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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 одредбите на 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), се утврдени категориите лица кои задолжително се здравствено осигурани. 
Но во праксата се јавува категорија деца со пречки во развојот и со специфични 
потреби за кои се користи право на посебен додаток и кои во дадени ситуации немаат 
основ на осигурување.
Со Законот е утврден услов од шестмесечно континуирано плаќање на придонес за 
здравствено осигурување, за остварување на правото на ортопедско помагало. 
Со законот е утврдено дека Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ја 
утврдуваат 14 стручни комисии, формирани од Владата на Република Македонија 
согласно АТЦ класификацијата на лекови, а секоја комисија одделно е составена од 
17 членови. Ова законско решение во праксата се покажа како гломазно, широко 
поставено и неприменливо. 
Согласно одредбите од Законот Фондот не признава ортопедски помагала кои се 
изработени од надстандарден материјал и истите осигурениците ги плаќаат со лични 
средства.
Согласно Законот со помош на електронската здравствена картичка се утврдува 
податокот за уплатен придонес и истовремено се користат електронските услуги преку 
Порталот на Фондот. Во овој момент истечен е рокот на важност на електронската 
здравствена картичка.
Во праксата се јави потреба од прецизирање на законската одредба која се однесува 
на случаите на ослободување од партиципација на одделни категории лица и 
истовремено кој е носител на обврската за надоместување на тие средства. 
Со законот се утврдени меѓународно признатите сертификати за активно познавање 
на англискиот јазик од страна на директорот на Фондот и положен психолошки тест и 
тест за интегритет.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Со предложеното законско решение се воведува нова категорија на осигурени лица а 
тоа се децата со пречки во развојот и со специфични потреби за кои се користи право 
на посебен додаток и кои во дадени ситуации немаат основ на осигурување.
Со Предлог -законот се брише условот од шестмесечно континуирано плаќање на 
придонес за здравствено осигурување, за остварување на правото на ортопедско 
помагало. На овој начин се олеснува постапката за остварување на правото на 
ортопедско помагало.
Со предложените измени на Законот за здравственото осигурување се поедноставува 
утврдувањето на Листата на лекови со тоа што наместо 14 стручни комисии, а секоја 
одделно брои по 17 членови, министерот за здравство во иднина да формира една 
стручна комисија која ја утврдува Листата на лекови согласно меѓународната АТЦ 
класификација.
Со предложените измени се дава можност на осигурениците да остварат право на 
ортопедско помагало изработено од надстандарден материјал и да го доплатат 
износот со свои лични средства.
Поради истекот на важноста на електронската здравствена картичка се предлага 
можност за користење на општо прифатениот електронски потпис.
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Со новопредложената одредба која се однесува на ослободување од партиципација 
на одделни категории лица се прецизира кои лица се ослободуваат и кој за нив ќе ги 
надомести трошоците на име партиципација.
Со предложените измени на законот во делот на меѓународно признатите 
сертификати за активно познавање на англискиот јазик од страна на директорот на 
Фондот се додава сертификатот АПТИС, а се брише потребата од положен 
психолошки тест и тест за интегритет.  
Законот чие донесување се предлага се заснова на истите начела на кои се заснова 
Законот за здравственото осигурување.

Законот ги содржи и основните решенија на дополнувањата кои се содржани во 
Предлог законот. 

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

Со предложеното изменување и дополнување на Законот за здравственото 
осигурување не се повлекува обврска за обезбедување средства за негово 
спроведување од Буџетот на Република Македонија. 

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

Законот не повлекува обврска за обезбедување дополнителни финансиски средства 
за неговото спроведување и материјални обврски за одделни субјекти. 
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ПРЕДЛОГ - ЗАКОН 
за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување

Член 1

           Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на  Република 
Македонија” број 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 
82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 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 во точката 10 по зборот 
„поддршка;“ се додаваат зборовите „дете со пречки во развојот и со специфични 
потреби за кое се користи право на посебен додаток согласно Законот за заштита на 
децата;“.

