Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 и член 82 став 3 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 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 7
ноември 1995 година.
Број 08-3698/1
7 ноември 1995 година
Скопје

За претседател
на Република Македонија,
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.
Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Член1
Во Законот за здравствената заштита ("Службен весник на Република Македонија" број
38/91 и 46/93) во член 12 точка 9) зборовите: "кои не се во работен однос" се бришат, а по
точката 22) се додава нов став 2 кој гласи:
"Граѓаните кои не се опфатени со задолжително здравствено осигурување според став 1
на овој член можат да пристапат кон задолжителното здравствено осигурување заради
користење на правата на основна здравствена заштита од член 11 на овој закон".
Член 2
Во член 13 по зборот "осигуреник" точката се заменува со запирка и се додаваат
зборовите: "освен правата на парични надоместоци и правото на протези, ортопедски и
други помагала, помошни и санитетски справи и заботехнички средства".
Член 3
Во член 14 став 1 по бројот "12" се додаваат зборовите: "став 1", а по бројот "21" се
додаваат зборовите: "и став 2".
Член 4
По член 17 се додава нов наслов и нов член 17-а кои гласат:
"Парични надоместоци
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Член 17-а
Осигурениците можат да остварат право на парични надоместоци, ако ги исполнуваат
следниве услови:
1) здравственото осигурување да траело непрекинато најмалку шест месеци пред
настанувањето на случајот за кој може да се оствари правото, освен во случаите на
повреда на работа и професионално заболување;
2) придонесот за здравствено осигурување да е редовно уплатуван или со задоцнување
од најмногу 60 дена и
3) ако оцената за привремената спреченост за работа ја дал избраниот лекар, односно
лекарската комисија од член 24 на овој закон".
Член 5
Во член 20 став 1 се менува и гласи:
"Како основица за пресметување на надоместокот на плата за време на привремена
спреченост за работа се зема просечниот износ на платата на кој е платен придонес за
здравствено осигурување во последните три месеци пред настанувањето на случајот
поради кој се стекнува правото на надоместокот, а за корисниците кои вршат дејност со
личен труд, основицата на која е платен придонес за здравствено осигурување".
Во став 2 зборот "Ако" се заменува со зборовите: "Во случај на повреда на работа и
професионално заболување, ако".
Член 6
Во член 23 се додава нов став 3, кој гласи:
"Ако доброволен дарител на крв не остварил надоместок на платата во организацијата
во која е вработен, за отсуството од работа поради доброволно дарување крв, може да бара
тоа право да го оствари на товар на средствата на Фондот за здравствено осигурување".
Член 7
Во член 24 став 1 се менува и гласи:
"Оцена за привремена спреченост за работа за првите 15 дена дава лекарот кој го
избрал осигуреникот, а од 16 до 60 дена и над 60 дена по предлог на избраниот лекар од
примарната здравствена заштита даваат првостепените лекарски комисии при Фондот за
здравствено осигурување формирани од министерот за здравство".
Во став 3 по зборот "став" се додаваат зборовите: "1 и"
Член 8
Во член 28 зборовите: "и надвор од земјата" се бришат.
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:
"По исклучок од став 1 на овој член, осигурениците и членовите на нивните семејства
имаат право на надоместок на патните трошоци ако се упатени да користат здравствени
услуги во врска со дијализа и вежби за рехабилитација на видот, слухот и говорот надвор
од местото на живеење, а кои се спроведуваат амбулантски".
Член 9
Во член 31 во став 1 се додава нова точка 1 која гласи:
"1) сите здравствени услуги доколку не се опфатени во задолжителното здравствено
осигурување, а осигурениците за услугите во специјалистичко-консултативната и
болничката здравствена заштита кои ги користат без упат од избраниот лекар, освен кога е
во прашање итен медицински случај";
Во точка 7 зборовите: "и надвор од земјата" се бришат.
Точките од 1 до 11 стануваат точки од 2 до 12.
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Член 10
Во член 35 став 1 зборовите: "Правата од задолжително здравствено осигурување ги
остваруваат лицата на кои им е утврдено својството на осигуреник" се заменуваат со
зборовите: "Својство на осигуреник се утврдува", а во точка 6) по бројот 12 се додаваат
зборовите: "став 1", а по бројот "20" се додаваат зборовите: "и став 2".
Член 11
Во член 37 став 1 се менува и гласи:
"Правата од задолжителното здравствено осигурување во рамките на обемот на правата
утврдени со овој закон и прописите донесени врз основа на него, осигуреникот и
членовите на неговото семејство ги остваруваат врз основа на здравствена легитимација и
доказ дека придонесот за здравствено осигурување е платен".
По став 1 се додава нов став 2 кој гласи:
"Здравствената легитимација и доказот од став 1 на овој член ги издава Фондот за
здравствено осигурување".
