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ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 9 став 4 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, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 
97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015 и 61/2015), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 мај 2015 година, 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И 
НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕTO НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД 

ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 18/2015 и 64/2015), во членот 107 по ставот 3 се додаваат четири нови ставови 4, 5, 6 
и 7 кои гласат:

„Осигурените лица правата на надоместок на средства за користени здравствени услуги 
од задолжително здравствено осигурување утврдени со овој правилник,  можат да ги 
остварат и преку веб порталот на Фондот, освен правото на надоместок на средства за 
лекови/ медицински потрошен материјал/вградени материјали/ортопедски и други 
помагала набавени од странство, по електронски пат или од страна на  друго лице.

Барањето за остварување на правото на  надоместок на средства за користени 
здравствени услуги од задолжително здравствено осигурување наведени во став 4 на овој 
член,  осигуреното лице  може да го поднесе во електронска форма заедно со потребната 
документација, преку веб порталот  на Фондот.

Осигуреното лице по барање на Фондот ќе ја достави на увид оригиналната 
документација со цел правилно утврдување на фактичката состојба и проверка на 
веродостојноста на приложената документација преку веб порталот на Фондот .

Со примената на  овие  услуги преку веб порталот на Фондот не се  исклучува 
можноста за обезбедување на истите и  на постојаниот начин во подрачните служби на 
Фондот.“

Член 2
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“.
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