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 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 10 години 
работно искуство,

- еден клинички фармаколог кој има најмалку 10 години работно искуство и
          - еден фармацевт кој има најмалку 10 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 чија што област спаѓа терапевтската индикација на лекот 
за која што стручната комисија одлучува согласно 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.
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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 во точката 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:
            „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 ставот 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 член 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 постојана парична помош, лицата сместени во установи за 

социјална заштита и во згрижувачко семејство, освен за лековите од  листата  на  
лекови  издадени  на  рецепт  во  примарната  здравствена  заштита  и  за 
лекувањето во странство;

- ментално болните лица сместени во психијатирски 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 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 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 
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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 од 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 став 1 алинеја 8 на овој член.“

Член 8

             Во член 36 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
             „По исклучок од став 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 член 34 став 1 алинеите 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 следните 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 во ставот 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“.
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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“ бр. 25/00, 
34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 
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 ставот 4 се 
менува, нема да се применуваат од денот на влегувањето во сила на овој закон до 1 
септември 2018 година.

Член 12

Директорот кој е именуван во периодот од денот на влегувањето во сила на 
овој закон до 1 септември 2018 година, е должен да го исполни условот за познавање 
на англиски јазик најдоцна во рок од една година од денот на неговото именување.

На директорот кој нема да го исполни условот за познавање на англиски јазик 
во рокот утврден во став 1 на овој член, му престанува мандатот.

Член 13
             
                 На членовите на стручните комисии формирани од Владата на Република 
Македонија согласно Законот за здравственото осигурување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 25/00, 34/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 
36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 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 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 Македонија“.
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 

НА ПРЕДЛОГ-ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ

1. Со членот 1 од Предлог -законот се предлага нова категорија на осигурени лица а 
тоа се децата со пречки во развојот и со специфични потреби за кои се користи право 
на посебен додаток и кои во дадени ситуации немаат основ на осигурување.
2. Со членот 2 од Предлог -законот се брише условот од шестмесечно континуирано 
плаќање на придонес за здравствено осигурување, за остварување на правото на 
ортопедско помагало.
3. Со членот 3 од Предлог -законот се поедноставува утврдувањето на Листата на 
лекови со тоа што наместо 14 стручни комисии, а секоја одделно брои по 17 членови, 
министерот за здравство во иднина да формира една стручна комисија која ја 
утврдува Листата на лекови согласно меѓународната АТЦ класификација.
4.Со членот 4 од Предлог -законот се дава можност на осигурениците да остварат 
право на ортопедско помагало изработено од надстандарден материјал и да го 
доплатат износот со свои лични средства.
 5. Со членовите 5, 6 и 10 од Предлог -законот, а поради истекот на важноста на 
електронската здравствена картичка се предлага можност за користење на општо 
прифатениот електронски потпис.
6. Со членовите 7 и 8 од Предлог -законот, а кои се однесуваат на ослободувањето од 
партиципација на одделни категории лица, се прецизира кои лица се ослободуваат и 
кој за нив ќе ги надомести трошоците на име партиципација.
7. Со членот 9 од Предлог -законот во делот на меѓународно признатите сертификати 
за активно познавање на англискиот јазик од страна на директорот на Фондот се 
додава сертификатот АПТИС, а се брише потребата од положен психолошки тест и 
тест за интегритет.  
8.Членовите 11, 12, 13, 14 и 15 од Предлог -законот се преодни и завршни одредби.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ

Предложените одредби се меѓусебно поврзани со основните решенија содржани во 
Законот за  здравственото осигурување. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со предложеното законско решение се воведува нова категорија на осигурени лица а 
тоа се децата со пречки во развојот и со специфични потреби за кои се користи право 
на посебен додаток и кои во дадени ситуации немаат основ на осигурување.
Со предлог Законот се брише условот од шестмесечно континуирано плаќање на 
придонес за здравствено осигурување, за остварување на правото на ортопедско 
помагало. На овој начин се олеснува постапката за остварување на правото на 
ортопедско помагало .
Со предложените измени на Законот за здравственото осигурување се поедноставува 
утврдувањето на Листата на лекови со тоа што наместо 14 стручни комисии, а секоја 
одделно брои по 17 членови, министерот за здравство во иднина да формира една 
стручна комисија која ја утврдува Листата на лекови согласно меѓународната АТЦ 
класификација.
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Со предложените измени се дава можност на осигурениците да остварат право на 
ортопедско помагало изработено од надстандарден материјал и да го доплатат 
износот со свои лични средства.
Поради истекот на важноста на електронската здравствена картичка се предлага 
можност за користење на општо прифатениот електронски потпис.
Со новопредложената одредба која се однесува на ослободување од партиципација 
на одделни категории лица се прецизира кои лица се ослободуваат и кој за нив ќе ги 
надомести трошоците на име партиципација.
Со предложените измени на законот во делот на меѓународно признатите 
сертификати за активно познавање на англискиот јазик од страна на директорот на 
Фондот се додава сертификатот АПТИС, а се брише потребата од положен 
психолошки тест и тест за интегритет.  
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ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ 
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)што се менуваат и дополнуваат 