Став 2 станува став 3.
Член 12
Во член 41 став 1 се заменува со три нови става кои гласат:
"Осигуреникот има право и должност, заради користење на здравствена заштита, да
избере лекар во примарната здравствена заштита (општа медицина, медицина на трудот,
педијатрија, училишна медицина, гинекологија и општа стоматологија) во здравствените
организации на подрачјето на општината, односно градот Скопје, според местото на
живеење, односно работа, за време од една година од денот на изборот.
Избраниот лекар се запишува во здравствената легитимација и во здравствениот картон
на осигуреникот.
Секој избран лекар е должен, во случај на негова отсутност или привремена спреченост
за работа, на своите пациенти да им обезбеди замена со склучување договор со друг
здравствен работник од иста струка и специјалност кој врши приватна пракса или со јавна
здравствена организација од примарната здравствена заштита, кој за тоа време, место него
ќе укажува здравствена заштита на осигурениците кои го избрале".
Став 2 станува став 4.
Член 13
Во член 42 по зборот "користи" се додаваат зборовите: "специјалистичкоконсултативна и".
Член 14
Во член 59 точка 3) зборовите: "и учеството на осигурениците во цената на одделни
здравствени услуги и лековите" се бришат.
Точка 9) се менува и гласи:
"утврдува стандарди и нормативи за потребниот број на здравствени работници според
бројот на населението и други критериуми".
Член 15
Во член 64 точка 6) по бројот "12" се додаваат зборовите: "став 1", а по бројот "20" се
додаваат зборовите: "и став 2".
Член 16
Во член 65 ставовите 1, 2 и 3 се заменуваат со четири нови става кои гласат:
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"Како основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување од
платата се зема бруто платата во која се содржани придонесите и даноците што се плаќаат
од платата.
На граѓаните на кои не им се утврдува остварена плата како основица за пресметување
на придонесот за здравствено осигурување се зема основицата од која се пресметува и
плаќа данок од плата, зголемена со придонесите од плата и даноците (бруто основица).
Основица за пресметување на придонесот од ставовите 1 и 2 на овој член, се утврдува
најмалку во висина на најниската плата по работник утврдена со колективен договор
помножена со просечниот коефициент на сложеност на трудот во организацијата и со
бројот на работниците вработени во организацијата.
На работниците кои покрај платата примаат и паричен надоместок за скратено работно
време, односно за помала плата според прописите за пензиското и инвалидското
осигурување, во основицата за пресметување на придонесот за здравствено осигурување
се зема и надоместокот остварен според тие прописи".
Став 4 станува став 5.
Член 17
Во член 72 ставот 1 се менува и гласи:
"Придонесот за здравствено осигурување од член 64 на овој закон го пресметуваат и
уплатуваат организациите, односно работодавачите за работниците вработени кај нив при
секоја исплата на плата односно организациите и органите за корисниците на пензии и
други парични примања при секоја исплата на пензијата, односно паричното примање".
Ставот 2 се брише.
Член 18
Во член 73 по зборот "застареноста" запирката се заменува со сврзникот "и", а
зборовите: "и присилната наплата" се бришат.
Член 19
По член 74 се додаваат два нови члена 74-а и 74-б кои гласат:
"Член 74-а
Фондот за здравствено осигрурување е должен да го следи пресметувањето и редовната
наплата на придонесот за здравствено осигурување од сите обврзници за плаќање на
придонесот.
За осигурениците за кои Фондот ќе утврди дека редовно не е уплатен придонесот или
уплатата задоцнила повеќе од 60 дена, правата од здравственото осигурување на товар на
средствата на Фондот за здравствено осигурување им се ускратуваат, освен правото на
итна медицинска помош, а ускратените права повторно им се воспоставуваат со денот на
намирувањето на сите пристигнати, а не уплатени обврски.
Член 74-б
Ако обврзникот за плаќање на придонесот не го уплатил пристигнатиот придонес или
не го уплатил во целост, Фондот за здравствено осигурување ќе покрене постапка за
наплата на основниот долг заедно со законската камата според прописите за парничната,
односно извршната постапка."
Член 20
По член 76-в се додава нов член 76-г кој гласи:
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"Член 76-г
Учеството на осигурениците со лични средства во цената на здравствените услуги и на
лековите од член 76 се плаќа во здравствената организација, а Фондот за здравствено
осигурување врши контрола на уплатените средства".
Член 21
Во член 95 се додава нова точка која гласи:
"1) ординација;".
Точките од 1 до 11 стануваат точки од 2 до 12.
Член 22
По член 95 се додава нов поднаслов и нов член 95-а, кои гласат:
"1) Ординација
Член 95-а
Ординација може да спроведува здравствена заштита ако се исполнети условите за
вршење на дејноста општа медицина, општа стоматологија, односно специјалистичкоконсултативна дејност".
