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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Северна Македонија, 

претседателот на Република Северна Македонија и претседателот на Собранието на 

Република Северна Македонија издаваат 

 

У К А З 

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 Северна Македонија го донесе на седницата одржана на 

27 декември 2019 година. 

 

Бр. 08-7111/1 Претседател на Република 

27 декември 2019 година  Северна Македонија, 

Скопје Стево Пендаровски, с.р. 

 

Претседател 

на Собранието на Република 

Северна Македонија, 

м-р Talat Xhaferi, с.р. 

 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Законот за здравственото осигурување (,,Службен весник на Република Македонија" 

број 25/2000, 34/2000, 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, 120/16, 142/16 и 171/17), во член 5 став 1 по точката 4 се 

додава нова точка 4-а), која гласи: 

„4-a) физичко лице кое е регистрирано како вршител на самостојна дејност за трговија 

на мало на тезги и пазари, запишан во регистарот на Комората на трговци на Македонија 

доколку не е осигурен по ниеден друг основ;". 

Точката 10) се менува и гласи: 

„10) корисник на гарантирана минимална помош, кое е лице неспособно за работа; 

корисник на надоместок заради попреченост; корисник на надоместок за помош и нега од 

друго лице; лице со статус на признаен бегалец и лице под супсидијарна заштита; 

корисници на вон-семејна заштита; лице-жртва на семејно насилство за кое се презема 

мерка на заштита согласно со прописите од областа за превенција, спречување и заштита 

од семејно насилство; лице-жртва на трговија со луѓе; корисник на право на социјална 

сигурност за старите лица и дете со пречки во развојот и со специфични потреби за кое се 

користи право на посебен додаток согласно со Законот за заштита на децата, ако не може 

да се осигураат по друга основа;". 
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Член 2 

Во член 9 ставот 3 се брише. 
 

Член 3 

Членот 9-а се менува и гласи: 

„Начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот се утврдуваат со подзаконски акт кој го донесува министерот за 

здравство, а по претходно добиено мислење од Фондот. 

Министерот за здравство формира стручна комисија која го утврдува предлогот на 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, согласно со меѓународната ATC 

класификација на лекови. 

Стручната комисија е составена од девет членови и тоа: 

- двајца претставници од Министерството за здравство, 

- двајца претставници од Фондот, 

- тројца доктори-специјалисти од различни области со најмалку десет години работно 

искуство, 

- еден клинички фармаколог кој има најмалку десет години работно искуство и 

- еден фармацевт кој има најмалку десет години работно искуство во струката. 

При формирање на Комисијата се применува начелото на соодветна и правична 

застапеност на припадниците на заедниците. 

Мандатот на членовите на Комисијата од ставот 3 на овој член, трае една година со 

право на уште еден избор последователно. 

Членовите на стручната комисија одлучуваат по претходно добиено мислење 

формирано со мнозинство гласови од стручниот колегиум на соодветната универзитетска 

клиника во чијашто област спаѓа терапевтската индикација на лекот за која што стручната 

комисија одлучува согласно со меѓународната ATC класификација на лекови. 

Стручниот колегиум од ставот 6 на овој член, има обврска да даде мислење во рок од 

30 дена од денот кога е побарано мислење од страна на стручната комисија. Во спротивно, 

стручната комисија одлучува без добиеното мислење. 

За еден лек стручната комисија може да добие мислење од повеќе универзитетски 

клиники. 

Начинот на работа и одлучување на стручната комисија од ставот 2 на овој член, се 

уредува со деловник за работа на стручната комисија кој го утврдува министерот за 

здравство. 

Средствата за работа на стручната комисија ги обезбедува Министерството за 

здравство. 

Надоместокот за работа на секој член на стручната комисија се исплаќа во висина од 

50% од минималната нето плата во Република Македонија согласно со прописите со кои 

се утврдува минимална плата во Република Македонија, за месеците во кои членот на 

стручната комисија учествувал во работата на стручната комисија.“. 

 
Член 4 

Во член 10 точка 6) по зборовите: „надстандарден материјал“ се додаваат зборовите: 

„во делот на разликата на утврдената референтна цена од страна на Фондот и набавната 

цена“. 
 

Член 5 

Во член 27 ставот 1 се менува и гласи: 



3 од 5 

 

 

„Правата од задолжителното здравствено осигурување во рамките на обемот на правата 

утврдени со овој закон, осигурените лица ги остваруваат врз основа на електронската 

картичка за здравствено осигурување и/или врз основа на електронски запис во базата на 

податоци на Фондот дека придонесот за задолжителното здравствено осигурување е 

платен.“. 

 
Член 6 

Во член 31 став 3 во втората реченица по зборот „картичка“ се додаваат зборовите: 

„или општо прифатениот електронски потпис во согласност со прописите со кои се 

регулираат податоците во електронски облик и електронски потпис“. 
 

