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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 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, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
112/14, 113/14,188/14  20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 9 август 2016 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ 

ЛИЦА BO СТРАНСТВО

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица 

во странство („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2013, 48/2015, 68/2015, 
211/2015 и 107/2016), во членот 4 ставот 3 се менува и гласи:

„Во случај кога во предлогот за упатување на лекување во странство е наведено дека 
здравствената состојба на осигуреното лице е виталнозагрозувачка односно постои 
непосредна опасност по неговиот живот, тогаш клиничкиот конзилиум дава мислење за 
најмалку три странски здравствени установи каде постојат можности за успешно 
лекување на тоа заболување.“

Во членот 4 се додава нов став 4 кој гласи:
„По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку нема најмалку три странски 

здравствени установи каде постојат можности за успешно лекување на тоа заболување, 
тогаш клиничкиот конзилиум ги наведува сите земји и сите странски здравствени 
установи, каде според негово мислење постојат можности за успешно лекување на тоа 
заболување.“

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а се објавува по добивање на согласност од министерот за 
здравство.

   Број 02-12235/2                               Заменик на претседателот,
9 август 2016 година                        Управен одбор
            Скопје                             Ангел Митевски, с.р.


