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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 10 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 и 16/2013) и член 10 
став 2 и член 21-а од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и 
обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 54/2012, 164/2012, 57/2013 и 64/2013),  Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 10 мај  2013 година,  
донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 

КОРИСТЕЊЕ, ПРИСТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИТЕ 
ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на 

податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот („Службен 
весник на Република Македонија“ број 57/2013 година), во член 9 став 5 зборовите: „во 
наредниот период“ се заменуваат со зборовите: „по овозможување на технички услови“.

Член 2
Во член 12 став 1 по зборовите: „кој е регистриран во Фондот“ се става точка а 

зборовите до крајот на реченицата се бришат. 
По зборовите „(адреса на живеење, адреса на престојувалиште, контакт телефон, емаил 

адреса)“ се става точка а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3
Во член 14 став 1 зборовите: „избор/промена на избран матичен лекар“ се заменуваат 

со зборовите „додека лекарите вработени во здравствените установи може да направат 
избор/промена на избран матичен лекар, по добиена согласност од осигуреникот.“

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.02-6210/3 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.


