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Од:  
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  
 
До:  
Лекарска комора на Република Македонија 
Македонско лекарско друштво 
Здружение на приватни лекари на Република Македонија 
Фармацевтска комора на Република Македонија 
Стоматолошка комора на Република Македонија 
 
Предмет: Известување во врска со новите обрасци кои произлегуваат од Правилникот 

за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од 
задолжително здравствено осигурување и Правилникот за користење на 
здравствени услуги во странство      

 
Почитувани, 
Во Службен весник на РМ бр. 133 од 30.09.2011 година се објавени Одлуките за утврдување 
на обрасците предвидени со Правилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжително здравствено осигурување и Правилникот за 
користење на здравствени услуги во странство. 
 
Со одлуката за утврдување на обрасци предвидени со Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство, се објавени 
следните обрасци: 
 
1. Барање за болничко лекување во странство (образец Л1); 
2. Барање за продолжување на лекување во странство и/или признавање на 

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

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

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

странство на товар на ФЗОМ (образец Л5); 
6. Барање за издавање на двојазичен образец за работници упатени на привремена работа 

во држава со која РМ има склучено (преземено) договор за социјално осигурување 
(образец Д1); 

7. Барање за издавање на двојазичен образец за остварување на право на здравствено 
осигурување за време на привремен престој (приватно или службено патување, 
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студиски престој, школување, стручно усовршување, престој во врска меѓународна - 
техничка, научна и културна соработка и слично) во држава со која РМ има склучено 
(преземено) договор за социјално осигурување (образец ПП1); 

8. Предлог за упатување на лекување во странство (образец ПЛС); 
 
Со одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување, се објавен иследните обрасци: 
 
9. Пријава/одјава/промена за задолжително здравствено осигурување (образец ЗО-1); 
10. Барање за надомест (рефундација на средства) за вградени стандардни материјали  или 

санитетски потрошни материјали (образец Р1); 
11. Барање за надомест (рефундација на средства) за лекови (образец Р2); 
12. Барање за надомест (рефундација на средства)на патни трошоци (образец Р3); 
13. Барање за ослободување од партиципација (образец П1); 
14. Барање за надоместок на плата поради болест/повреда/нега (образец Н1); 
15. Барање за надоместок на плата поради бременост и раѓање (образец Н2); 
16. Барање за право на специјализирана медицинска рехабилитација (образец МР1); 
17. Барање за донесување на решение по поднесено барање за остварување на право од 

задолжително здравствено осигурување (образец БД); 
18. Изјава за избор/промена на лекар (образец ИЛ-1); 
19. Предлог за оцена на привремена спреченост за работа над 15 дена (образец -ПСР); 
20. Извештај за привремена спреченост за работа (образец  ИСР); 
21. Рецепт за пропишување на лек; 
22. Рецепт за пропишување на лек за странски осигуреник; 
23. Специјалистички-субспецијалистички упат (образец СУ); 
24. Интер-специјалистички упат (образец ИСУ); 
25. Упат за радиодијагностика 1 (образец РДУ-1); 
26. Упат за радиодијагностика 2 (образец РДУ-2); 
27. Лабораториски упат 1 (образец ЛУ-1); 
28. Лабораториски упат 2 (образец ЛУ-2); 
29. Болнички упат (образец - БУ); 
30. Интер-болнички упат (образец  ИБУ); 
31. Интер-одделенски упат (образец  ИОУ); 
32. Интер-клинички упат (образец  ИКУ); 
33. Отпусно писмо (образец  ОП). 
 
Горенаведените обрасци, од двете одлуки, согласно одлуките се применуваат со денот на 
нивното влегување во сила, односно од 30.09.2011 година. 
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Фондот за здравствено осигурување во интерес на осигурениците, а со цел овозможување 
на непречено работење на ПЗУ/ЈЗУ  одлучи да има преоден период од 30 дена, во кој 
ЈЗУ/ПЗУ се должни да ги превземат сите потребни мерки, вклучително и усогласување на 
софтверските решенија за користење на новите обрасци. Со ова ќе им се овозможи на 
ПЗУ/ЈЗУ да ги искористат сите обрасци пропишани со старите правилници и ќе се 
овозможи осигурениците да не чекаат за добивање на здравствената услуга. 
 
Како исклучок од овие 30 дена е стариот ИЛ-1 образец кој прогресивно ќе се заменува со 
трошење на залихите во подрачните служби на ФЗОМ 

  
 


