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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 1 под б точка 3 и став 3, член 33, член 35 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, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 
26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 26.2.2015 
година, донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала („Службен 

весник на Република Македонија“ бр.33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 
113/2014 и 189/2014),  во член 4 став 6 се додава нова алинеја 7  која гласи: 

„ Образец КМОП - Конзилијарно мислење за остварување на право на ортопедски и други помагала.“

Член 2
Членот 28-а се менува и гласи:
„Осигурените лица со траен инвалидитет од 7 до 26 години и над 65 годишна возраст имаат право на 

електромоторна инвалидска количка - скутер со еден електромотор, максимална брзина од 25 км/h, минимално 
траење на батеријата од 2 часа со ротирачко седиште прилагодено за инвалидизирани лица согласно 
индикациите наведени во списокот на ортопедски помагала кој е составен дел на овој Правилник.

Правото на електромоторна инвалидска количка - скутер се остварува со Конзилијарно мислење издадено 
од: Универзитетската клиника за неврологија, Универзитетска клиника за ревматологија, Универзитетска 
клиника за пластична и реконструктивна хирургија, Универзитетска клиника за Детски болести, 
Универзитетска клиника за детска хирургија, Универзитетска клиника за тораковаскуларна хирургија и 
Универзитетска клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија и реанимација, интензивно лекување и 
ургентен центар. Покрај Конзилијарното мислење осигуреното лице е потребно да достави и специјалистички 
извештај од специјалист офталмолог за способност за управување со помагалото, специјалистички извештај од 
специјалист оториноларинголог за способност за управување на помагалото и специјалистички извештај од 
специјалист психијатар за психичката состојба за самостојно управување и вклучување во сообраќај со  
електромоторната инвалидската количка - скутер.

За потребата од електромоторна инвалидска количка – скутер наод, оценка и мислење дава Лекарската 
комисија на Фондот.

Осигурените лица кои ќе остварат право на електромоторна инвалидска количка – скутер имаат право и на 
собна инвалидска количка“.

Член 3
Во списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на овој Правилник,  во  делот од табелата 

“ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ“ во видот 1 за шифрата 3108 во колоната „помагалото го препишува“ се вршат 
следните измени:
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Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република  Македонија,“  а 

ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

          Бр. 02-4100/1                                                 Управен одбор
  27 февруари 2015 година                                                   Заменик на претседателот,
               Скопје                                               Елена Трпковска, с.р.


