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ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НАГИ НАГИ НАГИ НА    

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦ А ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦ А ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦ А ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦ А BO  BO  BO  BO  СТРАНСТВО СТРАНСТВО СТРАНСТВО СТРАНСТВО     

("Служ бен весник на РМ " бр. 111/2000,("Служ бен весник на РМ " бр. 111/2000,("Служ бен весник на РМ " бр. 111/2000,("Служ бен весник на РМ " бр. 111/2000,    

31/20031/20031/20031/2003, 113/2005, 41/2007, 62/20073, 113/2005, 41/2007, 62/20073, 113/2005, 41/2007, 62/20073, 113/2005, 41/2007, 62/2007, , , , 89/200789/200789/200789/2007, , , , 700/2008, 101/2009 и 75/2010700/2008, 101/2009 и 75/2010700/2008, 101/2009 и 75/2010700/2008, 101/2009 и 75/2010) ) ) )     

(пречистен текст)(пречистен текст)(пречистен текст)(пречистен текст)    

 

I. ОПШ ТА ОДРЕДБА 

 

Член 1Член 1Член 1Член 1    

 

Co овој  правилник се утврдува начинот на  користењ е на болничко лекувањ е  на 

осигурените лица во странство, здравствени услуги на осигурениците кои се упатени 

на приврем ена работа во  странство,  итна  м едицинска пом ош  на  осигурените лица 

кои привремено престојуваат  во странство,  најповолните  цени на здравствени 

услуги  во странство, како и надоместувањ ето на патните трош оци. 

 

     II. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ BO  СТРАНСТВО 

 

Постапка за остварувањ е право на болничко 

лекувањ е во странство 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

 

Постапката  за упатувањ е на лекувањ е во странство  се  поведува  по  барањ е  на 

осигуреното лице. 

 

За м алолетните лица  и лицата лиш ени од деловна  способност, барањ ето го 

поднесува родителот, посвоителот или старателот. 

 

Член 3Член 3Член 3Член 3    

    

Барањ ето од  член 2  на  овој  правилник се поднесува до  Ф ондот за здравствено 

осигурувањ е на М акедонија  (во натам ош ниот текст:  Ф онд)  преку подрачната служ ба 

во м естото каде  ш то подносителот на барањ ето  е пријавен во задолж ително 

здравствено осигурувањ е. 

 

Кон барањ ето од став 1 на овој член се поднесува предлог за упатувањ е на лекувањ е 

во странство од соодветната клиника при Клиничкиот центар во Скопје, како и 

потребната м едицинска докум ентација, за текот на лекувањ ето. 

 

Барањ ето од став 1 на овој член се поднесува врз  основа на: предлог за упатувањ е на 

лекувањ е во странство од соодветната клиника при Клинички центар - Скопје, 

согласност од странската здравствена установа за прием  на лекувањ е  со 
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назначувањ е на термин за лекувањ е,  проф актура од странската здравствена 

установа, потребната м едицинска и друга докум ентација за текот на лекувањ ето во 

здравствените установи во Републиката. 

 

Осигурените лица  на кои им  е утврдено својство на деца со посебни потреби кон 

барањ ето од став  1 на овој член поднесуваат реш ение од М инистерството за труд и 

социјална политика - Ц ентар за социјални работи. 
 

Член 4Член 4Член 4Член 4    

 

Предлогот за упатувањ е на лекувањ е  во странство го дава конзилиум от од најмалку 

тројца лекари  и директорот  на соодветната клиника и важ и  три  м есеци од  денот  

на издавањ ето. 

 

Предлогот за упатувањ е на лекувањ е во странство, ги содрж и основните податоци за 

осигуреното лице, почетокот и текот на болеста, начинот на лекувањ ето, 

лабораториските, рендгенските и други анализи врз основа  на кои е поставена 

дијагнозата, м ислењ е дека заболувањ ето не м ож е со успех да се лекува во 

Републиката, како и м ислењ е во која зем ја и странска здравствена  установа  постојат  

м ож ности  за  успеш но  лекувањ е  на  тоа заболувањ е. 

 

Првостепена лекарска комисија 

 

Член 5Член 5Член 5Член 5    

 

Врз  основа  на предлогот за  упатувањ е  на лекувањ е во странство  и прилож ената 

м едицинска и друга потребна докум ентација за текот на лекувањ ето во 

здравствените установи во Републиката односно од соодветната клиника при 

Клинички центар - Скопје, согласност за прием  на лекувањ е  во странската 

здравствена установа со  предлог за начинот на лекувањ е и назначувањ е  на термин  

за  лекувањ ето и  проф актура  од  странската здравствена  установа, оценка  и  

м ислењ е за потребата од лекувањ е во странство дава Првостепената лекарска 

комисијa за лекувањ е во странство при Ф ондот. 

 

     Член 6Член 6Член 6Член 6    

 

Првостепената  лекарска комисија од членот 5  на овој  правилник е  составена од 7 

членови од избрани, истакнати м едицински стручњ аци од различни суб- 

специјалности. 

Составот  и  надом естокот за работа  на Првостепената лекарска  комисија ги 

утврдува директорот на Ф ондот. 
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Првостепената  лекарска  комисија  им а претседател и зам еник претседател кои ја 

организираат и учествуваат во работата на комисијата. 

 

Првостепената лекарска комисијa работи во совет од нај м алку четири члена, со тоа 

ш то претседателот  го  одредува составот  од редот на членовите на  комисијата, при 

ш то претседавач  на советот е стручњ ак од соодветна суб-специјалност, во зависност 

од видот на заболувањ ата. 

