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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 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената 

заштита, 
што  Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 јули 

1993 година. 
 
Број 08-2751/1          Претседател 

19 јули 1993 година                    на Република Македонија, 
      Скопје                             Киро Глигоров, с.р. 
 

Претседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Стојан Андов, с.р.

 
 

З А К О Н 
 ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ  

ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број 

38/91) во член 12 точка 1 по зборот "Републиката" се става запирка и се додаваат 
зборовите: "во Армијата на Република Македонија", во точките 3, 9 и 16 зборовите: 
"Социјалистичка Федеративна Република Југославија" се заменуваат со зборовите: 
"Република Македонија", во точка 10 по зборот "вработувањето" се додаваат зборовите: 
"ако немаат друг основ на осигурување", а во точката 22 зборовите: "во ЈНА" се 
заменуваат со зборовите: "во АРМ". 

 
Член 2 

Во членот 22 став 1 зборовите: "загарантираниот личен доход утврден според 
прописите за работните односи" се заменуваат со зборовите: "најниската плата утврдена 
со колективен договор". 

 
Член 3 

Во членот 32 став 1 точките 3 и 4 се менуваат и гласат: 
"3) систематски прегледи на децата, учениците и студентите; 
4) мерки и активности за заштита на жените за време на бременоста, породувањето и 

леунството и на доенчињата". 
По точката 5) се додаваат четири нови точки кои гласат: 
"6) мерки и активности за организирање и унапредување на крводарителството; 
7) обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа; 
8) обезбедување на лекови за трансплантирани болни; 
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9) обезбедување на цитостатици, инсулин и хормон за раст;" 
Точката 6) станува точка 10).  
По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
"Средствата обезбедени со Републичкиот буџет се распоредуваат со програми што ги 

донесува Владата на Република Македонија, и тоа; 
1) Програма за превентивна здравствена заштита; 
2) Програма за задолжителна имунизација на населението; 
3) Програма за испитување на појавата, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај 

луѓето; 
4) Програма за превентивни мерки за спречување на туберкулозата кај населението; 
5) Програма за заштита на населението од СИДА; 
6) Програма за активна здравствена заштита на мајките и децата; �� 
7) Програма за систематски прегледи на децата, учениците и студентите; 
8) Програма за организирање и унапредување на крводарителството и 
9) Програма за обезбедување на потребите од точките 7, 8 и 9 од став 2 на овој член".  
Досегашниот став 2 станува став 3. 

 
Член 4 

Во членот 35 став 1 во точката 5 зборовите "во ЈНА" се заменуваат со зборовите "во 
АРМ". 

 
Член 5 

Членот 43 се брише. 
 

Член 6 
Во членот 44 зборот "Југославија" се заменува со зборот "Републиката". 

 
Член 7 

Во членот 59 точка 3 по зборот "осигурување" се додаваат зборовите: "и учеството на 
осигурениците во цената на одделни здравствени услуги и лековите". 

 
Член 8 

Во членот 63 се додава нов став кој гласи: 
"Републиката обезбедува средства и за здравствена заштита на лицата кои се наоѓаат на 

отслужување на воениот рок и за воените обврзници во резервниот состав кои се 
повикани на воена должност ако не се осигурени по друг основ". 

 
Член 9 

Во членот 65 став 3 зборовите: "односно загарантираниот личен доход на работниците 
на кои им се исплатува загарантиран личен доход" се бришат.  
По став 3 се додава нов став 4 кој гласи: 
"Како основица за пресметување и плаќање на придонесот за здравствено осигурување 

од член 12 точките 10, 12, 13, 14 и 15 на овој закон се зема 70% од најниската плата - 
утврдена со општиот колективен договор". 

 
Член 10 

Во членот 74 зборовите: "Министерството за здравство" се заменуваат со зборовите: 
"Фондот за здравствено осигурување". 
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Член 11 
Членот 76 се менува и гласи: 
"Осигуреникот и членовите на неговото семејство учествуваат со лични средства во 

цената на здравствените услуги и на лековите и тоа: 
- 20% од цената на здравствените услуги на лековите од обемот утврден согласно со 

член 59 точка 3 на овој закон, односно 30% од цената на здравствените услуги и лековите 
над тој обем, освен за болничкото лекување; 

- 10% од цената на здравствените услуги за болничко лекување и материјалните 
трошоци и лековите во врска со сите услуги, освен за ампуларна терапија и 

- 20% од вкупнитс трошоци за одобрено лекување во странство. 
По исклучок од став 1 алинеи 1 и 2 на овој член, децата на осигурениците по навршени 

14 до навршување на 18 - годишна возраст учествуваат со лични средства во висина од 5% 
од цената на здравствената услуга и лекот од обемот утврден согласно со член 59 точка 3 
на овој закон". 

