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miratojë aktvendim për heqje të përhershme të licencës për 
kryerjen e veprimtarisë auto taksi.”   

Paragrafët 6, 7 dhe 8 bëhen paragrafë 7, 8 dhe 9. 

Neni 20
Në nenin 96 paragrafi 1 pika 1 pas fjalës “licencë” 

shtohen fjalët: “ekstrakt nga licenca”. 
                                                                       

Neni 21
Në nenin 97 paragrafi 1 pas pikës 11 shtohet pikë e re 

11-a si vijon: 
“11-a) gjatë kryerjes së transportit të veçantë në linjë të 

udhëtarëve në automjetin nuk posedon ekstrakt nga 
licenca, leje, urdhër për udhëtim në origjinal dhe 
marrëveshje me listë të udhëtarëve në pajtim me nenin 43 
paragrafët 7 dhe 8 të këtij ligji;”. 

Neni 22
Në nenin 99 paragrafi 1 pika 1 pas fjalës “licencë” 

shtohen fjalët: “ekstrakt nga licenca”. 
                                                    

Neni 23
Në nenin 99-a paragrafi 1 pika 1 pas fjalëve: “paragrafi 

1” shtohen fjalët: “dhe neni 4-a”. 
Në pikën 3 pas fjalës “komunal,” shtohen fjalët: 

“transport të veçantë në linjë” dhe në kllapën pas fjalëve: 
“paragrafi 1” shtohen fjalët: “nenet 19 dhe  44 paragrafi 1”. 

Në pikën 8 lidhëza “dhe” zëvendësohet me pikëpresje 
dhe shtohet pikë e re 9, si vijon: 

“9) transportuesi gjatë kryerjes së transportit auto taksi 
vepron në kundërshtim me nenin 55 paragrafi 5 të këtij 
ligji dhe”. 

Pika 9 bëhet pika 10. 
Në paragrafin 7 pas fjalës “përkohësisht” shtohen 

fjalët: “dhe në mënyrë të përhershme”. 
Në paragrafin 8 pas fjalës “përkohësisht” shtohen 

fjalët: “dhe në mënyrë të përhershme”. 

Neni 24
Në nenin 99-b paragrafi 1 pas pikës 9 shtohet pika e re 

10, si vijon: 
“10) kryen hipje dhe zbritje të udhëtarëve në 

transportin e veçantë në linjë jashtë stacioneve të lejuara në 
orarin e udhëtimit;”. 

Neni 25
Dorëzimi i njoftimeve dhe vendimeve të Komisionit 

për vendosje për kundërvajtje kryhet në pajtim me 
dispozitat e Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative.

Nëse vendbanimi i personit të cilit njoftimi ose vendimi 
duhet t'i dorëzohet është i panjohur për organin shkresa e të 
cilit dorëzohet ose personi është shpërngulur, Komisioni 
për vendosje për kundërvajtje do ta vendosë njoftimin, 
respektivisht vendimin në tabelën e shpalljeve në 
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve dhe me skadimin e 
tetë ditëve nga dita e vendosjes në tabelën e shpalljeve në 
Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve do të konsiderohet se 
dorëzimi është i rregullt.  

Neni 26
Licencat për organizimin e transportit të lëshuara para 

hyrjes në fuqi të këtij ligji vazhdojnë të vlejnë deri në 
skadimin e afatit për të cilin janë lëshuar si licenca për 
organizimin e transportit të mallit.

Neni 27
Procedurat e filluara për lëshimin e lejes për transport 

të veçantë në linjë para hyrjes në fuqi të këtij ligji do të 
vazhdojnë në pajtim me dispozitat e këtij ligji.  

Neni 28

Deri në fillimin e transportit në pajtim me nenin 22-a të 
këtij ligji, transporti në Qytetin e Shkupit dhe Komunat 
Haraçinë, Zelenikovë, Ilinden, Petrovec, Sopishtë, 
Studeniçan dhe Çuçer Sandevë do të zbatohet në pajtim me 
Vendimin për transport publik urban dhe ndërurban 
(periferik) të udhëtarëve në Qytetin e Shkupit ("Fletore 
Zyrtare e Qytetit të Shkupit numër 6/99, 16/99, 11/2000, 
12/2000, 9/2003, 12/2003, 5/2007, 9/2009, 7/10, 15/10, 
1/11, 4/11 dhe 9/12).

Neni 29
Dispozita nga neni 8 paragrafi 1 pika 4 të këtij ligji për 

posedimin e certifikatës ndërkombëtare për njohjen e 
gjuhës angleze në nivel A1 sipas Kornizës së përbashkët 
referente evropiane për gjuhët (CEFR) të Këshillit të 
Evropës do të zbatohet nga 1 janari 2017, ndërsa për 
posedimin e certifikatës ndërkombëtare për njohjen e 
gjuhës angleze në nivel A2 sipas Kornizës së përbashkët 
referente evropiane për gjuhë (CEFR) të Këshillit të 
Evropës do të zbatohet nga 1 janari 2019.

