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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, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014 и 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014 и 20/2015), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 13 март 2015 година, 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА ВO СТРАНСТВО

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица 

во странство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/2013 година), член 5 
став 3  се менува и гласи:

„Фондот има право да прибави повеќе профактури од странски здравствени установи и 
приватни здравствени установи во Република Македонија со кои Фондот склучил 
рамковен договор, доколку има потреба од истите.“

Во член 5 се додава нов став 4 кој гласи:
„Профактура по службена должност можат да прибавуваат и Првостепената лекарска 

комисија односно Второстепената лекарска комисија и соодветната Универзитетска 
клиника во Скопје.“  

Ставот 4 станува став 5.

Член 2
Во членот 9 став 1 зборовите: „најмалку 2 пати во месецот“ се заменуваат со зборовите: 

„секоја недела односно секој вторник во неделата“.
Во ставот 3 на членот 9 по зборовите: „Првостепената комисија“ се додаваат зборовите: 

„и Второстепената комисија“ и пред точката се додаваат зборовите: „но најмногу до два 
пати пред да дадат конечен наод, оценка и мислење“.

Во членот 9 се додава нов став 10 кој гласи:
„Претседателот/Заменик претседателот односно членот/заменик член на Првостепената 

лекарска комисија или Второстепената лекарска комисија потпишан на Предлогот за 
упатување на лекување во странство како дел од клиничкиот конзилиум на соодветната 
универзитетска клиника која го издала истиот  нема право да присуствува на седницата и 
да  учестувува во давање на оценка и мислење за упатување на лекување на странство на 
осигуреното лице, за кое се однесува дадениот Предлог“.

Ставовите 5, 6, 7, 8 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9.

Член 3
Насловот пред член 10 „Итен случај“ се менува и гласи: „Виталнозагрозувачки случај“
Во членот 10 став 1 зборот „итен“ се заменува со зборот „виталнозагрозувачки“
Во членот 10 став 2  зборот „итни“ се заменува со зборот „виталнозагрозувачки“, а на 

крајот на реченицата пред точката се додаваат зборовите „и заедно“.   
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Во членот 10 се додава нов став 3 кој гласи: 
„На седницата на Првостепената лекарска комисија и Второстепената лекарска 

комисија на која се разгледува предмет кој е виталнозагрозувачки случај присуствува и 
Директорот на соодветната Универзитетска клиника во Скопје или претставникот на 
клиничкиот конзилиум кој го издал предлогот за упатување на лекување во странство и 
мислењето во кое се наведува дека се работи за виталнозагрозувачки случај поради 
давање на стручно образложение за здравствената состојба на осигуреникот“. 

Член 4
Во членот 14 ставот 3 се менува и гласи:
„Фондот донесува решение за упатување на лекување во странство во рок од еден 

работен ден по оценката и мислењето од Првостепената односно Второстепената лекарска 
комисија и извршената уплата за учество од став 1 на овој член.“

Член 5
Во членот 20 се додава нов став 6 кој гласи:
„Осигуреното лице по завршеното лекување во странство со отпусното писмо во кое е 

наведен текот на извршеното лекување потребно е да се јави на преглед во соодветната 
Универзитетска клиника во Скопје која го издала предлогот за упатување на лекување во 
странство. 

Клиничкиот конзилиум врз основа на извршениот преглед и медицинската 
документација од странската здравствена установа до Фондот доставува медицински 
извештај за успешноста на извршеното лекување во странство односно дали е постигнато 
очекуваното лекување на осигуреникот.

Фондот медицинскиот извештај на клиничкиот конзилиум го доставува до 
Првостепената лекраска комисија и Второстепената лекарска комисија кои до директорот 
на Фондот доставуваат конечно мислење за извршеното лекување во странство на 
осигуреникот.“ 

Член 6
Во членот 29 се додава нов став 4 кој гласи:
„Осигуреното лице кое заминало на лекување во странска здравствена установа или во 

приватна здравствена установа во Република Македонија со која Фондот има склучено 
рамковен договор пред поднесување на барање за упатување на лекување  во  Фондот, 
истото нема право на надомест на трошоците на товар на Фондот.“

Член 7
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а се објавува по добивање на согласност од министерот за 
здравство.

Бр. 02-5312/1 Управен одбор
18 март 2015 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.


