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                                                                        ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ 
И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 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 и 217/15) се уредува здравственото осигурување на граѓаните, правата и 
обврските од здравственото осигурување, како и начинот на спроведување на 
здравственото осигурување.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со предложеното дополнување ќе се овозможи набавка на лекови кои не се на 
листата на лекови од страна на Јавните здравствени установи врз основа на 
претходна согласност од Министерството за здравство и Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија. 
 Предлог на законот за  дополнување на Законот се заснова на истите начела 
на кои се заснова и Законот за здравственото осигурување.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ ВРЗ 
БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Предлогот - законот за дополнување на Законот за здравственото осигурување 
не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.

IV.ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ, НАЧИНОТ НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ 
СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

Со спроведувањето на одредбите на Предлог - Законот не е потребно 
обезбедување на финансиски средства, ниту дополнителни материјални обврски  за 
одделни субјекти.

V. СКРАТЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со оглед на тоа дека не се работи за обемен и сложен закон,  предлагаме 
согласно член 170 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Предлогот 
на Закон за дополнување на Законот за здравственото осигурување, да се донесе по 
скратена постапка.
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ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН 
ЗА 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 и 217/15), во член 9 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"Како основни здравствени услуги се сметаат и лековите што не се на листата 
на лекови од ставот 1 под а) точка 8) и под в) точка 2) на овој член, кои Јавните 
здравствени установи ги набавуваат по претходна согласност од Министерството за 
здравство и Фондот."

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ НА ЗАКОНОТ 

Со член 1 од Предлог на законот ќе се овозможи набавка на лекови кои не се 
на листите на лекови од Јавните здравствени установи за потребите на пациентите по 
претходна согласност од Министерството за здравство и Фондот.

Со членот 2 регулирано е влегувањето во сила на Законот.

 
 II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Со предложените дополнувања во Законот се предлага дополнување на 
постојни решенија кои се содржани во одредбите од Законот, истите се меѓусебно 
поврзани и се однесуваат на иста правна работа. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложените решенија ќе се овозможи набавка на лекови кои не се на 
листите на лекови од Јавните здравствени установи за потребите на пациентите по 
претходна согласност од Министерството за здравство и Фондот.
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИ НА
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 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 и 
217/15), ШТО СЕ ДОПОЛНУВААТ

Член 9

Основните здравствени услуги од член 8 на овој закон се: 
а) во примарната здравствена заштита: 
1) здравствени услуги заради утврдување, следење и проверување на 

здравствената состојба; 
2) преземање на стручно медицински мерки и постапки за унапредување на 

здравствената состојба, спречување,  сузбивање и рано откривање на болестите и 
други нарушувања на здравјето; 

3) укажување на итна медицинска помош, вклучувајќи и превоз со санитетско 
возило кога е тоа неопходно;

4) лекување во ординација, односно во домот на корисникот; 
5) здравствена заштита во врска со бременост и породување; 
6) спроведување на превентивни, терапевтски и рехабилитациони мерки; 
7) превенција, лекување и санирање на болестите на устата и забите и 
8) лекови според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот на кој 

министерот за здравство дава согласност; 
б) во специјалистичко-консултативната здравствена заштита: 
1) испитување и утврдување на заболувањата, повредите и здравствената 

состојба; 
2) спроведување на специјализирани дијагностички, терапевтски и 

рехабилитациони постапки и 
3) протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и 

материјали и забнотехнички средства според  индикации утврдени со општ акт на 
Фондот на кој министерот за здравство дава согласност; 

в) во болничката (краткотрајна и долготрајна) здравствена заштита: 
1) испитување и утврдување на здравствената состојба, лекување, 

рехабилитација, нега, сместување и исхрана во болнички услови; 
2) лекови според листата на лекови што со општ акт ја утврдува Фондот на кој 

министерот за здравство дава согласност, како и помошни материјали кои служат за 
примена на лековите и санитетските и друг материјал потребен за лекување и 

3) сместување и исхрана на придружник при неопходно придружување на дете 
до тригодишна возраст, додека е на болничко лекување, но најмногу до 30 дена и 

г) обдукција на умерени по барање на здравствени установи.
Основните здравствени услуги од ставот 1 на овој член Фондот ги обезбедува 

на осигурените лица во здравствените установи утврдени со мрежата на здравствени 
установи, во која се врши здравствената дејност, согласно со прописите од областа на 
здравствената заштита, во висина на утврдени цени со општ акт на Фондот, на кој 
министерот за здравство дава согласност.

Осигуреното лице може да оствари право на протези, ортопедски и други 
помагала, помошни и санитетски справи и материјали и забнотехнички средства под 
услов здравственото осигурување да траело непрекинато најмалку шест месеци пред 
настапување на потребата, освен во случаите на повреда на работа и професионално 
заболување.

Фондот со општ акт поблиску ги определува, начинот на остварувањето на 
правата на здравствени услуги, како и спроведување на здравствената заштита, на кој 
министерот за здравство дава согласност.