Neni 30
Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

transport në komunikacionin rrugor ("Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë numër 23/13), në nenin 37 pas 
paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Nëse inspektori shtetëror për komunikacion rrugor 
konstaton se stacioni i autobusit nuk ka filluar me shitjen e 
biletave të udhëtimit në pajtim me paragrafin 1 të këtij neni 
te ministri i Transportit dhe Lidhjeve do të parashtrojë 
propozim për përjashtimin e kategorizimit të stacionit të 
autobusëve." 

Neni 31
Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të 

Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të 
spastruar të Ligjit për transport në komunikacionin rrugor. 

Neni 32
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".
__________

4625.
Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 

Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка 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 27 декември 2013 година.

      Бр. 07-5110/1                                  Претседател
27 декември 2013 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 ЗАКО-
НОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
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Во Законот за здравственото осигурување (“Служ-
бен 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, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13 и 91/13), во 
членот 5 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1-а, 
која гласи:

„1-а) извршен член на одбор на директори во тргов-
ско друштво, член на управен одбор во трговско друш-
тво, односно управител во трговско друштво, доколку 
не е осигурен по ниеден друг основ;“.   

Член 2
Во членот 15 точка 1 по зборот „заболување“ се ста-

ва запирка и се додаваат зборовите: „како и за осигуре-
никот од членот 5 став 1 точки 1, 2 и 3 од овој закон, 
чиј брачен другар бил упатен на работа во странство во 
рамките на меѓународно-техничка соработка, прос-
ветно-културна и научна соработка, во дипломатски и 
конзуларни претставништва, на стручно усовршување 
или образование со согласност и за потребите на рабо-
тодавачот и по тој основ му мирува работниот однос, 
доколку во рок од 30 дена од денот на престанувањето 
на работата на неговиот брачен другар во странство се 
врати на работа кај работодавачот кај кој му мирува ра-
ботниот однос“.

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:
„По исклучок од ставот 1 точка 1 на овој член, на 

осигуреникот на кој му мирува работниот однос пора-
ди користење неплатено родителско отсуство, придоне-
сот за здравствено осигурување се плаќа преку програ-
ма на Министерството за здравство и за периодот во 
кој му мирува работниот однос заради неплатено роди-
телско отсуство, се смета дека нема прекин во здрав-
ственото осигурување.“

Член 3
Во членот 69-б по ставот 3 се додаваат четири нови 

става 4, 5, 6 и 7, кои гласат:
„По исклучок на ставовите 1, 2 и 3 на овој член со 

цел за едукација на здравствени работници, воведува-
ње на нови методи во работата или подигнување на ни-
вото на квалитетот на здравствените услуги, министе-
рот за здравство може да издаде одобрение за изработ-
ка и користење на времен факсимил во јавна здравстве-
на установа од страна на лекар корисник на пензија кој 
бил избран во наставно звање редовен или вонреден 
професор, односно на лекар ангажиран во јавна здрав-
ствена установа со договор согласно со Законот за ме-
дицинските студии и континуираното стручно усовршу-
вање на докторите на медицина или Законот за здрав-
ствената заштита.

Времениот факсимил може да се употребува во јав-
на здравствена установа во период од три години од из-
давањето на одобрението за изработка и користење на 
времениот факсимил, без можност за повторно издава-
ње на одобрение.

Одобрението од ставот 4 на овој член не може да се 
издаде за општината, односно за градот Скопје како по-
себна единица на локална самоуправа, во која лекарот 
од ставот 4 на овој член работел во последните пет го-
дини пред издавањето на одобрението.

Во одобрението од ставот 4 на овој член се наведу-
ва дека се издава на лекар корисник на пензија кој бил 
избран во наставно звање редовен или вонреден профе-
сор, односно на лекар ангажиран во јавна здравствена 
установа со договор согласно со Законот за медицин-
ските студии и континуираното стручно усовршување 
на докторите на медицина или Законот за здравствена-
та заштита, како и општината, односно градот Скопје 
како посебна единица на локална самоуправа, во која 
важи времениот факсимил.“

Член 4
Членот 70 се менува и гласи:
„За  извршување  на  здравствените  услуги  Фондот 

како купувач на здравствени услуги  склучува и раски-
нува  договори  со  здравствените установи согласно со 
лиценцата за вршење на здравствената дејност во мре-
жата на здравствени установи.

Во постапката на договарање за склучување на дого-
вор со здравствените установи од областа на болничка-
та здравствена заштита учествуваат и претставници од 
Министерството за здравство.