Член 5
Со овој закон задолжително се осигуруваат:
1. работник во работен однос кај правно лице, самовработено лице, установа, 

друго правно лице кое  врши дејност на јавна служба, државен орган и орган на 
единиците на локалната самоуправа и градот Скопје;

     1-а) извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на 
управен одбор во трговско друштво, односно управител во трговско друштво, 
доколку не е осигурен по ниеден друг основ;

1-в) лице кое има краткотрајно вработување согласно со Законот за агенциите 
за привремени вработувања;

2. државјанин на Република Македонија кој на територијата на Република 
Македонија е
вработен  кај  странски  и  меѓународни  органи,  организации  и  установи,  кај  
странски дипломатски и конзуларни претставништва, во лична служба на странски 
дипломатски и конзуларни претставништва или е во лична служба на странци, 
доколку со меѓународен договор поинаку не е определено;

     3. самовработено лице;
4. индивидуален земјоделец;
5. верско службено лице;
6. привремено невработено лице додека прима паричен надоместок од 

осигурување во         
случај на невработеност;

7. државјанин на Република Македонија вработен во странство, ако за тоа 
време не е задолжително осигуран кај странски носител на осигурување според 
законот на земјата во     која е вработен, или според меѓународна спогодба , а имал 
живаелиште на територијата на    Република Македонија непосредно пред 
засновањето на работниот однос во странство – за        членовите на семејството кои 
живеат во Република Македонија;
        8. корисник  на  пензија  и  надоместок  на  плата  според  прописите  на  
пензиското  и инвалидското осигурување;

9.  државјанин  на  Република  Македонија  кој  прима  пензија  или  
инвалиднина  од странски носител на осигурување од држава со која Република 
Македонија нема склучено/превземено Договор за социјално осигурување или пак 
Република Македонија има склучено/превземено ваков Договор, но во него не е 
регулирана можноста за остварување на право на здравствено осигурување, додека 
престојува на територијата на Републиката;

10. Лице корисник на постојана парична помош; лице со статус на признаен 
бегалец; лице под супсидијарна заштита; лице сместено во згрижувачко семејство; 
лице сместено во установа за социјална заштита (за институционална и 
вонинституционална заштита); корисник на паричен надоместок за помош и нега од 
друго лице; лице кое до 18 годишна возраст имало статус на дете без родители и без 
родителска грижа, најмногу до 26 години, а користи социјална парична помош; лице-
жртва на семејно насилство за кое се превзема мерка на заштита согласно законот за 
семејство и лице опфатено со организирано самостојно живеење со поддршка; ако не 
може да се осигураат по друга основа.“ 

11. странец  кој  на  територијата  на  Република  Македонија  е  во  работен  
однос  или служба на  странски физички и правни лица, меѓународни организации и 
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установи или странски дипломатски и конзуларни претставништва ако со меѓународен 
договор поинаку не е определено;

12. странец кој се наоѓа на школување или стручно усовршување во 
Републиката ако со меѓународен договор поинаку не е определено;

13. лице  на  издржување  на  казна  затвор,  лице  кое  се  наоѓа  во  
притвор(ако  не  е осигурено по  друга основа) и малолетно лице кое се наоѓа на 
извршување на воспитна мерка упатување во воспитно-поправен дом, односно 
установа;

14. учесник во НОВ и учесник во Народноослободителното движење во 
Егејскиот дел на Македонија, воен инвалид и членовите на семејствата на паднатите 
борци и умрените учесници  во  НОВ,  како  и   цивилните  инвалиди  од  Втората  
светска  војна,  лицата прогонувани и затворани за идеите на самобитноста на 
Македонија и нејзината државност, на  кои  тоа  својство  им  е утврдено  со  посебни  
прописи  и  членовите  на  семејството  и родителите на лицата граѓани на 
Република Македонија, загинати во војните при распадот на СФРЈ и

15. државјанин на Република Македонија кој не е задолжително осигуран по 
една од точките од 1 до 14 на овој член.

