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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник  на Република Македонија“ бр. 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 95 од Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник  на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012 и 
164/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на 
седницата одржана на 27 март 2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И 

НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД 
ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвидени во Правилникот за содржината и 

начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12 и 
79/12), образецот на Рецептот за пропишување на лек, образецот на Рецептот за 
пропишување на лек за странски осигуреник, образецот на  Специјалистички- 
субспецијалистички упат - „Образец СУ“, образецот на  Интер специјалистички упат - 
„Образец ИСУ“, образецот на  Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ -1“, 
образецот на Упатот за радидијагностика 2 -  „Образец РДУ -2“, образецот на 
Лабораториски упат -1 „Образец ЛУ-1“, образецот на Лабораториски упат -2 „Образец 
ЛУ-2“, образецот на Болничкиот упат „Образец БУ“ и образецот на Упатот за сервисни 
услуги – за хоспитализсирани пациенти „Образец УСУ“, се заменуваат со нови обрасци 
кои се составен дел на оваа одлука.

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

Република Македонија“, образецот на Рецептот за пропишување на лек и образецот на 
Рецептот за пропишување на лек за странски осигуреник ќе се применуваат од 1.5.2013 
година а образецот на  Интер специјалистички упат - „Образец ИСУ“, образецот на  
Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ -1“ , образецот на  Упатот за 
радидијагностика 2  - „Образец РДУ -2“, образецот на Лабораториски упат -1 „Образец 
ЛУ-1“, образецот на Лабораториски упат -2 „Образец ЛУ-2“, образецот на Болничкиот 
упат „Образец БУ“ и образецот на Упатот за сервисни услуги – за хоспитализирани 
пациенти „Образец УСУ“ ќе се применуваат откако ќе се обезбедат соодветни  технички  
услови за нивно реализирање.

      Бр. 02–4523/2                                             Управен одбор
1 април 2013 година                                               Претседател,
          Скопје                                      Ангел Митевски, с.р.
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