Во договорите од ставот 1 на овој член се уредува 
видот, обемот, квалитетот и роковите за остварување  
на  здравствената  заштита,  односно  здравствените  ус-
луги според медицина базирана на докази,  начинот  на 
пресметувањето  и  плаќањето  на  здравствените  ус-
луги,  причините  и  условите  под  кои може да се рас-
кине договорот и договорната казна.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат 
во писмена форма, а може да се склучуваат и во елек-
тронска форма при што се користи електронски потпис 
со валиден дигитален сертификат од електронската кар-
тичка за здравствено осигурување.

Договорите од ставот 1 на овој член се склучуваат 
за период од една или повеќе години, за целиот период 
на важење на лиценцата за вршење на здравствената 
дејност во мрежата на здравствени установи согласно 
со прописите од областа на здравствената заштита.

Здравствената установа е должна да укажува здрав-
ствени услуги во рамките на договорот од ставот 3 на 
овој член и на видно место да истакне кои услуги ги 
обезбедува преку договорот на товар на средствата на 
Фондот.

Здравствените услуги на осигурените лица кои се 
извршени спротивно на ставот 1 на овој член, не паѓаат 
на товар на средствата на Фондот.“

Член 5
Во Законот за изменување и дополнување на Зако-

нот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ број 16/13),  во членот 5 да-
тата „1 октомври 2013 година“ се заменува со датата „1 
јуни 2014 година“.

Член 6
Одредбата од членот 3 од овој закон со кој се допол-

нува членот 69-б со четири нови става 4, 5, 6 и 7 ќе се 
применува до 31 декември 2019 година.

Член 7
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а одредбите од членовите 1 и 4 од овој закон 
ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 го-
дина.

__________

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, 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, 
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13 dhe 91/13 ) në nenin 5 
paragrafi 1 pas pikës 1 shtohet pikë e re 1-a, si vijon: 

"1-a) anëtari ekzekutiv i bordit të drejtorëve në 
shoqërinë tregtare, anëtari i bordit drejtues në shoqëri 
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tregtare, përkatësisht drejtori i shoqërisë tregtare, nëse nuk 
është i siguruar në asnjë bazë tjetër;".   

Neni 2
Në nenin 15 pika 1 pas fjalës "sëmundje" vihet presje 

dhe shtohen fjalët: "si dhe për të siguruarin nga neni 5 
paragrafi 1 pikat 1, 2 dhe 3 të këtij ligji, bashkëshorti i të 
cilit është dërguar me punë jashtë vendin në kuadër të 
bashkëpunimit ndërkombëtar - teknik, bashkëpunimit 
arsimor-kulturor dhe shkencor, në përfaqësi diplomatike 
konsullore, në përsosje profesionale ose arsim me pëlqim 
dhe për nevojat e punëdhënësit dhe në atë bazë i pezullohet 
marrëdhënia e punës, nëse në afat prej 30 ditëve nga dita e 
ndërprerjes së punës së bashkëshortit të tij jashtë vendit 
kthehet në vendin e punës te punëdhënësi  tek i cili i 
pezullohet marrëdhënia e punës".

Pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri (2), si vijon: 
"Me përjashtim të paragrafit 1 pika 1 të këtij neni, për 

të siguruarin të cilit i pezullohet marrëdhënia e punës për 
shkak të shfrytëzimit të mungesës së papaguar prindërore, 
kontributi për sigurim shëndetësor paguhet nëpërmjet 
programit të Ministrisë së Shëndetësisë edhe për periudhën 
për të cilën i pezullohet marrëdhënia e punës për shkak të 
mungesës së papaguar prindërore, konsiderohet se nuk ka 
ndërprerje në sigurimin shëndetësor."

Neni 3
Në nenin 69-b pas paragrafit 3 shtohen katër paragrafë 

të rinj 4, 5, 6 dhe 7, si vijojnë: 
"Me përjashtim të paragrafëve 1, 2 dhe 3 të këtij neni, 

me qëllim edukimin e punëtorëve shëndetësorë, vendosjen 
e metodave të reja në punë ose ngritjen e nivelit të cilësisë 
së shërbimeve shëndetësore, ministri i Shëndetësisë mund 
të lëshojë leje për përpilimin dhe shfrytëzimin e faksimiles 
së përkohshme në institucionin publik shëndetësor nga 
mjeku shfrytëzues i pensionit i cili është zgjedhur në titull 
mësimor profesor i rregullt ose me korrespodencë, 
përkatësisht mjek i angazhuar në institucion shëndetësor 
publik me marrëveshje në pajtim me Ligjin për studime 
mjekësore dhe përsosje të vazhdueshme profesionale të 
doktorëve të mjekësisë ose Ligjin për mbrojtje 
shëndetësore. 

