Службен весник на РМ, бр. 188 од 19.12.2014 година

20141885765
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 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 17
декември 2014 година.
Бр. 07 – 4724/1
17 декември 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р 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 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08,
6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14 и
113/14) во член 5 став 1 точката 9 се менува и гласи:
„9. државјанин на Република Македонија кој прима пензија или инвалиднина од
странски носител на осигурување од држава со која Република Македонија нема
склучено/превземено Договор за социјално осигурување или пак Република Македонија
има склучено/превземено ваков Договор, но во него не е регулирана можноста за
остварување на право на здравствено осигурување, додека престојува на територијата на
Републиката;“
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:
„Граѓаните кои примаат пензија или инвалиднина од странски носител на осигурување
односно Република Македонија и таа странска држава имаат склучено/превземено договор
за социјално осигурување во кој е регулирана можноста за остварување на право на
здравствено осигурување и кои имаат живеалиште на територијата на Републиката можат
да пристапат кон задолжителното здравствено осигурување, заради користење на право на
здравствени услуги од член 9 на овој закон, врз основа на одредбите од меѓународниот
договор.“
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Член 2
Во член 15 ставовите 3 и 4 се бришат.
Ставот 5 станува став 3.
Член 3
Во член 25 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:
„По исклучок за осигуреникот од член 5 став 1 точка 15 од овој закон, утврдување на
својството се врши врз основа на решение кое Фондот го носи по службена должност, врз
основа на добиените податоци од Управата за јавни приходи.
За утврдување на својството на осигурениците од член 5 став 1 точка 4 од овој закон,
Фондот по службена должност разменува податоци со надлежните институции и врз
основа на тие податоци врши прием во здравствено осигурување, доколку се исполнети
условите согласно со овој закон.“
Ставовите 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 6, 7, 8, 9 и 10.
Член 4
Во Законот за изменување на Законот за здравственото осигурување („Службен весник
на Република Македонија“ број 97/14), во членот 1 датата „1 јануари 2015 година“ се
заменува со датата „1 јануари 2016 година.“
Член 5
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а одредбите од член 1 ставот 1 и членот 2 од овој закон ќе
започнат да се применуваат од 1 јануари 2015 година.
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