 
Член 12 

По членот 76 се додаваат три нови члена кои гласат: 
 

" Член 76-а 
Од учеството утврдено во член 76 на овој закон, освен за лекување во странство, се 

ослободуваат: 
1) децата до 14 - годишна возраст; 
2) жените во врска со бременоста, породувањето, мајчинството и планирањето на 

семејството, освен во случај на прекин на бременост до трето дете; 
3) работниците и корисниците на инвалидска пензија во врска со лекување и 

рехабилитација од повреда на работа и професионални болести; 
4) корисниците на основните права според Законот за социјалната заштита; 
5) здравствените услуги во врска со лекувањето на малигни заболувања, прогресивни 

нервни и мускуларни заболувања, церебрална парализа, мултиплекс склероза, цистични 
фибрози, хемофилија, епилепсија, заразни болести, ревматска грозница и нејзините 
компликации, шеќерна болест, бубрежни заболувања што се третираат со хронична 
дијализа, душевни болести, алкохолизам и наркоманија, таласемија и на неа слични 
болести, инфаркт на миокардот, состојби по операција на коронарни артерии, 
декомпензација на срце, срцев блок, вграден пејсмејкер, состојби по пресадување на 
бубрези, пемфигус и лупус еритематодес; 

6) дарителите на крв кои доброволно даруваат крв повеќе од десет пати и 
7) лицата постари од 65 години живот, освен за лековите на рецепт што паѓаат на товар 

на средствата на Фондот за здравствено осигурување и за кои учествуваат со 5% од цената 
на лекот. 

 
Член 76-б 

Осигуреникот и членовите на неговото семејство учествуваат со лични средства во 
цената на протезите, ортопедските и други помагала и средства изработени од стандарден 
материјал според листата утврдена согласно со член 59 точка 7 на овој закон, и тоа: 

- 20 % од цената на слушно помагало и на забно-технички и забно-протетички средства 
и 

- 50 % од цената на сите други протези, ортопедски и други помагала и средства. 
 

Член 76-в 
Од учеството утврдено во член 76-б на овој закон се ослободуваат: 
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1) децата до 18-годишна возраст; 
2) осигурениците кои користат протези, ортопедски и други помагала и средства како 

последица на повреда на работа и професионално заболување; 
3) дарителите на крв кои доброволно даруваат крв повеќе од десет пати и 
4) лица кои се ослободени од учество по посебни прописи (воени инвалиди и 

корисници на семејна инвалиднина по основ на паднат борец)." 
 

Член 13 
Членот 126 се брише. 

 
Член 14 

Членот 135 се менува и гласи: 
"Со здравствената организација управува управен одбор. 
Управниот одбор го сочинуваат седум члена од кои тројца претставници од редот на 

стручните и компетентни лица во здравствената организација кои ги избира стручниот 
орган и четворица претставници на основачот. 
Управниот одбор покрај работите од член 134 став 1 на овој закон, го утврдува 

финансискиот план, ја утврдува завршната сметка, донесува други општи акти и го следи 
нивното извршување, врши и други работи утврдени со закон, актот за основање и 
статутот на здравствената организација. 
Начинот на изборот на членовите на управниот одбор, траењето на мандатот и начинот 

на одлучувањето се уредуваат со статутот на здравствената органнзација". 
 

Член 15 
Во членот 155 по ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
"Лекарската, односно фармацевтската комора има својство на правно лице". 
Ставовите 2, 3 и 4 стануваат став 3, 4 и 5. 

 
Член 16 

Во членот 156 по зборот "здруженија" се додаваат зборовите: "во составот на 
Македонското лекарско друштво". 

