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5269.
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 2 ноември 2015 година.
Бр. 08-5084/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, 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
и 129/15), во членот 34 став 1 во алинејата 6 на крајот
на реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.
Во алинејата 7 на крајот од реченицата точката се
заменува со запирка и се додава нова алинеја 8, која
гласи:
„- 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.“
По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„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 2
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM SHËNDETËSOR
Neni 1
Në Ligjin për sigurim shëndetësor (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë” numër 25/2000, 96/2000,
50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/52005, 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 dhe
129/15), në nenin 34 paragrafi 1 në alinenë 6 në fund të
fjalisë lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje.
Në alinenë 7 në fund të fjalisë pika zëvendësohet me
presje dhe shtohet aline e re 8, si vijon:
“-personat e siguruar persona - shfrytëzues të të drejtës
për fekondim të ndihmuar biomjekësor për shërbimet
shëndetësore të realizuara në procedurat e fekondim të
ndihmuar biomjekësor të zbatuara me fekondim autolog
dhe fekondim alogjeneik për fëmijë të parë, të dytë, të tretë
dhe të katërt, më së shumti deri në përpjekjen e tretë të
dështuar për fekondim."
Pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:
“Mjetet për lirim nga pjesëmarrja e caktuar në
paragrafin 1 alinenë 8 të këtij neni, institucionit
shëndetësor ia kompenson Fondi për Sigurim Shëndetësor i
Maqedonisë.”
Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi në ditën tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.
__________
5270.
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 БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.
Бр. 08-5085/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО
ОПЛОДУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република Македонија“
број 37/2008, 164/13 и 149/14), во членот 12-а став 8
зборот „бремености“ се заменува со зборовите: „обиди
за забременување“.
По ставот 8 се додава нов став 9, кој гласи:
„Како причина за поднесување на барање за поведување на постапка на БПО со гестациски носител од
страна на брачната двојка се признава и постоење на
заболување кај жената од брачната двојка кое е контраиндицирано со забременување заради можни тешки
животозагрозувачки компликации и последици кај жената од брачната двојка, вклучувајќи смртен исход.“
Ставот 9 кој станува став 10 се менува и гласи:
„Лекарска потврда за постоење на причините од
ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на овој член издава конзилиум
од тројца доктори на медицина специјалисти од јавна
здравствена установа на терцијарно ниво врз основа на
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специјалистички преглед и медицинска документација
за здравствената состојба на жената, односно мажот од
брачната двојка која бара спроведување на постапка на
БПО со гестациски носител како услов за поднесување
барање за поведување на постапка на БПО со гестациски носител согласно со ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на овој
член, односно врз основа на медицинската документација на жената, односно на мажот од брачната двојка за
постоење на причините од ставовите 5, 6, 7, 8 и 9 на
овој член.“
Ставовите 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат ставови 11,
12, 13, 14 и 15.
Член 2
Во членот 35 став 2 зборовите: „Агенцијата за лекови во“ се бришат.
Член 3
Во членот 54 став 1 во алинејата 1 зборовите: „од
областа на здравствената заштита“ се заменуваат со
зборовите: „во струката“.
Член 4
Во членот 70 став 1 во воведната реченица зборовите: „7.000 до“ се бришат.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното
лице.“
Во ставот 3 зборовите: „1.500 до 2.500„„ се заменуваат со зборовите: „1.200 до 1.700„„.
Член 5
Во членот 72 став 1 се менува и гласи:
„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“
Ставот 2 се брише.
Член 6
По членот 72 се додаваат два нови члена 72-а и 72б, кои гласат:
„Член 72-а
За прекршоците утврдени во членовите 70 и 71 од
овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно со Законот за
прекршоците.
Државниот санитарен и здравствен инспектор е
должен да води евиденција за издадените прекршочни
платни налози и за исходот на покренатите постапки.
Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и
презиме, односно назив на сторителот на прекршокот,
живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид
на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој
му се издава и за исходот на постапката.
Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесувањето во евиденцијата.
Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.
Член 72-б
Одмерувањето на висината на глобата за правното
лице се врши согласно со Законот за прекршоците.“
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Член 7
Поднесените барања за увоз или извоз на сперматозоиди до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе
ги реши Агенцијата за лекови и медицински средства
согласно со прописите кои важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.
Член 8
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.
Член 9
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.
__________
L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR FEKONDIM TË NDIHMUAR BIOMJEKËSOR
Neni 1
Me Ligjin për fekondim të ndihmuar biomjekesor
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër
37/2008,164/13 dhe 149/14), në nenin 12-a paragrafi 8
fjala “shtatzëni” zëvendësohet me fjalët: "tentime për
shtatzëni”.
Pas paragrafit 8 shtohet paragraf i ri 9, si vijon:
“Si shkak për paraqitjen e kërkesës për ngritjen e
procedurës për FNB me bartës të gestacionit nga çifti
martesor pranohet edhe ekzistimi i sëmundjes të gruas, të
çiftit martesor e cila është kundërindikuar me shtatzëni për
shkak të komplikimeve të mundshme të vështira, të
rezikshme për jetën dhe me pasoja mbi gruan e çiftit
martesor, përfshirë edhe vdekjen si epilog.”
Paragrafi 9, i cili bëhet paragraf 10, ndryshon si vijon:
“Vërtetim mjekësor për ekzistimin e shkaqeve nga
paragrafët 5,6,7,8 dhe 9 të këtij neni, lëshon konsiliumi i
përbërë nga tre mjekë të medicinës, specialistë të
institucionit shëndetësor publik të nivelit terciar në bazë të
kontrolleve specializuese dhe dokumentacionit mjekësor
për gjendjen shëndetësore të femrës, respektivisht të
mashkullit të çiftit martesor i cili kërkon zbatimin e
procedurës për FNB me bartës gjestacioni si kusht për
ngritjen e kërkesës për ngritjen e procedurës për FNB me
bartës gjestacioni në pajtim me paragrafët 5,6,7,8 dhe 9 të
këtij neni, respektivisht në bazë të dokumentacionit
mjekësor të gruas, respektivisht të mashkullit nga çifti
martesor për ekzistimin e shkaqeve nga paragrafët 5,6,7,8
dhe 9 të këtij neni."
Paragrafët 10,11,12,13 dhe 14 bëhen paragrafë 11, 12,
13, 14 dhe 15.
Neni 2
Në nenin 35 paragrafi 2 fjalët: “Agjencia për barna në”,
shlyhen,
Neni 3
Në nenin 54 paragrafi 1 në alinenë 1 fjalët: “nga sfera e
mbrojtjes shëndetësore” zëvendësohen me fjalët: “në
profesionin”.
Neni 4
Në nenin 70 paragrafi 1 në fjalinë hyrëse fjalët: "7000
deri në", shlyhen.
Paragrafi 2 ndryshon si vijon:
“Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së matur për
perosnin juridik do t‟i shqiptohet për kundërvajtje nga
paragrafi 1 të këtij neni perosnit përgjegjës në personin
juridik. “
Në paragrafin 3 fjalët: “1 500 deri në 2 500”
zëvendësohen me fjalët: “1 200 deri në 1 700”.
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Neni 5
Në nenin 72 paragrafi 1 ndryshon si vijon:
“Procedurën për kundërvajtje, për kundërvajtjet e
parashikuara në këtë ligj, e mban dhe sanksione për
kundërvajtje shqipton gjykata kompetente.”
Paragrafi 2 shlyhet.
