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945.
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 22 февруари 2016 година.
Бр. 08-1225/1
22 февруари 2016 година
Скопје

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

L I GJ
PËR NDRYSHIM DHE PLOTËSIM TË LIGJIT PËR
FEKONDIM TË NDIHMUAR BIOMJEKËSOR
Neni 1
Në Ligjin për fekondim të ndihmuar biomjekësor
("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër
37/2008, 164/13, 149/14 dhe 192/15) në titullin para nenit
38 dhe në nenin 38 në paragrafët 1 dhe 2 fjala "ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria".
Neni 2
Në nenin 39 në paragrafin 1 fjala "ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria".
Neni 3
Në nenin 40 në paragrafin 1 fjala "ministri"
zëvendësohet me fjalën "Ministria".
Në paragrafin 3 fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën
"Ministria".

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

Neni 4
Në nenin 55 alineja 1 dhe në nenin 70 paragrafi 1 në
pikën 42) fjala "ministri" zëvendësohet me fjalën
"Ministria".

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО
ОПЛОДУВАЊЕ

Neni 5
Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit
të këtij ligji do të mbarohen në pajtim me ligjin sipas të
cilit kanë filluar.

Член 1
Во Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување („Службен весник на Република Македонија“
брoj 37/2008, 164/13, 149/14 и 192/15), во насловот пред
членот 38 и во член 38 ставови 1 и 2 зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.

Neni 6
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", kurse do të
fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit e Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative në pajtim me
nenin 141 nga Ligji për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
__________

Член 2
Во членoт 39 став 1 зборот „Министерот“ се заменува со зборот “Министерството“.
Член 3
Во членот 40 став 1 зборот „Министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Во ставот 3 зборот „министерот“ се заменува со
зборот „Министерството“.
Член 4
Во членот 55 алинеја 1 и во членот 70 став 1 точка
42) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.
Член 5
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 6
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка,
согласно со членот 141 од Законот за општа управна
постапка („Службен весник на Република Македонија“
број 124/15).

946.
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 22 февруари 2016 година.
Бр. 08-1226/1
22 февруари 2016 година
Скопје

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

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
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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,
129/15, 150/15, 154/15, 192/15 и 217/15), во членот 15
по ставот 5 се додаваат три нови става 6, 7 и 8, кои гласат:
„Потребната документација за исполнетостa на условите од ставот 1 на овој член, ја прибавува овластеното службено лице од Фондот, кое е должно во рок
од три дена од денот на приемот на барањето да ги побара доказите од надлежниот јавен орган.
Овластено службено лице од надлежниот јавен орган е должно бараната документација од ставот (6) на
овој член да ja достави во рок од три дена од денот на
приемот на барањето.
Образецот на барањето и потребната документација за исполнетоста на условите за остварување на правото на надоместок на плата од ставот 1 на овој член ги
пропишува министерот за здравство во согласност со
министерот за информатичко општество и администрација.“.
Член 2
Членовите 31-а и 31-б се бришат.
Член 3
Во членот 57 став 4 точка 5 алинејата 6 се брише.
Член 4
Во членот 84-в се додаваат шест нови става 1, 2, 3,
4, 5 и 6, кои гласат:
„Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластено службено лице во Фондот ако не ги побара доказите по службена
должност во рокот утврдени во членот 15 став 6 од
овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено
лице од надлежниот јавен орган од кој се побарани доказите ако не ги достави бараните докази во рокот утврден во членот 15 став 7 од овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено
лице во Фондот ако не донесе решение по барањето во
рокот утврден во членот 31 ставови 5 и 6 од овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на овластеното службено
лице во Министерството за здравство ако не донесе решение по барањето во рокот утврден во членот 31 став
8 од овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на секој од членовите на
првостепената лекарска комисија за лекување во странство ако не достават мислење до директорот на Фондот
во рокот утврден во членот 31 став 12 од овој закон.
Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе им се изрече на секој од членовите на
второстепената лекарска комисија за лекување во
странство ако не го преиспита мислењето на првостепената лекарска комисја во рокот утврден во членот 31
став 13 од овој закон.“.
Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 7 и 8.
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Член 5
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.
Член 6
Одредбите од членовите 1, 2 и 4 од овој закон ќе започнат да се применуваат со започнувањето на примената на Законот за општа управна постапка согласно со
членот 141 од Законот за општа управна постапка
(„Службен весник на Република Македонија“ број
124/15).
Член 7
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, 84/2005, 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 dhe 217/15) në nenin 15
pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafë të rinj 6, 7 dhe 8, si
vijojnë:
“Dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e
kushteve nga paragrafi 1 i këtij neni, e grumbullon personi
zyrtar i autorizuar nga Fondi, që është i obliguar në afat
prej tri ditëve nga dita e pranimit të kërkesës t'i kërkojë
dëshmitë nga organi i autorizuar publik.
Personi zyrtar i autorizuar nga organi kompetent publik
është i obliguar që dokumentacionin e kërkuar nga
paragrafi (6) i këtij neni ta parashtrojë në afat prej tri ditëve
nga dita e pranimit të kërkesës.
Formularin e kërkesës dhe dokumentacionin e
nevojshëm për plotësimin e kushteve për realizimin e të
drejtës së kompensimit të pagës nga paragrafi 1 i këtij neni
i përcakton ministri i Shëndetësisë në pajtim me ministrin
për Shoqëri Informatike dhe Administratë.”
Neni 2
Nenet 31-a dhe 31-b shlyhen.
Neni 3
Në nenin 57 në paragrafin 4 në pikën 5 alineja 6
shlyhet.
Neni 4
Në nenin 84-v shtohen gjashtë paragrafë të ri 1, 2, 3, 4,
5 dhe 6, si vijojnë:
“Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë
me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në Fond nëse nuk i kërkon provat me
detyrë zyrtare në afatin nga neni 15 paragrafi 6 të këtij
ligji.
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në organin kompetent publik nga i cili do
të kërkohen provat nëse nuk i dërgon provat në afatin e
caktuar në nenin 15 paragrafin 7 të këtij ligji.
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Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në Fond nëse nuk miraton aktvendim
sipas kërkesës në afatin nga neni 31 paragrafi 5 dhe 6 të
këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të
autorizuar zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë nëse nuk
miraton aktvendim sipas kërkesës në afatin e caktuar në
nenin 31 paragrafin 8 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟i shqiptohet secilit prej anëtarëve të komisionit
mjekësor të shkallës së parë për mjekim jashtë shtetit nëse
nuk dërgojnë mendim te drejtori i Fondit në afatin e
caktuar në nenin 31 paragrafin 12 të këtij ligji.
Gjobë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me
denarë do t‟u shqiptohet secilit prej anëtarëve të komisionit
mjekësor të shkallës së dytë për mjekim jashtë shtetit nëse
nuk e rishqyrton mendimin e komisionit mjekësor të
shkallës së parë në afatin e caktuar në nenin 31 paragrafin
13 të këtij ligji.”
Paragrafët 1 dhe 2 bëhen paragrafët 7 dhe 8.
Neni 5
Procedurat e nisura deri në ditën e fillimit të aplikimit
të këtij ligji do të përfundohen në pajtim me ligjin me të
cilin janë filluar.
Neni 6
Dispozitat nga nenet 1, 2 dhe 4 të këtij ligji do të
fillojnë të zbatohen me fillimin e zbatimit të Ligjit për
procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me
nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme
administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së
Maqedonisë" numër 124/15).
Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________
947.
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
ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА
Член 1
Во Законот за здравствената заштита („Службен
весник на Република Македонија“ брoj 43/12, 145/12,
87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15,
154/15 и 192/15), во членот 62 став (7) се менува и
гласи:
„Образецот на барањето од ставот (1) на овој член и
потребната документација за исполнетоста на условите
по однос на просторот и/или опремата од членот 60 од
овој закон ги пропишува министерот за здравство во
согласност со министерот за информатичко општество
и администрација.„„.
Ставовите (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23) и (24) се бришат.
Во ставот (25) кој станува став (8) зборот „осум„„ се
заменува со бројот „15 “.
Член 2
Во членот 91-а став (2) во алинејата 3 зборовите:
„или АПТИС (APTIS),“ се бришат.
Во ставот (5) зборовите: „ АПТИС (APTIS),“ се
бришат.
Член 3
Во членот 104 став (2) точка 6 во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Член 4
Во членот 105 ставови (2) и (4) точка 5) во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.
Член 5
Во членовите 155-б став (3) и 155-ѓ став (3) зборовите: „ или Аптис“ се бришат.
Член 6
Во членот 164-б став (1) алинеја 2 зборовите: „или
Аптис (APTIS),“ се бришат.
Во ставот (4) зборовите: „ АПТИС (APTIS),“ се
бришат.
Член 7
Во членот 249-ѓ став (1) точка 5 во алинејата 5 сврзникот „или“ се заменува со сврзникот „и“.
Алинејата 6 се брише.

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствената заштита,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 22 февруари 2016 година.

Член 8
Во членот 313-б по ставот (5) се додава нов став (6),
кој гласи:
„(6) Глоба во износ од 25 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на службеното лице во Министерството за здравство кое нема да
издаде решение, односно не го одбие барањето во рокот од членот 62 став (1), односно став (3) од овој закон.“.

Бр. 08-1227/1
22 февруари 2016 година
Скопје

Член 9
Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила
на овој закон.

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

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

Член 10
Започнатите постапки до денот на започнување на
примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

