
Службен весник на РМ, бр. 151 од 04.11.2013 година

1 од 2

20131513595

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1  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, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 
156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јули 2013 година, донесе

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

КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО И  НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИОМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО 
ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО - КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1
Во Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на 

правото и  начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато 
оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита  („Службен весник на Република Македонија“ број 64/2008, 97/2010, 
99/2011 и 104/2012), во член 6 став 1 по зборот „(БПО)“ се додаваат зборовите „за прво 
дете“, а се бришат зборовите „или деца“.

Во член 6 став 1 се додава нова реченица која гласи:
„Осигуреното лице може да оствари право на биомедицинско потпомогнато 

оплодување (БПО) за второ дете најмногу до трет неуспешен обид за оплодување, но 
најмногу до првото успешно породување со второ живородено дете, во рамките на трите 
обиди за второ дете.“

Во член 6 став 2 се додава нова реченица која гласи:
„Периодот помеѓу успешениот обид за оплодување кој завршил со живородено дете до 

повторен обид за оплодување не треба да биде пократок од 18 месеци.“
Во ставот  4 по зборот „имаат“ се додава зборот „еден“, а се бришат зборовите „со 

психичка и моторна ретардација“.
Во ставот 12 на почетокот на реченицата буквата „В.“ се заменува со буквата „Г.“

Член 2
Во членот 8 став 4 по алинеја 13 се додава нова алинеја 14 која гласи:
„– отпусно писмо постаро од 18 месеци за првото породување со живородено дете.“
Во ставот 5 по зборовите „на товар на Фондот“ се додаваат зборовите „како и бројот на 

живородени деца“.

Член 3
Во член 9 став 9  по зборовите „до трет обид за оплодување“ се додаваат зборовите „за 

прво дете и најмногу до трет обид за оплодување за второ дете, осигуреното лице кое има 
повеќе од две живородени деца во иста брачна или вонбрачна заедница како“.
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Член 4
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија, ќе се објави по добивање на согласност од министерот за 
здравство, а ќе се применува од 01.01.2014 година.

Бр. 02-9769/6 Управен одбор
18 јули 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.