Faksimilja e përkohshme mund të përdoret në 
institucionin publik shëndetësor në periudhë prej tre 
vjetësh nga lëshimi i lejes për përpilimin dhe shfrytëzimin 
e faksimiles së përkohshme, pa mundësi për rilëshimin e 
lejes. 

Leja nga paragrafi 4 të këtij neni nuk mund të lëshohet 
për komunën, përkatësisht për Qytetin e Shkupit si njësi e 
veçantë e vetëqeverisjes lokale, në të cilën mjeku nga 
paragrafi 4 të këtij neni ka punuar në pesë vitet e fundit 
para lëshimit të lejes. 

Në lejen nga paragrafi 4 të këtij neni theksohet se i 
lëshohet mjekut shfrytëzues të pensionit i cili është 
zgjedhur në titull mësimor profesor i rregullt ose me 
korrespodencë, përkatësisht mjek i angazhuar në 
institucionin publik shëndetësor me marrëveshje në pajtim 
me Ligjin për studime mjekësore dhe përsosje të 
vazhdueshme profesionale të doktorëve të mjekësisë ose 
Ligjin për mbrojtje shëndetësore, si dhe komuna, 
përkatësisht Qyteti i Shkupit si njësi e veçantë organizative 
e vetëqeverisjes lokale, në të cilën vlen faksimilja e 
përkohshme."

Neni 4
Neni 70 ndryshohet si vijon: 
"Për kryerjen e shërbimeve shëndetësore Fondi si 

blerës i shërbimeve shëndetësore lidh dhe prish 
marrëveshje me institucionet shëndetësore në pajtim me 
licencën për kryerjen e veprimtarisë shëndetësore në rrjetin 
e institucioneve shëndetësore. 

Në procedurën e kontraktimit për lidhjen e 
marrëveshjes me institucionet shëndetësore nga sfera e 
mbrojtjes shëndetësore spitalore marrin pjesë edhe 
përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë. 

Në marrëveshjet nga paragrafi 1 të këtij neni 
rregullohet lloji, vëllimi, cilësia dhe afatet për realizimin e 
mbrojtjes shëndetësore, përkatësisht shërbimet 
shëndetësore sipas mjekësisë të bazuar në dëshmi, mënyra 
e përllogaritjes dhe pagesa e shërbimeve shëndetësore, 
shkaqet dhe kushtet në të cilat mund të prishet marrëveshja 
dhe dënimi kontraktues. 

Marrëveshjet nga paragrafi 1 të këtij neni, lidhen në 
formë të shkruar, ndërsa mund të lidhen edhe në formë 
elektronike me ç’rast shfrytëzohet nënshkrim elektronik 
me certifikatë digjitale të vlefshme të kartelës elektronike 
për sigurim shëndetësor. 

Marrëveshjet nga paragrafi 1 të këtij neni, lidhen për 
periudhë prej një ose më tepër vitesh, për gjithë periudhën 
e vlefshmërisë së licencës për kryerjen e veprimtarisë 
shëndetësore në rrjetin e institucioneve shëndetësore në 
pajtim me rregullat nga sfera e mbrojtjes shëndetësore. 

Institucioni shëndetësor detyrohet të ofrojë shërbime 
shëndetësore në kuadër të marrëveshjes nga paragrafi 3 të 
këtij neni dhe në vend të dukshëm të vendosë se cilat 
shërbime i siguron nëpërmjet marrëveshjes në ngarkim të 
mjeteve të Fondit. 

Shërbimet shëndetësore të personave të siguruar të cilat 
janë kryer në kundërshtim me paragrafin 1 të këtij neni, 
nuk janë në ngarkim të mjeteve të Fondit."

Neni 5
Me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për 

sigurim shëndetësor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" numër 16/13), në nenin 5 data "1 tetor 2013" 
zëvendësohen me datën "1 qershor 2014".

Neni 6
Dispozita e nenit 3 të këtij ligji me të cilin plotësohet 

neni 69-b me katër paragrafë të rinj 4, 5, 6 dhe 7 do të 
zbatohen deri më 31 dhjetor 2019. 

Neni 7
Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në 

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa 
dispozitat e neneve 1 dhe 4 të këtij ligji do të fillojnë të 
zbatohen nga 1 janari 2014. 

__________
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Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на 
Република Македонија, претседателот на Република 
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА

УГОСТИТЕЛСКА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнува-
ње на Законот за угостителска дејност,

што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на  27 декември 2013 година.

Бр. 07- 5111/1                             Претседател
27 декември 2013 година       на Република Македонија,                      

     Скопје                                 Ѓорге Иванов, с.р. 

Претседател
на Собранието на Република

Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.


