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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 
50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 
20/15, 61/15, 98/2015, 129/2015, 150/2015 и 154/2015)  Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 30 септември 2015 
година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА 

ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА 
СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 1
Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на 

средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од 
листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република 
Македонија“ број 34/2014 и 48/2015) по членот 6 се додава нов член 6-а кој гласи:

„Член 6-а“
За  аптеките  кои поради настанати статусни промени (присоединување односно 

раздвојување или промена на седиште)  немаат комплетна реализација на квотата за 
одреден месец за последните шест месеци за кои Фондот има податоци, по евидентирање 
на настанатата статусна промена, определувањето односно прераспределбата ќе се врши 
при наредната пресметка на  квотите. Во овој период аптеката ја задржува квотата 
доделена по извршената статусна промена, освен ако во последните шест месеци има 
остварено реализација на квотата над 90%.“

Член 2
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.

Овој правилник ќе се применува и за аптеките кои имаат направено статусни промени 
(присоединување односно раздвојување или промена на седиште) кои влегле во 
прераспределбата на квотите од 1.7.2015 година, доколку е тоа поповолно за истите.
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