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20110621668
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 56 став 1 точка 14 и 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,
50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија, на седницата одржана на ден 27.4.2011 година, донесе
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНАТА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Член 1
Во Правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната
здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 48/2001, 31/2003,
137/2006, 25/2007, 25/2007, 151/2007 и 44/2010), членот 8 се менува и гласи:
„Член 8
Во руралните подрачја определени од Фондот со само еден лекар во примарната
здравствена заштита, ако износот на капитација е помал од 1700 поени, Фондот го
зголемува износот на капитацијата по основ на рурални подрачја најмногу до 1700 поени.
Утврдувањето на точниот износ на поените од став 1 се врши според одредбите на член
8-а.
Руралното подрачје опфаќа повеќе населени места кои гравитираат кон населеното
место во кое веќе има здравствена установа што пружа здравствена заштита на
осигурените лица.
Населеното место со тешко пристапен терен, што е оддалечено повеќе од 30 километри
од населено место во кое се обезбедува специјалистичко-консултативна здравствена
заштита со итна медицинска помош, може да биде прогласено за рурално подрачје.
Како рурални подрачја/населени места можат да се утврдат подрачјата/местата кои ги
исполнуваат следниве услови:
- најмалку 5 километри оддалечено од населеното место во кое се наоѓа најблиската
здравствена установа од примарната здравствена заштита;
- најмалку 15 километри оддалечено од населено место во кое се обезбедува
специјалистичко-консултативна здравствена заштита со итна медицинска помош, а по
исклучок на оддалеченост од населеното место од најмалку 5 до 15 километри за тешко
пристапен терен кој може да биде непристапен во одреден период од годината и
- самото или заедно со населените места кои гравитираат кон него има најмалку 50
жители.
Населеното подрачје/место во кое се наоѓа здравствената установа изградена согласно
Одлука на Владата на Република Македонија за изградба на амбуланти во рурални
подрачја, се утврдува за рурално подрачје со одлука на Управниот одбор на Фондот,
доколку исполнува еден од условите предвидени во став 5 на овој член.
Оддалеченоста изразена во километри се пресметува од ознаката за влез или излез на
населеното место.
Населените подрачја/места што ги исполнуваат условите предвидени во овој член, со
одлука на Управниот одбор на Фондот се утврдуваат како рурални подрачја/места и не
можат да бидат повеќе од 100.
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За да се овозможи континуирана здравствена заштита на населението, во руралното
подрачје што има повеќе населени места кои гравитираат едно кон друго, доколку се
затвори здравствената установа, а се отвори нова здравствена установа во некое од
населените места кои се дел од руралното подрачје, во тој случај тоа населено место ја
презема руралноста.
Доколку во руралните подрачја/населените места определени од Фондот се јават
повеќе лекари капитација се плаќа според бројот на осигурените лица што го избрале.
Член 2
По членот 8, се додаваат нов член 8-а кој гласи:
„Член 8-а
Капитацијата се исплатува само за осигурените лица од руралното подрачје/населено
место кои го избрале лекарот, така што висината на капитацијата се пресметува во
зависност од возраста на осигурените лица помножен со основните поени за секоја
старосна категорија. Висината на капитацијата се определува според бројот на
осигурените лица кои го избрале лекарот изразена во поени и тоа:
- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е помал од 100
поени се исплатува 1100 поени;
- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од
100,01 до 300 поени се исплатува 1200 поени;
- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од
300,01 до 350 поени се исплатува 1300 поени;
- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем
од350,01 до 700 поени се исплатува 1400 поени;
- ако вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот е поголем од
700,01 поени се исплатува 1700 поени.
Ако износот на вкупниот број на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот во
руралните подрачја е поголем од 1700 поени, Фондот исплатува капитацијата според
бројот на осигурените лица.
Член 3
Преодни и завршни одредби
Фондот ќе продолжи со плаќање на зголемена капитација по основ на руралност на
здравствените установи што работат во места кои се утврдени како оддалечени рурални
места со Одлуката за утврдување на оддалечени рурални места (број 02-3310/5 од
13.6.2001, 02-9068/3 од 5.7.2007, 02-12055/5 од 20.9.2007, 02-5014/4 од 17.4.2008, 0211067/18 од 4.6.2009, 02-16834/6 од 19.8.2009 и 02-24504/4 од 30.12.2009 година), шест
месеци по денот на влегувањето во сила на овој правилник.
Руралните подрачја/ населени места од член 8 став 6 Фондот ги утврдува во рок од еден
месец од денот на стапување на сила на овој правилник.
По истекот на рокот од став 1, со одлука на Управниот одбор, Фондот ги утврдува
руралните подрачја/населени места од член 8 на овој правилник, со што престануваат да
важат одлуките на Управниот одбор (број 02-3310/5 од 13.6.2001, 02-9068/3 од 5.7.2007,
02-12055/5 од 20.9.2007, 02-5014/4 од 17.4.2008, 02-11067/18 од 4.6.2009, 02-16834/6 од
19.8.2009 и 02 - 24504/4 од 30.12.2009 година), за утврдување на оддалечени рурални
места.
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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. 02-6927/3
27 април 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа, с.р.
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