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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 

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 

 
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 1 

декември 2010 година. 
 

         Бр. 07-4898/1                                                                                          Претседател 
1 декември 2010 година                                                                     на Република Македонија,                      
            Скопје                                                                                            Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во 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 и 50/10), во членот 27 став 1 по 
зборовите: „врз основа на“ се додава зборот „електронска“, а зборот „картичката“ се 
заменува со зборовите: „електронската картичка“. 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:  
„Висината на трошоците за издавање на електронската картичка за здравствено 

осигурување се определува врз основа на трошоците направени за: 
- смарт (паметна) картичката, 
- 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. 
Во ставот 3 кој станува став 4 зборот „картичката“ се заменува со зборовите: 

„електронската картичка“, а по зборот „издавање“ се додаваат зборовите: „утврдување на 
висината на трошоците за издавање на електронската картичка и начинот на нивното 
плаќање“. 
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Член 2 
По членот 27 се додаваат два нови члена 27-а и 27-б, кои гласат: 
 

„Член 27-а 
Трошоците за издавање на електронската картичка за здравствено осигурување се на 

товар на осигуреникот, освен трошоците за првото издавање на електронската картичка на 
здравственото осигурување кои се на товар на средствата Министерството за здравство до 
истекот на рокот утврден во членот 19 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на  Република Македонија” број 
50/10). 

 
Член 27-б 

Средствата од издадената електронска картичка за здравствено осигурување се 
уплатуваат на сметката на Фондот и служат за покривање на трошоците за производство, 
персонализација, одржување и управување со системот за електронски здравствени 
картички.“ 

 
Член 3 

Членот 27-а станува член 27-в. 
 

Член 4 
Во членот 54 точка 10-а по зборот „издава“ се додава зборот „електронска“. 
 

Член 5 
Трошоците за првото издавање на електронската картичка за здравствено осигурување 

се на товар на средствата на Министерството за здравство до истекот на рокот утврден во 
членот 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 50/10). 

 
Член 6 

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