Граѓаните кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување 
според став

1 на овој член можат да пристапат кон задолжителното здравствено осигурување 
заради користење на право на здравствени услуги од член 9 на овој закон.
              Граѓаните кои примаат пензија или инвалиднина од странски носител на 
осигурување односно Република Македонија и таа странска држава имаат 
склучено/превземено договор за социјално осигурување во кој е регулирана 
можноста за остварување на право на здравствено осигурување и кои имаат 
живеалиште на територијата на Републиката можат да пристапат  кон 
задолжителното здравствено осигурување, заради користење на право на 
здравствени услуги од член 9 на овој закон, врз основа на одредбите од 
меѓународниот договор.

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, 
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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 

       4)  ласерска корекција на диоптер според услови и критериуми утврдени со 
општ акт на Фондот, на кој министерот за здравство дава согласност, и

г) обдукција на умрени 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 заботехнички 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.

        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 9-а
Начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата на лекови 

кои паѓаат на товар на Фондот се утврдуваат со Уредба што ја донесува Владата на 
Република Македонија на предлог на Министерството за здравство, а по претходно 
добиено мислење од Фондот.

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ја утврдуваат 14 стручни 
комисии, формирани од Владата на Република Македонија, согласно меѓународната 
ATC класификација на лекови и тоа:

(2) Комисија за лекови со АТС ознака А- лекови за дигестивен систем и 
метаболизам;

(3) Комисија за лекови со ATC ознака B – лекови за крв и крвни органи;
(4) Комисија за лекови со ATC ознака C – лекови за кардиоваскуларен систем;
(5) Комисија за лекови со ATC ознака D – лекови за дерматологија;
(6) Комисија за лекови со ATC ознака G – лекови за генитално уролошки систем и 

полови хормони;
(7) Комисија за лекови со ATC ознака H – системски хормони, со исклучок на 

половите хормони и инсулини;
(8) Комисија за лекови со ATC ознака J – антиинфективни лекови за систематска 

употреба;
(9) Комисија за лекови со ATC ознака L – антинеопластични лекови и 

имунодулатони лекови;
(10) Комисија за лекови со ATC ознака М – лекови за мускуло – скелетен 

систем;
(11) Комисија за лекови со ATC ознака N – лекови за нервен систем;
(12) Комисија за лекови со ATC ознака P – антипаразитни производи, 

инсектициди и репеленти;
(13) Комисија за лекови со ATC ознака R – лекови за респираторен систем;
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(14) Комисија за лекови со ATC ознака S – лекови за сетилните органи; и
(15) Комисија за лекови со ATC ознака V – други  лекови.

Комисиите се состојат од 17 члена и тоа:
- четиринаесет доктори-специјалисти во врска со областа за која што е 

формирана комисијата;
- еден претставник предложен од Министерот за здравство,
- еден претставник од Фондот и
- еден клинички фармаколог или фармацевт кои имаат минимум три години 

работно искуство.
При формирање на Комисиите да се обезбеди и почитува соодветна и 

правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници.
Мандатот на членовите на Комисиите од ставот 3 на овој член, трае една 

година без право на повторен избор во следната година.  
Членовите на Комисијата одлучуваат со двотретинско мнозинство на гласови, 

од сите членови, по претходно добиено мислење формирано со мнозинство гласови 
од стручниот колегиум на соодветната Универзитетска клиника на Медицинскиот 
факултет во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во чија што област спаѓа 
терапевтската индикација на лекот за која што комисијата одлучува. 

Стручниот колегиум од ставот 6 на овој член има обврска да даде мислење во 
рок од 15 дена. Во спротивно, Комисијата одлучува без добиеното мислење.

За еден лек Комисијата може да добие мислење од повеќе Универзитетски 
клиники.  

Начинот на работата на комисиите од ставот 2 на овој член се уредува со 
деловник за работа на комисиите кој го донесува Министерот за здравство.

Средствата за работа на Комисиите ги обезбедува Министерството за 
здравство.

Надоместокот за работа на Комисијата се исплаќа само за членовите на 
комисијата кои учествуваат во работата на Комисијата по одржана седница.

