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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 22 

февруари 2016 година. 

 

Бр. 08-1226/1 

22 февруари 2016 година 

Скопје 

 

 

 

 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Македонија, 

Трајко Вељаноски, с.р. 

 

Претседател 

на Република Македонија,  

 д-р Ѓорге Иванов, 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 и 

217/15), во членот 15 по ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:  
„Потребната документација за исполнетостa на условите од ставот 1 на овој член, ја 

прибавува овластеното службено лице од Фондот,   кое е должно во рок од три дена од 
денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.  

Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараната документација  

од ставот (6) на овој член да ja достави во рок од три дена од денот на приемот на  

барањето.  

Образецот   на барањето и потребната документација за исполнетоста на условите за 

остварување на правото на надоместок на плата од ставот 1 на овој член ги пропишува 
министерот за здравство во согласност со министерот за информатичко општество и 

администрација.“.  

 

Член 2  
Членовите 31-а и 31-б се бришат.  

 

Член 3  

Во членот 57 став 4 точка 5 алинејата 6 се брише.  
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Член 4  
Во членот 84-в се додаваат шест нови става 1, 2, 3, 4, 5 и 6, кои гласат:  

„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластено службено лице во Фондот ако не ги побара доказите по службена должност во 

рокот утврдени во членот 15 став 6 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 
овластеното службено лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги 
достави бараните докази во рокот утврден во членот 15 став 7 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното службено лице во Фондот ако не донесе решение по барањето во рокот 

утврден во членот 31 ставови 5 и 6 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на 

овластеното службено лице во Министерството за здравство ако не донесе решение по 

барањето во рокот утврден во членот 31 став 8 од овој закон.  
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на секој од  

членовите на првостепената лекарска комисија за лекување во странство ако не достават  
мислење до директорот на Фондот  во рокот утврден во членот 31 став 12 од овој закон.  

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на секој од 

членовите на второстепената лекарска комисија за лекување во странство ако не го 

преиспита мислењето на првостепената лекарска комисја   во рокот утврден во членот 31 став 

13 од овој закон.“.  
Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 7 и 8.  

 

Член 5  

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат 

согласно со законот по кој биле започнати.  

Член 6  

Одредбите од членовите 1, 2 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со  

започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка согласно со членот  

141 од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“  
број 124/15).  

 

Член 7  

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 од 2  

 