Член 7 

Членот 34 се менува и гласи: 

„Од учеството утврдено во членот 32 од овој закон се ослободуваат: 

- осигурените лица за лекарски преглед кај избраниот лекар и итна медицинска помош 

на повик, 

- децата со пречки во развојот и со специфични потреби, според прописите за заштита 

на децата (детска заштита), 

- корисниците на гарантирана минимална помош, кои се лица неспособни за работа и 

корисници на вон-семејна заштита, според прописите за социјална заштита, освен за 

лековите од листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за 

лекувањето во странство, 

- ментално болните лица сместени во психијатриски болници и лица со интелектуална 

попреченост без родителска грижа, 

- осигурените лица кои доброволно дарувале крв, според програмата која се однесува 

на доброволното дарување на крв, донесена согласно со Законот за здравствената заштита, 

- осигурените лица кои доброволно дарувале ткиво или орган, според програмата која 

се однесува на доброволното дарување на ткиво или орган, донесена согласно со Законот 

за здравствената заштита, 

- осигурените лица-корисници на правото за биомедицинско потпомогнато оплодување 

за здравствените услуги извршени во постапките на биомедицинско потпомогнато 

оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво, 

второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодување, 

- осигурените лица кои во текот на една календарска година платиле учество во 

специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита, освен за лековите од 

листата на лекови издадени на рецепт во примарната здравствена заштита и за лекувањето 

во странство, во износ повисок од 70% од просечната остварена месечна плата во 

Републиката во претходната година. 

Надлежниот државен орган од областа на трудот и социјалната политика на 

здравствената установа и ги надоместува средствата за ослободување од учеството 

утврдено во ставот 1 алинеи 2 и 3 на овој член. 

Средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеја 7 на овој член, 

на здравствената установа ги надоместува Фондот. 

За осигурените лица кои остваруваат месечен приход во семејството помал од 

просечната плата во Републиката во претходната година, како и за одредени возрасни 

групи, Фондот со општ акт, на кој министерот за здравство дава согласност, ќе определи 

понизок износ за ослободување од плаќање на партиципација од износот утврден во 

ставот 1 алинеја 8 на овој член.“. 
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Член 8 

Во член 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од ставот 1 на овој член, приход на Фондот се и средствата за 

ослободување од учеството во цената на здравствените услуги и лековите од Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на Фондот кои се издаваат на рецепт во примарната 

здравствена заштита, за осигурените лица од членот 34 став 1 алинеи 2 и 3 од овој закон, 

кои ги надоместува надлежниот државен орган од областа на трудот и социјалната 

политика.“. 
 

Член 9 

Во член 57 ставот 4 се менува и гласи: 

„За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови: 

а) е државјанин на Република Македонија; 

б) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна 

или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност; 

в) има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен - високо 

образование од областа на менаџментот, економските науки, финансиите, бизнис 

администрацијата, менаџмент со јавното здравство, медицинските науки или правните 

науки; 

г) има минимум пет години работно искуство од областа на финансиите или 

менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и здравственото 

осигурување и 

д) поседува еден од следните меѓународно признати сертификати или уверенија за 

активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години: 

- ТОЕФЕЛ ИБТ - најмалку 74 бода, 

- ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода, 

- ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку Б2 (B2) ниво, 

- ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен, 

- БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода, 

- АПТИС  (APTIS) - најмалку ниво Б2 (B2).“. 

 

Член 10 

Во член 70 став 4 по зборовите: „здравствено осигурување“ се додаваат зборовите: „или 

општо прифатениот електронски потпис во согласност со прописите со кои се регулираат 

податоците во електронски облик и електронски потпис“. 

 

Член 11 

Одредбите од членот 57 став 4 алинеи 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од Законот за здравственото 

осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 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, 120/16, 

142/16 и 171/17) и одредбите од членот 9 од овој закон со кој во членот 57 став 4 се 

менува, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 

септември 2018 година. 

 

Член 12 

Лицата именувани за директор на Фондот до денот на влегувањето во сила на овој 

закон се должни да го исполнат условот за познавање странски јазик најдоцна во рок од 

шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 
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На лицето кое нема да го исполни условот за познавање странски јазик во рокот 

утврден во ставот 1 на овој член му престанува мандатот. 

 

Член 13 

На членовите на стручните комисии формирани од Владата на Република Македонија 

согласно со Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 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, 120/16, 142/16 и 171/17) им престанува мандатот со 

формирање на стручната комисија од министерот за здравство согласно со овој закон. 

 

Член 14 

Подзаконските акти чие донесување е утврдено со овој закон ќе се донесат во рок од 

три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. 

 

Член 15 

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

на Република Северна Македонија“. 


