
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 

 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравствено 

осигурување, 
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 јуни 

2001 година. 
 
      Бр. 07-2418/1                      Претседател 
29 јуни 2001 година             на Република Македонија, 
          Скопје                        Борис Трајковски, с.р. 

Потпретседател 
на Собранието на Република 

Македонија, 
Звонко Мирчески, с.р. 

 
З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ HA 3AKOHOT ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Bo Законот за здравствено осигурување ("Службен весник на Република Македонија" 
бр. 25/2000 и 96/2000), во членот 84 став 1 зборовите: 50.000 до 150.000" се заменуваат со 
зборовите: "200.000 до 300.000". 

Bo став 2 зборовите: "5.000 до 30.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000". 
Bo став 3 зборовите: "2.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000". 

 
Член 2 

Bo членот 85 став 1 зборовите: "20.000 до 100.000" се заменуваат со зборовите: 
"200.000 до 300.000". 

Bo став 2 зборовите: "5.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000". 
 

Член 3 
Bo членот 86 став 1 зборовите: "10.000 до 100.000" се заменуваат со зборовите: 

"200.000 до 300.000". 
Bo став 2 зборовите: "5.000 до 10.000" се заменуваат со зборовите: "40.000 до 50.000". 

 
Член 4 

По членот 86 се додава нов член 86-а, кој гласи: 
 

"Член 86-а 
Работодавецот и лицето кое во својство на одговорно лице кај работодавецот, а заради 

стекнување на поголема имотна корист или вредност, при исплата на плата, надоместок на 
плата, пензија и друго парично примање не уплати или уплати придонес за задолжително 
здравствено осигурување во помал износ, ќе се казни за кривично дело со казна затвор од 



една до пет години." 
 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република 

Македонија", a ќе се применува од 1 јули 2001 година. 
 


