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СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 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 21 мај
2009 година.
Бр. 07-2329/1
21 мај 2009 година
Скопје

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

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, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006,
18/2007, 36/2007, 82/2008 , 98/2008 и 6/2009), во членот 5 став 1 точката 7 се брише.
Точките 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 стануваат точки 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
По точката 15 која станува точка 14 се додава нова точка 15, која гласи:
„15) државјанин на Република Македонија кој не е задолжително осигуран по една од
точките 1 до 14 на овој член."
Член 2
Во членот 25 став 2 по зборот „придонесот“ се додаваат зборовите: „односно лицето кое
бара утврдување на својство на осигуреник, односно осигурено лице“.
Ставот 6 се менува и гласи:
"Начинот на стекнување на својството на осигуреник и на пријавувањето и
одјавувањето на осигуреникот го утврдува Фондот со општ акт, на кој министерот за
здравство дава согласност.“
Член 3
По членот 52 се додава нов член 52-а, кој гласи:
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„Член 52- а
Ако лицето од членот 5 став 1 точка 15 на овој закон од страна на Фондот или друг
надлежен орган се затекне дека е работно ангажирано или врши дејност спротивно на
закон, го губи правото од задолжително здравствено осигурување, освен правото на итна
медицинска помош, до осигурување по една од точките 1 до 14 став 1 член 5 на овој
закон.“
Член 4
Фондот е должен во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон да
ги усогласи општите акти со одредбите од овој закон.
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на
Република Македонија", а членовите 1, 2 и 3 oд овој закон ќе се применуваат од 1 јуни
2009 година.
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