
Врз основа на член 32, 34 и 56  став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(�Службен весник на Република Македонија� бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002 и 31/2003), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на ден 28.02.2005 година, донесе  

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА 
НА УЧЕСТВОТО НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО ВКУПНИТЕ ТРОШОЦИ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ И ЛЕКОВИТЕ 
 

Член 1 
Се врши измена и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на учеството на 

осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите (�Службен 
весник на РМ� бр. 48/2001 и 52/2001). 

 
Член 2 

После членот 2 од Одлуката се додава нов член 2-а кој гласи: 
�Средствата наплатени по основ на учество на осигурените лица со лични средства во 

вкупните трошоци при користење на здравствени услуги и лековите во здравствената 
установа од примарна здравствена заштита каде што надоместокот за обезбедените здрав-
ствени услуги се плаќа по капитација не се пресметани во надоместокот за капитација. 
Средствата од став 1 на овој член, остануваат во здравствената установа.� 
 

Член 3 
Се изменува табеларниот дел на член 3 и тоа: зборовите: �вредност на здравствените 

услуги� се заменуваат со зборовите: �здравствени услуги во примарна здравствена 
заштита� и тоа: 

 
Здравствени услуги во примарна здравствена 
заштита Партиципација 

- Пломбирање на заб 90,00 
- Вадење на заб 70,00 
- Ендодонска терапија 120,00 
- Останати стоматолошки услуги, освен превентив-
ни здравствени услуги 80,00 

 
Член 4 

Во член 4 од Одлуката после точка 3 се додаваат следните здравствени услуги: 
�4. Лабораториски преглед по упат: 
- Биохемиски                                                         50,00 
- Микробиолошки                                               100,00 
5. Рентгентски преглед по упат                         100,00 
6. Специјалистички преглед по упат                  50,00 
7. Супспецијалистички преглед по упат            60,00 
8. Специјалистички преглед на ЕХО по упат  100,00 
9. Еднодневен третман во физикална медицина 
 и рехабилитација-амбулантски                        50,00� 
 
Точката 4 станува точка 10. 
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Член 5 
Се овластува стручната служба на Фондот да изготви упатство за примена на оваа 

одлука. 
 

Член 6 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во �Службен весник на 

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

                                             Управен одбор 
                                      Заменик претседател, 
                 проф. д-р Магдалена Антова Велевска, с.р. 

 


