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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  18.12.2009 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко 
консултативна здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
14/2008 и 164/2008), членот 4 се менува и гласи: 

„Надоместокот за вршење на здравствените услуги од член 2 од овој правилник за 
секоја деловна  година се утврдува со договор слкучен помеѓу Фондот и здравствената 
установа, врз основа на планираните средства за специјалистичко консултативна 
здравствена заштита  утврдени во Буџетот на Фондот. 

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува врз основа на остварениот вид и обем 
на здравствени услуги во претходната година во специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита, по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени референтни 
цени.   

Годишниот надоместок за обезбедување на здравствени услуги во специјалистичко-
консултативна здравствена заштита се утврдува врз основа на Одлуката за утврдување на 
критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна 
медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка 
здравствена заштита  донесена од Управниот одбор на Фондот.“ 

 
Член 2 

Членот 5 се брише. 
 

Член  3 
Во членот 6  став 1 се брише зборот  „точка 2“ и се бришат ставовите 3 и 4. 

 
Член 4 

Во членот 7 став 1  броевите  „5 и 6 “ се заменува со бројот „4 “. 
 

Член 5 
Во членот 13 став 2 во алинеите 1, 2 и 3 зборовите: „последните три години“ се 

заменуваат со зборовите:  „последната година“. 
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Член 6 
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. 02-24077/9                                     Управен одбор 

18 декември 2009 година                            Претседател, 
      Скопје                                                         Беким Сали, с.р. 

 


