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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 

 
У К А З 

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 25 јули 

2008 година. 
 

      Бр. 07-3175/1                                     Претседател 
25 јули 2008 година                    на Република Македонија,                       
          Скопје                                Бранко Црвенковски, 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 и 82/2008), во членот 12 се додава нова точка 3, која гласи:  

“3) право на посебен паричен надоместок за живородено дете”.  
 

Член 2 
По членот 24 се додава нов поднаслов и нов член 24-а, кои гласат: 

 
“3. Посебен паричен надоместок за живородено дете 

 
Член 24-а 

Посебен паричен надоместок за живородено дете остварува мајката за раѓање и 
мајчинство на живородено дете која е со место на живеење во општините во кои порастот 
на природниот прираст е под 2,1 живородено дете по жена, а според податоците на 
Државниот завод за статистика на Република Македонија, објавени за претходната година. 

Посебниот паричен надоместок од ставот 1 на овој член го остварува мајката на 
живороденото дете и се исплатува за период од девет месеца непрекинато, а доколку роди 
повеќе деца одеднаш (близнаци), тројки или повеќе) една година, од денот на раѓањето во 
висина на 30% од просечно исплатената нето плата по работник во Република Македонија 
објавена за тековниот месец. 
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Посебниот паричен надоместок од ставот 1 на овој член не се исплатува во случаите 
кога мајката на живороденото дете има право на надоместок на плата за време на отсуство 
од работа поради бременост, раѓање и мајчинство, согласно со овој закон или тоа право го 
користи таткото, согласно со прописите за работните односи. 

Посебниот паричен надоместок од ставот 1 на овој член се обезбедува согласно со 
Програмата за посебен паричен надоместок за живородено дете која на предлог на 
Министерството за здравство ја донесува Владата на Република Македонија. 

Средствата за реализација на Програмата од ставот 4 на овој член се обезбедуваат од 
Буџетот на Република Македонија.” 
 

Член 3 
Во членот 44 процентот “65%” се заменува со процентот “50%”. 

 
Член 4 

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република 
Македонија”. 
 


