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Neni 8 
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë". 
__________ 

3363. 
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за изменување и дополнува-

ње на Законот за здравственото осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го доне-

се на седницата одржана на 23 јули 2014 година. 
 

      Бр. 07-2944/1                           Претседател 
23 јули 2014 година              на Република Македонија,                       
           Скопје                                д-р 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 (“Служ-
бен 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 и 
44/14), во членот 34 став 1 алинеја 4 сврзникот „и“ се 
заменува со точка и запирка. 

По алинејата 4 се додаваат две нови алинеи 5 и 6, 
кои гласат: 

„- осигурени лица кои доброволно дарувале крв, 
според програмата која се однесува на доброволното 
дарување на крв, донесена согласно со Законот за 
здравствената заштита, 

- осигурени лица кои доброволно дарувале ткиво 
или орган и“. 

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„Средствата за ослободување од учеството утврде-

но во ставот 1 алинеја 6 на овој член, на здравствената 
установа ги надоместува Министерството за здравство 
од програмата која се однесува на доброволното дару-
вање на ткиво или орган, донесена согласно со Законот 
за здравствената заштита.“ 

 
Член 2 

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

__________ 
 

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, 670/09, 50/10, 156/10, 
53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14 dhe 44/14 ) në 
nenin  34 paragrafi 1 alineja 4 lidhëza “dhe” zëvendësohet 
me pikëpresje.  

Pas alinesë 4 shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:  
“ - personat e siguruar të cilët vullnetarisht kanë dhënë 

gjak, sipas programit që ka të bëjë me dhënie vullnetare të 
gjakut, të miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje 
shëndetësore,  

- personat e siguruar të cilët në mënyrë vullnetare kanë 
dhuruar ind ose organ dhe". 

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:  
“Mjetet për lirim nga pjesëmarrja e përcaktuar në 

paragrafin 1 alineja 6 të këtij neni, institucionit shëndetësor 
ia kompenson Ministria e Shëndetësisë nga programi i cili 
ka të bëjë me dhënien vullnetare të indit ose organit, të 
miratuar në pajtim me Ligjin për mbrojtje shëndetësore." 

 
Neni 2 

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në 
“Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

__________ 
3364. 

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Репуб-
лика Македонија издаваат 

 
У К А З  

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСА-
ДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО ТЕЛО 

ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
 
Се прогласува Законот за дополнување на Законот 

за земање и пресадување на делови од човечкото тело 
заради лекување, 

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 23 јули 2014 година. 

 
      Бр. 07-2945/1                            Претседател 
23 јули 2014 година               на Република Македонија,                       
           Скопје                              д-р Ѓорге Иванов, с.р. 
 

Претседател 
 на Собранието на Република 

 Македонија, 
Трајко Вељаноски, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ 
И ПРЕСАДУВАЊЕ НА ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕЧКОТО  

ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Законот за земање и пресадување на делови од 

човечкото тело заради лекување („Службен весник на 
Република Македонија“ број 47/11, 136/11, 91/13, 
164/13 и 27/14), во членот 9 став (1) по точката 4 се до-
дава нова точка 5, која гласи: 

„5) парична помош во висина на реални погребални 
трошоци, но најмногу до три просечни месечни нето 
плати по вработен исплатени во Република Македонија 
во последниот месец пред настапувањето на смртта, 
според податоците на Државниот завод за статистика, 
што се исплатува на семејството на умреното лице од 
кое се земени делови од човечкото тело заради леку-
вање.“ 

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи: 
„(2) Паричната помош од ставот (1) точка 5 на овој 

член ја обезбедува Министерството за здравство од 
програмата која се однесува на земање на делови од 
човечкото тело заради лекување, донесена согласно со 
Законот за здравствената заштита.“  

 
Член 2 

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