Член 10
Со задолжителното здравствено осигурување не се опфатени здравствените 
услуги извршени во здравствени установи кои се надвор од мрежата на 
здравствени установи, во која се врши здравствената дејност, како и:

1) естетски операции кои не се медицински индицирани;
2) користење на повисок стандард на здравствени услуги над утврдените 

стандарди;
3) бањско климатско лекување;
3-а) магнетна и ласерска терапија при користење на физикална терапија;
4) медицинска рехабилитација на дегенеративни заболувања според општ акт 

утврден од министерот за здравство, освен за деца до 18 - годишна возраст;
5) лекови кои не се опфатени со листите на лекови од член 9 на овој закон;
6) протези, ортопедски и други помагала, помошни и санитетски справи и 

материјали и забнотехнички средства кои не се опфатени со задолжителното 
здравствено осигурување или се изработени од надстандарден материјал;

7) општа нега, сместување и исхрана во геронтолошка установа;
7-а) извршени во примарна здравствена заштита кај лекар кој не му е избран 

лекар на осигуреното лице.
8)  специјалистичко-консултативни   и   болнички   здравствени   услуги   без   

упат   од избраниот лекар и здравствени услуги и права кои произлегуваат од 
извршени здравствени услуги во здравствени установи каде Фондот не го обезбедил 
вршењето на такви здравствени услуги, освен правата кои произлегуваат од областа 
на работните односи;

8-а) здравствени услуги користени спротивно на утврдениот временски 
редослед во Листата на чекање утврдена од страна на здравствената установа и 
здравствени услуги извршени како дополнителна дејност на здравствените 
работници;

9) прекинување на бременост, ако не е медицински индицирано;
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10) лекување како последица на непридржување на упатствата од лекарот;
10-а) вештачко оплодување по трет неуспешен обид за оплодување;
11) издавање на сите видови лекарски уверенија;
12) набавка на нови протетски и ортопедски справи и други помагала пред 

утврдениот рок;
13) отрезнување и лекување од акутна алкохолизирана состојба, како и за 

намерни труења, кои не се предизвикани од душевни растројства;
14) лекување во странство ако лекувањето е извршено без одобрение од 

Фондот;
15) прегледи, испитувања и упатувања до надлежниот орган за оценување на 

работната способност,  според  прописите  за  пензиското  и  инвалидското  
осигурување  и  според прописите за социјалната и детска заштита, кога тие се 
вршат по барање на осигуреникот, работодавецот или друг орган;

16) незадолжително вакцинирање;
17) лекување, односно рехабилитација од болести на зависност над 30 дена;
18) прегледи на умрени и обдукција по барање на надлежни органи или 

граѓани;
19) здравствени прегледи на вработените кои се упатуваат на работа во 

странство од страна  на  работодавците,  како  и  прегледите  и  превентивните  
мерки  на  здравствена заштита за патување во странство;

20) лекување од последици на третман од надрилекари или употреба на 
надрилекарства

и
21) други здравствени услуги кои според овој закон не паѓаат на товар на 

средствата на Фондот.

Член 27
Правата од задолжителното здравствено осигурување во рамките на обемот 

на правата утврдени  со  овој  закон,  осигурените  лица  ги  остваруваат  врз  основа  
на  електронска картичка за здравствено осигурување и доказ, односно запис во 
електронската картичка за здравствено осигурување дека придонесот за 
задолжителното здравствено осигурување е платен.

На граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, на 
нивно лично барање,  образецот се печати и податоците во него се запишуваат и на 
јазикот и писмото што го употребува граѓанинот.

Висината  на  трошоците  за  издавање, замена на загубена или оштетена 
електронска картичка, како и за повторно активирање на блокирана електронска 
картичка за  здравствено осигурување се определува врз основа на трошоците 
направени за:

- смарт (паметна картичка),
- персонализација на електронската картичка,
- дигитален сертификат и инфраструктура за негово користење и управување,
- систем на менаџирање на електронските картички со вклучени кориснички 

лиценци,
- систем на администрирање,
- одржување на системот за електронски здравствени картички и
- хардверските (машински) делови за сите наведени компоненти.
Формата и содржината на електронската картичка за здравствено 

осигурување, начинот на издавање,користење, водење на евиденцијата како и 
доказот од ставот 1 на овој член ги утврдува Фондот со општ акт на кој министерот 
за здравство дава согласност.

Министерот за здравство со општ акт врз основа на критериумите од ставот 3 
на овој член ја утврдува висината на трошоците за издавање, замена на загубена 
или оштетена електронска картичка и за повторно активирање на блокирана 
електронска картичка, како и начинот на нивното плаќање.

Член 31



16

Во постапката  за  остварување  на  правата  и  обврските  утврдени  со  овој  
закон  се применуваат  одредбите  од  Законот  за  општата  управна  постапка,  ако  
со  овој  закон поинаку не е определено.

