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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од 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, 6/2009, 
67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014 и 113/2014) и член 31 и член 36 од Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на 
Република Македонија“ број 88/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 22 септември 2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ 
ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвидени во Правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник на 
Република Македонија“ број 133/2011, 53/2012, 18/2013, 88/2013, 91/2013, 138/2013, 
186/2013 и 89/2014),  во членот 1 обрасците: Барање за издавање на двојазичен образец за 
работници упатени на привремена работа во држава со која РМ има склучено (преземено) 
Договор за социјално осигурување (образец-Д1); Барање за издавање на двојазичен 
образец за остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен 
престој (приватно или службено патување, студиски престој, школување, стручно 
усовршување, престој во врска со меѓународна – техничка, научна и културна соработка и 
слично) во држава со која РМ има склучено (преземено) Договор за социјално 
осигурување (образец-ПП1), се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на оваа 
одлука.

Член 2
Со оваа одлука се утврдуваат и обрасците кои се користат за остварување на правата на 

осигурените лица со место на живеење во земја со која Република Македонија има 
склучено или преземено договор за социјално осигурување согласно член 30 на Законот за 
здравственото осигурување, и тоа:

1. Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено 
осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ има склучено 
(преземено) Договор за социјално осигурување (образец-ПП4); 

2. Барање за издавање на двојазичен образец за престанок на претходно даденото право 
на здравствено осигурување за време на постојан престој (живеење) во држава со која РМ 
има склучено (преземено) Договор за социјално осигурување (образец-ПП4/1).

Обрасците од ставот 1 се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 3
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

                 Бр. 02-15894/1                               Управен одбор 
      24 септември 2014 година                               Заменик на претседателот,
                      Скопје                                Ангел Митевски, с.р.
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