 
Член 17 

Во главата XIV во насловот "Здравствена заштита во вонредни услови" се додаваат 
зборовите: "и во услови на штрајк" и три нови члена кои гласат: 

 
"Член 171-а 

Работниците во здравствените организации правото на штрајк можат да го остварат под 
услови да не се доведува во опасност животот и здравјето на граѓаните кои бараат 
здравствена заштита. 

 
Член 171-б 

Заради отстранување на штетните последици кои можат да настанат од неукажување на 
здравствена заштита на граѓаните за време на штрајк, органот на управување во 
здравствената организација е должен да обезбеди итна медицинска помош и минимална 
функција на сите организациони делови во процесот на работата. 
Врз основа на преземсните мерки од став 1 на овој член работниците се должни да 

постапуваат по соодветните наредби. 
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Доколку работниците не постапат согласно со став 2 на овој член, директорот е должен 
да го обезбеди остварувањето на работниот процес со заменување на соодветни 
работници. 
Работниците од став 2 на овој член кои не ги извршуваат работните обврски вршат 

потешка повреда на работната дисциплина која претставува основ за престанок на 
работниот однос. 
Работите и задачите од став 1 на овој член, со општ акт ги утврдува здравствената 

организација. 
 

Член 171-в 
Ако здравствената организација не го обезбеди спроведувањето на мерките од член 

171-б на овој закон, Владата на Република Македонија како времена мерка може да 
постави: 

- вршител на должноста - директор за време на траењето на штрајкот; 
- работници потребни за вршење на тие дејности; 
- како и да преземе мерки за обезбедување други услови потребни за спроведување на 

здравствената заштита на граѓаните. 
Одлуките донесени врз основа на став 1 на овој член траат до престанувањето на 

условите кои довеле до нивно воведување". 
 

Член 18 
Во членот 182 став 1 зборовите: "5.000 до 25.000 динари" се заменуваат со зборовите: 

"50 до 100 плати од просечната плата во Републиката исплатена во последниот месец (во 
натамошниот текст: плати)". 
Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до 

петнаесет плати". 
Во ставот 3 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две 

ипол плати". 
 

Член 19 
Во членот 183 став 1 зборовите: "5.000 до 20.000 динари" се заменуваат со зборовите: 

"50 до 100 плати", а во точка 1 бројот "30" се заменува со бројот "15". 
Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат го зборовите: "десет до 

петнаесет плати". 
Во ставот 3 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две 

ипол плати". 
 

Член 20 
Во членот 184 став 1 зборовите: "2.000 до 10.000 динари" се заменуваат со зборовите: 

"50 до 100 плати". 
Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 5.000 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до 

петнаесет плати". 
 

Член 21 
Во членот 185 став 1 зборовите: "2.000 до 8.000 динари" се заменуваат со зборовите: 

"20 до 50 плати". 
Во ставот 2 зборовите: "500 до 2.000 динари" се заменуваат со зборовите: "пет до десет 

плати". 
 
 



 6

Член 22 
Во членот 186 зборовитс: "500 до 2.000 динари" се заменуваат со зборовите: "пет до 

десет плати". 
 

Член 23 
Во членот 187 зборовите: "5.000 до 15.000 динари" се заменуваат со зборовите: "десет 

до петнаесет плати", а во точката 1) по бројот "121" се додаваат зборовите: "и 122", 
точката 3 се брише, а точките 4 и 5 стануваат точки 3 и 4. 

 
Член 24 

Во членот 188 зборовите: "може да" се заменуваат со зборот "ќе". 
 

Член 25 
Во членот 189 во ставот 1 зборовите: "5.000 до 10.000 динари" се заменуваат со 

зборовите: "20 до 50 плати". 
Во ставот 2 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до две 

ипол плати". 
Во ставот 3 зборовите: "5.000 до 10.000 динари" се заменуваат со зборовите: "десет до 

петнаесет плати". 
 

Член 26 
Во членот 190 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до 

две ипол плати". 
 

Член 27 
Во членот 191 зборовите: "1.000 до 2.500 динари" се заменуваат со зборовите: "една до 

две ипол плати. 
 

Член 28 
Во член 192 став 1 зборовите: "150 динари" се заменуваат со зборовите: "една плата". 

 
Член 29 

Во членот 194 став 2 се брише.  
 

Член 30 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на 

Република Македонија". 
 