За  остварување  на  правата  утврдени  со  овој  закон  се  применуваат  
одредбите  за застареност од Законот за облигационите односи.

            Правата од задолжителното здравствено осигурување во прв степен се 
остваруваат во Фондот, врз основа на уредно поднесено барање во пишана или 
електронска форма. Поднесување  на барањето во електронска форма се врши преку 
веб порталот на Фондот со користење на електронски потпис со валиден дигитален 
сертификат од електронската здравствена картичка, комплентирано со потребна 
документација. Барањето во пишана форма се поднесува секој работен ден во текот 
на работното време на Фондот. Барањето во електронска форма може да се поднесе 
и надвор од работното време и во неработни денови, а рокот за постапување по 
барањето започнува да тече од првиот нареден работен ден.

Образецот на барањето од ставот 2 на овој член и потребната документација 
која се доставува кон барањето, Фондот ги утврдува со општ акт.

Решение  во  прв  степен  за  правата  од  задолжителното  здравствено  
осигурување донесува  Фондот во рок од 30 дена од денот на предавањето на 
уредно и комлетирано барање.

Во случаите кога со одредбите на овој закон закон и подзаконските акти 
донесени врз основа на овој закон, на донесувањето на решението од ставот 4 на 
овој член, му претходи утврдување на фактичката состојба за која е потребно и 
мислење од лекарските комисии на  Фондот,  Фондот  е  должен  да  донесе  
решение  во  рок  од  45  дена  од  денот  на приемот на уредно и комплетирано 
барање.

Против решението донесено во прв степен, осигуреното лице има право на 
жалба до министерот за здравство во рок од 15 дена од денот на приемот на 
решението.

Решението по жалба, министерот за здравство или од него овластено лице 
мора да го донесе најдоцна во рок од 60 дена од денот на приемот на жалбата.

Против конечното решение на министерот за здравство или од него овластено 
лице може да се води управен спор.

Во постапките за остварување на правото од член 30 став 1 на овој закон во 
прв степен одлучува директорот на Фондот врз основа на мислењата на првостепена 
односно второстепена лекарска комисија за лекување во странство.

Првостепената лекарска комисија за лекување во странство ја формира 
директорот на Фондот и ја сочинуваат членови и заменици.

Членовите на првостепената лекарска комисија за лекување во странство 
доставуваат мислење до директорот на Фондот во рок од 14 дена, а во итни случаи 
во рок од еден работен ден од приемот на комплетно барање за остварување на 
правото од членот 30 став 1 од овој закон.

Позитивното мислење од првостепената лекарска комисија за лекување во 
странство задолжително го преиспитува второстепена лекарска комисија за 
лекување во странство во рок од 7 дена по приемот на мислењето, и мислењето од 
второстепената лекарска комисија за лекување во странство е конечно.

Второстепенете лекарска комисија за лекување во странство ја формира 
Управниот одбор на Фондот и ја сочинуваат членови и заменици.

Составот, начинот на работа и надоместот за работата на првостепената и 
второстепената лекарска комисија за лекување во странство ја утврдува Управниот 
одбор на Фондот со општ акт на кој министерот за здравство дава согласност.

Против решението во постапките за остварување на правото од член 30 став 1 
на овој закон, донесено во прв степен, осигуреното лице има право на жалба до 
Управниот одбор на Фондот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Решението по жалба, Управниот одбор на Фондот мора да го донесе најдоцна 
во рок од 30 дена врз основа на мислење од второстепената лекарска комисија за 
лекување во странство.
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Против конечното решение на Управниот одбор на Фондот може да се води 
управен спор.

Член 34
Од учеството утврдено во член 32 на овој закон се ослободуваат:
- осигурените лица за лекарски преглед кај избраниот лекар и итна медицинска 

помош на повик;
- децата со посебни потреби, според прописите за социјална заштита;
- корисници на постојана парична помош, лицата сместени во установи за 

социјална заштита и во друго семејство, според прописите за социјална заштита, 
освен за лековите од  листата  на  лекови  издадени  на  рецепт  во  примарната  
здравствена  заштита  и  за лекувањето во странство;

- душевно болни лица сместени во психијатирски болници и ментално 
ретардирани лица без родителска грижа;

- осигурени лица кои доброволно дарувале крв, според програмата која се 
однесува на доброволното дарување на крв, донесена согласно Законот за 
здравствената заштита;

- осигурени лица кои доброволно дарувале ткиво или орган; 
- 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,

- 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.

