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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 
2, член 28 став 5 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 и 67/2009), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 18.12.2009 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ 
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

  
Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 
задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 26/2007, 59/2008, 64/2008, 
128/2008, 164/2008, 7/2009, 22/2009, 73/2009, 116/2009, 139/2009 и 140/2009), во членот 5 
став 2, алинеја 1 се бришат зборовите: „не постар од шест месеци“. 

Во членот 5 став 3  алинеја 3 се менува и гласи: 
„лична карта во копија, со согласност на подносителот на пријавата“. 

 
Член 2 

Во членот 45, по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи: 
„По исклучок од став 1 на овој член, лекови на рецепт може да препишува и дежурниот 

лекар во дежурната служба на здравствениот дом, односно избраниот лекар кој дежура во 
дежурната служба што ја организира здравствениот дом според Листата на лекови 
утврдена со одлука на Управниот одбор на Фондот.“ 

 
Член 3 

Во членот 47 по ставот 3 се додаваат 3 нови става 4, 5 и 6 кои гласат: 
„Дежурниот лекар од член 45 став 4 на овој правилник може да пропише само еден лек 

на  еден рецепт во потребна количина за терапија до осум дена за акутни случаи, со 
упатство за употреба на лекот. 

Рецептот за пропишан лек од став 4 на овој член важи само во денот кога е пропишан 
лекот од дежурниот лекар. 

На рецептот за пропишан лек покрај својот факсимил, дежурниот лекар става и печат 
на дежурната служба.“  

 
Член 4 

Во членот 51 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Дежурниот лекар пропишаниот лек го заведува во здравствената легитимација на 

осигуреното лице и каде  ги запишува датата и количината на пропишаниот лек, 
факсимилот и печат на дежурната служба.“  
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Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
министерот за здравство. 

Одредбите на членовите 2, 3 и 4 на овој правилник ќе се применуваат од денот на 
влегување во сила на правилникот до 31.03.2010 година. 
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