Neni 6
Pas nenit 72 shtohen dy nene të reja 72-a dhe 72-b, si
vijojnë:
“Neni 72-a
Për kundërvajtjet e përcaktuara në nenet 70 dhe 71 të
këtij ligji, inspektorati shtetëror sanitar dhe shëndetësor,
është i obliguar kryerësit të kundërvajtjes ti lëshojë urdhër
pagesë për kundërvajtje, në pajtim me Ligjin për
kundërvajtje.
Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, është i
obliguar të mbajë evidencë për urdhër pagesat e lëshuara për
kundërvajtje dhe për epilogun e procedurave të ngritura.
Në evidencën nga paragrafi 2 të këtij neni
grumbullohen, përpunohen dhe rruhen të dhënat si vijon:
emri dhe mbiemri, respektivisht emërtimi i kryerësit të
kundërvajtjes, vendbanimi, respektivisht vendqëndrimi,
selia, lloji i kundërvajtjes, numri i urdhër pagesës për
kundërvajtje e cila i lëshohet dhe epilogu i procedurës.
Të dhënat personale nga paragrafi 3 të këtij neni ruhen
pesë vjet nga dita e evidentimit në evidencë.
Formën dhe përmbajtjen e urdhër pagesës për
kundërvajtje i përcakton ministri i Shëndetësisë.
Neni 72-b
Matja e lartësisë së gjobës për personin juridik kryhet
në pajtim me Ligjin per kundervajtje.“
Neni 7
Kërkesat e paraqitura për import ose eksport të
spermatozoidëve deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji
do t‟i zgjidhë Agjencia për Barna dhe Mjete Mjekësore, në
pajtim me dispozitat të cilat kanë qenë në fuqi deri në ditën
e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 8
Akti nënligjor i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet
në afat prej 30 ditëve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.
Neni 9
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
5271.
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
ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за доброволно здравствено осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.
Бр. 08-5086/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за доброволно здравствено осигурување
(„Службен весник на Република Македонија„„ број
145/12), во членот 3 по ставот 1 се додава нов став 2,
кој гласи:
„По исклучок на ставот 1 на овој член, доброволното здравствено осигурување за лицата од членот 13
став 3 од овој закон, може да се договори и за период
пократок од една година од денот на почетокот на осигурувањето.“
Ставовите 2 и 3 стануваат ставови 3 и 4.
Во ставот 4 кој станува став 5 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.
Во ставот 5 кој станува став 6 по зборовите: „Законот за здравственото осигурување“ се става запирка и
се додаваат зборовите: „Законот за здравствената заштита“.
Член 2
Во членот 5 став 1 се менува и гласи:
„Работите на доброволно здравствено осигурување
се вршат во рамки на класата на осигурување – здравствено осигурување.“
Во ставот 2 зборот „доброволно“ се брише.
Член 3
Во членот 7 по зборот „осигурување“ се додаваат
зборовите: „во Република Македонија и во странство“,
а по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „односно од соодветниот надлежен орган на странската
држава“.
Член 4
Во членот 13 по ставот 2 се додава нов став 3, кој
гласи:
„По исклучок од ставот 2 на овој член, осигуреници
од ставот 1 на овој член може да бидат и лица странски
државјани кои не се опфатени со системот на задолжително здравствено осигурување, и тоа само за трошоци
за здравствени услуги кои не се покриени со задолжителното здравствено осигурување и за користење на
здравствени услуги во здравствени установи надвор од
мрежата на здравствени установи и во правните лица
кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски и други помагала.”
Во ставот 3 кој станува став 4 бројот „2“ се заменува со бројот „3“.
Во ставот 4 кој станува став 5 бројот „3“ се заменува со бројот „4“.
Ставот 5 станува став 6.
Член 5
Во членот 16 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.
Во точката 3) по зборот „установи“ се додаваат зборовите: „во Република Македонија и во странство“ и
по зборот „здравство“ се додаваат зборовите: „односно
од надлежниот орган на странска држава“.
Ставот 2 се менува и гласи:
„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за
друштвото за осигурување ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во
друштвото за осигурување.“
Член 6
По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:

