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В О В Е Д

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И 
ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
Законот за доброволно здравствено осигурување ги уредува видот и условите на 
организирање и спроведување на доброволното здравствено осигурување.
Со донесувањето на новиот Закон за прекршоците („Службен весник на Република 
Северна Македонија“ бр.96/19) се наметна потребата од ревидирање на прекршочните 
одредби на Законот за доброволно здравствено осигурување.
За таа цел се предлага донесување на Предлог Законот.
Покрај наведеното, со предложениот закон се врши и допрецизирање на конкретни 
одредби, со цел содржинско односно нормативно-правно подобрување на одредени 
законски решенија, а во насока на доследна практична имплементација.  

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН
Предлог - законот се заснова врз исти начела врз кои е заснован Законот за доброволно 
здравствено осигурување.

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ 
И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА 
Предлог - законот нема финансиски последици врз Буџетот на Република Северна 
Македонија. 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ И НАЧИНОТ НА НИВНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА 
ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА 
ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ
За спроведување на Предлог Законот не се потребни дополнителни финансиски средства 
од Буџетот на Република Северна Македонија. 



ПРЕДЛОГ - ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДОБРОВОЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Законот за доброволно здравствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 145/12 и 192/15), во член 16 став 1 во воведната реченица зборовите 
„5.000 евра во денарска противвредност“ се заменуваат со зборовите „500 до 1000 евра 
во денарска противвредност за микро правни лица, од 500 до 2000 евра во денарска 
противвредност за мали правни лица, од 1000 до 6000 евра во денарска противвредност 
за средни правни лица и од 1000 до 10000 евра во денарска противвредност за големи 
правни лица“.
Во ставот 2 зборовите „30% од одмерената глоба за друштвото за осигурување“ се 
заменуваат со зборовите „250 до 500 евра во денарска противвредност“.

Член 2
Членот 17 се менува и гласи:
„За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка и прекршочни санкции 
изрекува надлежниот суд.“

Член 3
Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Северна 
Македонија да утврди пречистен текст на Законот за доброволно здравствено 
осигурување.

Член 4
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Северна Македонија“.



ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГ – ЗАКОНОТ

I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ
Со членот 1 се врши усогласување на прекршочните глоби со Законот за прекршоци.
Со членот 2 се врши утврдување на надлежноста за водење на прекршочната постапка.
Членовите 3 и 4 се преодни и завршни одредби.

II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ 
ОДРЕДБИ
Решенијата содржани во предложените одредби се меѓусебно поврзани во функција на 
соодветна практична имплементација на предметниот закон. 

III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА
Со предложените решенија ќе се обезбедат усогласени одреби на Законот за доброволно 
здравствено осигурување со Законот за инспекциски надзор и Законот за прекршоци.



ТЕКСТ НА ОДРЕДБИТЕ ОД 
Законот за доброволно здравствено осигурување („Службен весник на Република 

Македонија“ бр. 145/12 и 192/15), ШТО СЕ МЕНУВААТ

Член 16

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на друштвото 
за осигурување, ако:  
1) не ги покрие трошоците за користените здравствени услуги од доброволното 
здравствено осигурување (член 4);  
2) спроведува доброволно здравствено осигурување без дозвола за вршење на тој вид на 
осигурување (член 5 став 3); 
3) спроведува доброволно здравствено осигурување во здравствени установи во 
Република Македонија и во странство кои немаат решение за дозвола за работа 
издадена од Министерството за здравство односно од надлежниот орган на странска 
држава (член 7); 
4) склучи договор за доброволно здравствено осигурување со лица на кои не им е 
утврдено својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното 
здравствено осигурување или не го прекине својството на осигуреници на лицата кои го 
изгубиле својството на осигуреници и осигурени лица во системот на задолжителното 
здравствено осигурување (членови 10 и 13); 
5) не склучи договор за доброволно здравствено осигурување со секој осигуреник и 
осигурено лице кои сакаат да се осигураат за правата од доброволното здравствено 
осигурување (членови 11 став 3 точка 1 и 14 став 3 точка 1);  
6) не ги осигури сите осигуреници со еднакви права и обврски од доброволното 
здравствено осигурување (членови 11 став 3 точка 2 и 14 став 3 точка 2) и 
7) не ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување за донесување нови односно 
измена на постојните Услови за осигурување и Тарифи на премии за доброволното 
здравствено осигурување (член 6 став 2).

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 17

За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочни санкции 
изрекува Агенцијата за супервизија на осигурување, согласно со Законот за супервизија 
на осигурување.


