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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 29 јули 

2016 година.  

 

Бр. 08-3450/1 Претседател 

29 јули 2016 година на Република Македонија, 

Скопје д-р 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, 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, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13,  

43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15,  

192/15, 217/15, 27/16, 37/16 и 120/16), во членот 9 став 1 под в) се додава нова точка 4, која  

гласи:  

„4) ласерска корекција на диоптер според услови и критериуми утврдени со општ акт на 

Фондот, на кој министерот за здравство дава согласност, и“.  

 

Член 2  

Во членот 60-а став 1 во алинејата 3 по зборовите: „раководител на одделение- 

информатика“ се става запирка и се додаваат зборовите: „офицер за сигурност на  

информациониот систем и систем инженер во подрачна служба“.  

Во алинејата 10 зборовите: „(соработник во подрачна служба)“   се заменуваат со  

зборовите: „(соработник во централа и соработник во подрачна служба)“. 

Во  алинејата 11  зборовите: „помошно-технички“  се  заменуваат  со  зборовите: 

„помошно-стручни“. 

Во  алинеите 12, 13, 14  и 15  зборовите: „помошно-технички“  се  заменуваат  со 

зборовите: „помошно-стручен“. 
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Член 3  
По членот 60-а се додаваат два нови члена 60-б и 60-в, кои гласат:  

 

„Член 60-б  

Платите на вработените во стручната служба на Фондот од членот 60-а став 1 од овој 

закон, се пресметуваат согласно со следниве бодови по категории и тоа:  
- категорија Б од 800 до 1500 бодови,  

- категорија В од 630 до 880 бодови и  

- категорија Г од 400 до 750 бодови.  

 

Член 60-в  

Висината на бодовите на вработените во Фондот согласно со членот 60-б од овој закон и 

актите за организација и систематизација на работните места во Фондот, ја утврдува 

Управниот одбор на Фондот.  

Вредноста на бодот за платите на вработените во Фондот се утврдува секоја година со 

одлука на Управниот одбор на Фондот која се донесува во рок од 10 дена од денот на 

донесувањето на Буџетот на Република Македонија, чиј составен дел е Буџетот на 

Фондот, а во рамките на предвидениот буџет и врз основа на вкупниот број на вработени 

распоредени по соодветните нивоа за тековната година.  

Вредноста на бодот од ставот 2 на овој член не може да биде повисока од вредноста на 
бодот за пресметување на платите на државните службеници утврдена од Владата на 
Република Македонија, согласно со Законот за административни службеници.“.  

 

Член 4  

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да 

утврди пречистен текст на Законот за здравственото осигурување.  

Член 5  

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република 

Македонија”.  
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