012 година,
одредбите од членот 9 ќе се применува од 1 јули 2011 година, одредбите од членовите 2
став 1 и 4 став 1 на овој закон ќе се применуваат по утврдувањето на мрежата на
здравствени установи согласно со Законот за здравствената заштита, а одредбите од
членовите 8 и 23 став 3 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 2013 година.
Член 29
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник
на Република Македонија“.
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