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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПOЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.145 од 05.11.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за платниот промет („Службен весник  на Република Македонија“ брoj 
113/2007, 22/2008, 159/2008 и 133/2009), во членoт 2 точка 15 сврзникот “и” на крајот 
од реченицата се заменува со точка и запирка и се додава нова точка 16, која гласи:  
"16)"Здравствена трезорска сметка" е трансакциска сметка која содржи систем на 
сметки кои се водат во Здравствената главна книга и". 

Точката 16 станува точка 17. 

Член 2 

Во членот 3 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и 
Трезорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, како посебен носител 
на платниот промет на здравствените установи (во натамошниот текст: Трезорот на 
Фондот)." 

Член 3 

По членoт 7 се додава нов член 7-а, кој гласи: 

"Член 7-а 

(1) Трезорот на Фондот како посебен носител на платниот промет на здравствените 
установи, освен работите утврдени со членот 69-ѓ од Законот за здравственото 
осигурување ги врши и следниве работи:  
1) отвора и води сметки на здравствените установи;  
2) води регистар на сметки во неговиот систем;  
3) врши плаќање од сметките во рамките на Здравствената главна книга преку 
Здравствената трезорска сметка;  
4) задолжува сметки во рамките на Здравствената трезорска сметка врз основа на 
договорени овластувања и 
5) задолжува сметки во рамките на Здравствената трезорска сметка во случај на 
исправка на грешка од страна на Трезорот на Фондот. 

(2) Формата и содржината на обрасците за плаќање што ги користат здравствените 
установи, како и постапката за исправка на грешка направена при вршење на платниот 
промет ги пропишува министерот за финансии." 

Член 4 
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Членот 8 се менува и гласи:  
"(1) Решенијата за присилна наплата кои ги задолжуваат трезорската сметка или 
здравствената трезорска сметка, односно сметката на должникот која се наоѓа во 
рамките на Трезорската главна книга или Здравствената главна книга, Народната банка 
ги извршува така што по истите изготвува налози за извршување кои ги доставува за 
извршување до Трезорот или Трезорот на Фондот. 

(2) Начинот на извршување на налозите од ставот (1) на овој член кога се задолжени 
Трезорската сметка или Здравствена трезорска сметка, односно сметката на 
должникот која се наоѓа во рамките на Трезорската сметка или Здравствената 
трезорска сметка, го пропишува министерот за финансии." 

Член 5 

Во членот 9 ставот (1) се менува и гласи:  
"(1) Трезорот или Трезорот на Фондот ги информира операторите на платните системи 
за сметките кои се водат во Трезорската главна книга или во Здравствената главна 
книга." 

Член 6 

Во членот 18 став (2) точка 3 сврзникот ”и” на крајот од реченицата се заменува со 
точка и запирка. 

Во точката 4 точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот “и” и се додава 
нова точка 5, која гласи:  
"5) Трезорот на Фондот за сметки во рамките на Здравствената трезорска сметка." 

Член 7 

Во членот 25 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:  
“(3) Јавните здравствени установи кои имаат сметки во Здравствената главна книга не 
можат да вршат плаќање со пресметка доколку имаат блокирана сметка.” 

Член 8 

Во Законот за изменување на Законот за платниот промет („Службен весник на 
Република Македонија” број 133/2009), во членот 1 датата: "1 јануари 2011 година" се 
заменуваат со датата: "1 јануари 2012 година". 

Член 9 

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат најдоцна до 31 
декември 2010 година. 
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Член 10 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Република Македонија". 

 


