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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 10.03.2010 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, 140/2009,  9/2010 и 
13/2010), во членот 95 ставот 4 се менува и гласи:  

„Доколку осигуреното лице правото на превоз не може да го оствари преку  
организираниот  превоз од страна на здравствената установа во која се врши 
хемодијализата, правото на надоместок на патните трошоци се остварува на следниот 
начин: 

- Ако осигуреното лице користи превоз на подрачјето на градот или местото на 
живеење или престој, каде постои организиран јавен превоз има право на  надоместок  во 
висина на патната карта од јавниот превоз. 

- Ако осигуреното лице користи превоз на подрачјето на градот или местото кое е 
надвор од местото на неговото живеење или престој каде има организирано јавен превоз, 
има право на надоместок во висина на  патна карта од јавниот превоз.  

- Ако осигуреното лице користи превоз на подрачјето на градот или местото на 
живеење или престој каде не постои организиран јавен превоз, има право на надоместок 
во висина од 10,00 денари  по еден километар“.  

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„Правото на надоместок на патни трошоци се остварува врз основа на потврда за бројот 

на извршени хемодијализи во претходниот календарски месец издадена  од здравствената 
установа каде е извршена хемодијализата“.  

 
Член 2 

Во членот 96, ставот 2 се менува и гласи: 
„Надоместокот на патните трошоци од став 1 на овој член, на осигуреното лице  кое 

користи здравствени услуги надвор од местото на живеење, се исплатува согласно 
одредбите на член 95 став 4 алинеа  2 и 3  и став  5 од овој правилник“. 

 
Член 3 

Во образецот на барањето за надомест на патни трошоци - „Образец на барање бр. 4“, 
кој е составен дел на овој правилник, во делот на прилозите кон барањето,  во алинејата 1 
зборовите „Медицинска документација дека хемодијализата, односно вежбите за видот, 
слухот и говорот  се извршени во здравствена установа надвор од местото на живеење во 
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периодот од _________ до __________20___ година“, се  заменуваат со зборовите 
„Потврда за бројот на извршени здравствени услуги во претходниот календарски месец 
издадена  од здравствената установа каде се извршени здравствените услуги“, а зборовите 
во алинејата 2 „патни карти за јавен превоз“ се заменуваат со зборовите „Потврда од 
здравствената установа каде е извршена хемодијализата дека нема организиран превоз“. 

 
Член 4 

Во членот 2 од Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за 
содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2009) 
броевите „31.03.2010“ се заменуваат со броевите „30.06.2010“. 

 
Член 5 

Во членот 5 став 2 од Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за 
содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 9/2010) броевите 
„31.03.2010“ се заменуваат со броевите „30.06.2010“. 

  
Член 6 

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. 

 
     Бр. 02-3638/3                                        Управен одбор 
10 март 2010 година                                       Претседател, 
         Скопје                                     Елена Трпковска, с.р. 

 