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 став 1 алинеја 4 на овој член.

Надлежниот државен орган, кој е обврзник за пресметка и уплата на 
придонесот за задолжително здравствено осигурување, на здравствената установа и 
ги надоместува средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 
алинеи 2, 3 и 4 од овој член.

Средствата за ослободувањеод учеството утврдено во ставот 1 алинеја 6 на 
овој член, на здравствената установа ги надоместува Министерството за здравство 
од програмата која се однесува на доброволното дарување на ткиво или орган , 
донесена согласно со Законот за здравствената заштита.

Средствата за ослободување од учеството утврдено во ставот 1 алинеја 8 на 
овој член, на здравствената установа ги надоместува Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија.

Член 36
Средствата  од  учеството  на  осигуреното  лице  со  лични  средства  во  

цената  на здравствените  услуги, освен за лековите од Листата на лекови кои паѓаат 
на товар на Фондот  и  се  издаваат  на  рецепт  во  примарната  здравствена  
заштита,  се  плаќаат  во здравствената установа и се приход на здравствената 
установа, а Фондот врши контрола на наплатените средства.

Член 57
Работоводниот орган на Фондот (во натамошниот   текст: директор) се состои 

од две лица,  кои  се  подеднакво  одговорни  за  работењето  на  Фондот  и  за  
обврските  што  се преземаат во правниот промет.
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Директорот на Фондот го  именува и разрешува Владата на Република 
Македонија на предлог на министерот за здравство.

За именување на директор се објавува јавен оглас, во најмалку три дневни 
весници кои се објавуваат на целата територија на Република Македонија, од кои еден 
од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

За директор може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:
 е државјанин на Република Македонија; 
 во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена 

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

 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, 

  има минимум пет години работно искуство од областа на финансиите или 
менаџментот или од системот и организацијата на здравствената заштита и 
здравственото осигурување и 

 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; 

 има положено психолошки тест и тест за интегритет.
При именувањето на директор на Фондот едно од лицата кое се именува за 

директор задолжително треба да има високо образование од областа на 
менаџментот, економските науки, финансиите или јавната администрација.

Директорот на Фондот се именува по пат на јавeн конкурс, за време од четири 
години, со можност за уште еден избор.

Конкурсот од ставот 4 на овој член се објавува најмалку во два дневни 
весници, од кои во по еден од  весниците што се издаваат на македонски јазик и на 
весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните 
кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

Во конкурсот се определува времетраењето на конкурсот кое не може да биде 
пократко од 30 дена.

Директорот на Фондот, по спроведениот конкурс од ставот 4 на овој член, на 
предлог на министерот за здравство, го именува Владата на Република Македонија.

По  именувањето  на  директорот  на  Фондот  се  склучува  менаџерски  
договор  меѓу именуваните лица за директор и Владата на Република Македонија.

Член 70
За  извршување  на  здравствените  услуги  Фондот како купувач на 

здравствени услуги  склучува и раскинува  договори  со  здравствените установи 
согласно со лиценцата за вршење на здравствената дејност во мрежата на 
здравствени установи.

Во постапката на договарање за склучување на договор со здравствените 
установи од областа на болничката здравствена заштита учествуваат и претставници 
од Министерството за здравство.

Во договорите од ставот 1 на овој член се уредува видот, обемот, квалитетот и 
роковите за остварување  на  здравствената  заштита,  односно  здравствените  
услуги според медицина базирана на докази,  начинот  на пресметувањето  и  
плаќањето  на  здравствените  услуги,  причините  и  условите  под  кои може да се 
раскине договорот и договорна казна.

Договорите од ставот 1 на овој член, се склучуваат во писмена форма, а може 
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да се склучуваат и во електронска форма при што се користи електронски потпис со 
валиден дигитален сертификат од електронската картичка за здравствено 
осигурување.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат за период од една или 
повеќе години, за целиот период на важење на лиценцата за вршење на 
здравствената дејност во мрежата на здравствени установи согласно со прописите од 
областа на здравствената заштита.

Здравствената установа е должна да укажува здравствени услуги во рамките 
на договорот од ставот 3 на овој член и на видно место да истакне кои услуги ги 
обезбедува преку договорот на товар на средствата на Фондот.

Здравствените услуги на осигурените лица кои се извршени спротивно на 
ставот 1 на овој член, не паѓаат на товар на средствата на Фондот.