Член 23
Во член 121 став 1 точка 5) по зборот "лекарската" се додава зборот "стоматолошката".
Член 24
Во член 124 се додава нов став 1 кој гласи:
"Фондот за здравствено осигурување склучува договор со здравствен работник кој
врши здравствена дејност со личен труд во согласност со нормативите и стандардите за
потребниот број здравствени работници во однос на бројот на населението на одредено
подрачје, утврдени согласно со член 59 точка 9 на овој закон".
Во ставот 1 кој станува став 2 по зборот "организации" се додаваат зборовите: "ако е
склучен договор според став 1 на овој член".
Член 25
Во член 131 зборот "здравствената" се заменува со зборовите: "јавната здравствена".
По ставот 1 се додава нов став 2 кој гласи:
"Односите меѓу Фондот за здравствено осигурување и другите здравствени
организации се уредуваат со договор склучен во согласност со одредбите на член 124 од
овој закон".
Член 26
Во член 140 сврзникот "и" се заменува со запирка, а по зборот "испит" се додаваат
зборовите: "а здравствените работници со високо образование и по добивањето на
лиценца за работа".
Член 27
Во член 155 став 1 по зборот "лекарска" се додава зборот "стоматолошка", а во
ставовите 2, 3 и 4 по зборот "лекарската" се додава зборот "стоматолошката".
Член 28
Во член 182 став 1 зборовите: "50 до 100" се заменуваат со зборовите: "четири до
петнаесет".
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Во став 2 зборовите: "десет до петнаесет" се заменуваат со зборовите: "една петтина до
три".
Во став 3 зборовите: "една до две ипол плати" се заменуваат со зборовите: "една
десеттина до една половина од плата".
Член 29
Во член 183 став 1 зборовите: "50 до 100" се заменуваат со зборовите: "четири до
петнаесет".
Во став 1 точка 4 по зборот "испит" се додаваат зборовите: "и лиценца за работа", а во
заградата по зборот "член" се додаваат зборовите: "138 и".
Во став 2 зборовите: "десет до петнаесет" се заменуваат со зборовите: "една петтина до
три".
Во став 3 зборовите: "една до две ипол плати" се заменуваат со зборовите: "една
десеттина до една половина од плата".
Член 30
Во член 184 став 1 зборовите: "50 до 100" се заменуваат со зборовите: "четири до
петнаесет".
Во став 2 зборовите: "десет до петнаесет" се заменуваат со зборовите: "една до три".
Член 31
Во член 185 став 1 зборовите: "20 до 50" се заменуваат со зборовите: "четири до десет".
Во став 2 зборовите: "пет до десет" се заменуваат со зборовите: "една петтина до три".
Член 32
Во член 186 зборовите: "пет до десет" се заменуваат со зборовите: "една до три".
Член 33
Во член 187 зборовите: "десет до петнаесет" се заменуваат со зборовите: "една до три".
Член 34
Во член 189 став 1 зборовите: "20 до 50" се заменуваат со зборовите: "четири до десет",
а по зборовите: "(член 35)" се додава запирка и зборовите: "ако изврши исплата на плата,
пензија или друго парично примање, а не уплати придонес за здравствено осигурување
или придонесот за здравствено осигурување го уплати во помал износ (членовите 64 и 72)
или го оневозможи Фондот да врши увид на пресметувањето и наплатата на придонесот
(член 74)".
Во став 3 зборовите: "десет до петнаесет" се заменуваат со зборовите: "една до три", а
по зборот "осигурување" се додаваат зборовите: "или не го уплати придонесот за
здравствено осигурување или придонесот за здравствено осигурување го уплати во помал
износ", а по бројот "35", се додаваат зборовите: "и членовите 64 и 72" или го оневозможи
Фондот да врши увид на пресметувањето и наплатата на придонесот (член 74)".
Член 35
По член 203 се додаваат четири нови члена 203-а, 203-б, 203-в и 203-г кои гласат:
"Член 203-а
До утврдувањето на најниската плата според колективен договор, како најниска плата
во смисла на овој закон, ќе се зема износот од 65% од просечната месечна нето плата по
работник во соодветната гранка остварена во претходниот месец.
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Член 203-б
Осигуреникот кој до денот на влегувањето во сила на овој закон започнал да користи
право на паричен надоместок ќе продолжи да го користи тоа право според прописите што
важеле до тој ден.
Член 203-в
Во целиот текст на Законот зборовите: "личен доход", "личниот доход", "личните
доходи", се заменуваат со зборовите: "плата", "платата", "платите".
Член 203-г
Се овластува Законодавно - правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за здравствена заштита".
Член 36
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија".
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