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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 14 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 и 16/2013), и член 43 од Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на 
Република Македонија“ број __________ година), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 10 мај 2013, донесе

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 

ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

СТРАНСТВО

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвидени во Правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство („Службен весник  на 
Република Македонија“ број 133/2011, 53/2012 и 18/2013),  во членот 1  обрасците со 
реден број: 

- 1. Барање за болничко лекување во странство (oбразец Л1);
- 2. Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на 

дополнителни трошоци (oбразец Л2);
- 3. Барање за надомест на средства за користење на здравствени услуги во странство-

итен случај (oбразец Л3);
- 4. Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во 

странство на товар на ФЗОМ ( oбразец Л4);
- 5. Барање за надомест на средства за превоз на починато лице при болничко лекување 

во странство на товар на ФЗОМ (oбразец Л5), се заменуваат со нови обрасци.
Обрасците од став 1 на овој член се дадени во прилог на оваа одлука и се нејзин 

составен дел.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“. 

Бр.02-6210/10 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.


