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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.192 од 05.11.2015 година) 

Член 1 

Во Законот за доброволно здравствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 145/12), во членот 3 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:  
„По исклучок на ставот 1 на овој член, доброволното здравствено осигурување за лицата 
од членот 13 став 3 од овој закон, може да се договори и за период пократок од една 
година од денот на почетокот на осигурувањето.“ 

Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4. 

Во ставот 4 кој станува став 5 бројот „3“ се заменува со бројот „4“. 

Во ставот 5 кој станува став 6 по зборовите: „Законот за здравственото осигурување“ се 
става запирка и се додаваат зборовите: „Законот за здравствената заштита“. 

Член 2 

Во членот 5 став 1 се менува и гласи:  
„Работите на доброволно здравствено осигурување се вршат во рамки на класата на 
осигурување - здравствено осигурување.“ 

Во ставот 2 зборот „доброволно“ се брише. 

Член 3 

Во членот 7 по зборот „осигурување“ се додаваат зборовите: „во Република Македонија и 
во странство“, а по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „односно од соодветниот 
надлежен орган на странската држава“. 

Член 4 

Во членот 13 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
„По исклучок од ставот 2 на овој член, осигуреници од ставот 1 на овој член може да 
бидат и лица странски државјани кои не се опфатени со системот на задолжително 
здравствено осигурување, и тоа само за трошоци за здравствени услуги кои не се 
покриени со задолжителното здравствено осигурување и за користење на здравствени 
услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи и во 
правните лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други 
помагала.” 
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Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2“ се заменува со бројот „3“. 

Во ставот 4 кој станува став 5 бројот „3“ се заменува со бројот „4“. 

Ставот 5 станува став 6. 

Член 5 

Во членот 16 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат. 

Во точката 3) по зборот „установи“ се додаваат зборовите: „во Република Македонија и во 
странство“ и по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „односно од надлежниот 
орган на странска држава“. 

Ставот 2 се менува и гласи:  
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување ќе му се 
изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во друштвото за 
осигурување.“ 

Член 6 

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи: 

„Член 16-а 

Одмерувањето на висината на глобата за друштвото за осигурување се врши согласно со 
Законот за прекршоците.“ 

Член 7 

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

 


