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20151544451
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
УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
Се прогласува Законот за дополнување на Законот за здравственото осигурување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 27 август
2015 година.
Бр. 08-4012/1
27 август 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.
ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО
ОСИГУРУВАЊЕ
Член 1
Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“
брoj 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,
44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15 и 129/15) во член 15 се додава нов
став 5, кој гласи:
„По исклучок од ставот 1 точките 1) и 2) на овој член, осигуреникот кој е во работен
однос или е самовработено лице како замена за работник кој користи породилно отсуство
од работа за периодот додека трае породилното отсуство и за кој е утврдено ослободување
од плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност, остварува надоместок на плата
без здравственото осигурување да траело најмалку шест месеци непрекинато пред
настапување на случајот и без уплата на придонесот за задолжително осигурување за
периодот за кој е ослободен од плаќање на придонесите од задолжителното социјално
осигурување.“
Член 2
Во член 52 по ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:
„По исклучок од ставот 1 на овој член, осигуреникот кој е во работен однос или е
самовработено лице како замена за работник кој користи породилно отсуство од работа за
периодот додека трае породилното отсуство и за кој е утврдено ослободување од плаќање
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на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно со Законот за
вработувањето и осигурување во случај на невработеност ги остварува правата од
задолжителното здравствено осигурување без уплата на придонесите, за периодот за кој е
ослободен од плаќање на придонесите од задолжителното социјално осигурување.“
Ставот 5 станува став 6.
Член 3
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република
Македонија“.
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