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Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, 
претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република 
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 Македонија го донесе на седницата одржана на 15 март 

2007 година. 
 

     Бр. 07-1199/1                                      Претседател 
15 март 2007 година                   на Република Македонија,                       
          Скопје                                Бранко Црвенковски, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Љубиша Георгиевски, 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 и 37/2006), во членот 9 став 2 по 
зборот “Фондот” се додаваат зборовите: “како купувач на здравствени услуги,”. 

 
Член 2 

Во членот 10 став 1 точката 14 се менува и гласи: 
“14) лекување во странство, ако лекувањето е извршено без одобрение од Фондот;”. 
 

Член 3 
Во членот 16  став 4  зборовите: “ настанувањето на случајот”  се заменуваат со 

зборовите: “ зголемувањето на платата”. 
 

Член 4 
Во членот 38 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
“Обврската за плаќање на придонесот од ставот 1 на овој член останува без оглед дали 

е исплатена плата, надоместок од плата, пензија односно друг паричен надоместок 
согласно со закон.” 

 
Член 5 

Во членот 40 ставот 4 се менува и гласи: 
“Основицата за пресметување на придонесот од ставовите 1 и 3 на овој член не може да 

биде пониска од 65 % од просечната месечна нето плата по работник во Републиката 
објавена за тековниот месец.” 
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По ставот  5 се додава нов став 6, кој гласи: 
“Работодавците се должни, месечно, да го пресметаат и уплатуваат придонесот за 

задолжителното здравствено осигурување од плата, поединечно за секој осигуреник 
заедно со исплатената плата и надоместоци од плата за соодветниот месец.” 

 
Член 6 

Во членот 41 ставот 2 се менува и гласи: 
“Основицата од ставот 1 на овој член не може да биде пониска од 65% од просечната 

месечна нето плата по работник во Републиката објавена за тековниот месец. “ 
 

Член 7 
Во членот 43  зборовите: “просечно исплатената” се заменуваат со зборот   

“просечната” , а  зборот  “ стопанството” се заменува со зборовите: “Републиката објавена 
за тековниот месец”. 

 
Член 8 

Во членот 44 зборовите: “просечно исплатената” се заменуваат со зборот “просечната”, 
а зборот “стопанството” се заменува со зборовите: “Републиката објавена за тековниот 
месец”. 

 
Член 9 

Во членот 49 став 2 по зборот “закон”  се додаваат зборовите: “или не е уплатен”. 
 

Член 10 
Во членот 56 ставот 3 се брише.  
Ставот 4 станува став 3. 
 

Член 11 
По членот 63 се додаваат четири нови члена со нови наслови 63-а, 63-б, 63-в и 63-г, кои 

гласат: 
 

“Референти цени 
 

Член 63-а 
Референтна цена е износ кој Фондот го надоместува и со кој износ се обезбедува 

снабдување на осигурените лица со лекови, медицински помагала, опрема, протези, 
ортопедски и други медицински помагала и потрошни медицински материјали. 

Фондот ги гарантира референтните цени од ставот 1 на овој член за сите осигурени 
лица. 

 
Одредување на референтните цени 

 
Член 63-б 

Референтната цена се одредува според најниската дефинирана големопродажна цена на 
лековите, медицинските помагала, опремата, протезите, ортопедските и другите 
медицински помагала и потрошни медицински материјали кои се пуштени во промет во 
Република Македонија, согласно со Законот за лекови, помошни лековити средства и 
медицински помагала. 
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Референтната цена се одредува со споредбена анализа на референтните цени кои се на 
товар на Фондовите за задолжително здравствено осигурување во референтните земји од 
членот 63-в на овој закон. 

Критериум за одредување на референтна цена во Република Македонија е средната 
вредност од двата најниски односи меѓу референтната цена и бруто домашниот производ 
по глава на жител во референтната земја од членот 63-в на овој закон, во споредба со 
бруто домашниот производ по глава на жител во Република Македонија, според 
Методологијата на паритет на куповна сила утврдена од Меѓународниот монетарен фонд 
од Вашингтон за последната година за која Меѓународниот монетарен фонд има објавено 
конечни податоци. 

Референтната цена согласно со критериумите од ставовите 1, 2 и 3 на овој член ги 
определува Фондот со општ акт на кој согласност дава министерот за здравство. 

 
Референтни земји 

 
Член 63-в 

Референтни земји кои се земаат за одредување на референтни цени со споредбена 
анализа согласно со овој закон се Република Словенија, Република Хрватска, Република 
Бугарија и Република Србија. 

 
Контрола на потрошувачката 

 
Член 63-г 

Утврдувањето на вкупниот износ на средства за лекови, медицински помагала, опрема, 
протези, ортопедски и други медицински помагала и потрошни медицински материјали, 
кои се на товар на средствата на Фондот, се следи преку интегриран систем на следење на 
потрошувачката до висина на вкупно обезбедените средства во буџетот на Фондот.” 

 
Член 12 

По членот 68 се додава нов поднаслов и нов член 68-а, кои гласат: 
 

“Купување на здравствени услуги 
 

Член 68-а 
Фондот е купувач на здравствени услуги во интерес на осигурените лица.  
Во зависност од потребите за здравствените услуги и утврдените средства за таа намена 

во буџетот на Фондот, Фондот купува здравствени услуги за што склучува и раскинува 
договори со здравствените установи.” 

Член 13 
Во членот 70 став 1 по зборот “Фондот” се додаваат зборовите: “како  купувач на 

здравствените услуги”, а по зборот “склучува” се додаваат зборовите: “и раскинува”. 
 

Член 14 
Членот 93 се брише. 

Член 15 
Одредбите на членовите 5 став 1, 6, 7 и 8 на овој закон ќе се применуваат од 1 јули 2007 

година со пресметување на основица од 50% од просечната месечна плата на нето плата 
по работник во Републиката објавена за тековниот месец, а од 1 јули 2008 година со 
пресметување на основица од 65% од просечната месечна нето плата по работник во 
Републиката објавена за тековниот месец. 
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Член 16 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник 

на Република Македонија”. 
 


