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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со член 69 став 1 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, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014,
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015,
154/2015 и 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија на седницата одржана на 4 декември 2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК 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, 104/2012, 151/2013, 120/2014 и 189/2014), во членот 6 ставот 1 се менува и гласи:
„Осигуреното лице може да оствари право на биомедицинско потпомогнато
оплодување (БПО) за здравствените услуги извршени во постапките на биомедицинско
потпомогнато оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко
оплодување за прво, второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за
оплодување.“
Член 2
Во членот 8 став 4 алинеја 14, по зборот „првото“ се додаваат зборовите: „второто
односно третото“.
Член 3
Во членот 9 став 9 се менува и гласи:
„Осигуреното лице кое го остварило правото на биомедицинско потпомогнато
оплодување спроведени со автологно оплодување и алогенеичко оплодување за прво,
второ, трето и четврто дете, најмногу до трет неуспешен обид за оплодувањe, осигуреното
лице за кое Комисијата донела негативно мислење поради постоење на утврдени состојби
кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е
безизгледно осигуреното лице да се лекува со БПО постапка, согласно медицина базирана
на докази, нема право да поднесе повторно барање до Фондот.“
Член 4
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за
здравство.
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На барањата за остварување на право на БПО поднесени пред стапување во сила на
измените на овој правилникот за кои не е одлучено, ќе се применуваат одредбите од овој
правилник.
Бр. 02-21571/6
28 декември 2015 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.
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