 

Претседавачот на советот ги свикува и ги води седниците. 

 

Советот од став 3 на овој член води записник за својата работа  и дава наод, оценка и 

м ислењ е кои ги потпиш уваат сите членови  на советот. 

 

Првостепената  лекарска комисија одлуките ги донесува  со м нозинство од вкупниот 

број на членови. 

 

Во работата на седниците на Првостепената  лекарска комисија  за  упатувањ е  на 

лекувањ е во странство учествува и  стручен  работник на Ф ондот поради  давањ е  на 

потребни податоци, објаснувањ е и запознавањ е  на комисијата со предметот  ш то се 

разгледува. 

 

Оценка и м ислењ е на Првостепената лекарска 

комисија 

 

Член 7Член 7Член 7Член 7    

 

Оценката и м ислењ ето на Првостепената лекарската комисија содрж и: 

  - дали се исцрпени сите м ож ности за лекувањ е во земјата; 

  - дали постојат м ож ности за успеш но лекувањ е на заболувањ ето во странство, 

во која земја, односно  во која странска болничка здравствена установа; 

  - вид на лекувањ е кое се предлага и времето потребно за лекувањ е во странство; 

  - дали на осигуреното лице м у е потребен придруж ник, односно стручен 

придруж ник и за кое време (сам о при заминувањ е, само при враќањ е, при враќањ е и 

заминувањ е или за сето врем е на лекувањ ето во странство); 

  - погодно превозно средство (воз, автобус, авион, кола за санитетски превоз) и 

начинот на превозот; 

  - потребата од продолж увањ е на болничкото лекувањ е во странска здравствена 

установа. 
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Донесувањ е на реш ение 

 

Член 8Член 8Член 8Член 8    

 

Врз основа на докум ентацијата од член 5 на овој правилник по добиената согласност 

од странската здравствена установа за приф аќањ е на лекувањ ето во која е одреден 

термин за прием  на лекувањ е и по добиената оценка и мислењ е на првостепената 

лекарска комисија, осигуреното лице врш и уплата во износ од 20% учество од 

доставената проф актура на странската здравствена установа, за лекувањ е во 

странство, освен осигурените лица кои се ослободени од учество. 

 

Осигуреното лице врш и уплата на учеството  од став 1  на овој член и во сите случаи 

кога е  добиена согласност за лекувањ е од странската здравствена установа иако  не е 

добиен термин за прием  во странската здравствена установа на осигуреното лице. 

 

Ф ондот донесува реш ение за упатувањ е на лекувањ е во  странство по  оценката и 

м ислењ ето од првостепената лекарска комисија и изврш ената уплата за учество од 

став 1 на овој член. 

 

Co реш ението за упатувањ е на лекувањ е во  странство се одредува земјата, м естото, 

здравствената  установа во  која осигуреното лице се упатува на  лекувањ е, дата  на 

почетокот на лекувањ ето, траењ ето на лекувањ ето, дали  се обезбедува придруж ник, 

износот на аконтација за  патните трош оци, начинот на превозот и видот на 

превозното средство, начинот на  плаќањ е на трош оците за  лекувањ е  и  износот  на  

учеството  на осигуреното лице во трош оците за лекувањ е,  како и долж носта на 

осигуреното лице, односно придруж никот да  поднесат  писмен извеш тај со  потребна  

документација за изврш еното болничко лекувањ е. 

 

Член 8Член 8Член 8Член 8----аааа    

    

Ф ондот врш и уплата на средствата за лекувањ е во странство на странската 

здравствена установа за осигуреното лице кое е упатено со реш ение од Ф ондот, по 

закаж ан термин за прием  на лекувањ е во странската здравствена установа. 

 

Член 9Член 9Член 9Член 9    

    

Лекувањ ето во странство, осигуреното лице го остварува најдолго во траењ е утврдено 

со реш ението. 

 

Ако постојат оправдани  причини за продолж увањ е  на  лекувањ ето на  предлог  на 

странската  здравствена установа во која осигуреното лице  се лекува  и  доколку  за 

лекувањ ето  настанат дополнителни трош оци,  Ф ондот м ож е  да м у признае право  на 
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продолж увањ е  на одобреното  лекувањ е и  надомест на дополнителните трош оци  за 

лекувањ ето по  спроведувањ е  на постапка,  во согласност со  член 3, 4, 5 и 8 од овој 

правилник. 

 

Член 10Член 10Член 10Член 10    

 

По исклучок од членот 8 на овој правилник,  во случај  кога  здравствената состојба на 

осигуреното  лице  е  таква  да  постои  непосредна  опасност по  неговиот  ж ивот 

(витално-загрозувачка),  Ф ондот  м ож е да донесе реш ение  за упатувањ е на лекувањ е  

на осигуреното лице за лекувањ е во странство по итна постапка, на предлогот за 

упатувањ е на лекувањ е во странство од соодветната клиника и врз оценка и м ислењ е 

на првостепената лекарска комисија за упатувањ е на лекувањ е во странство. 

 

Потребната документација од член 5 на овој правилник се доставува и во случаите 

кои се реш аваат согласно став 1 на овој член. 

 

Придруж ник 

 

Член 11Член 11Член 11Член 11    

 

На осигуреното лице на кого при патувањ е на лекувањ е во странство м у е неопходно 

потребна м едицинска и друга пом ош , кој е глувонем, слеп, неподвиж ен, на дете до 18 

години возраст од ж ивотот и лице кое поради одредени ф изички и психички причини 

не м ож е сам  да патува, м ож е да м у се одобри придруж ник, односно стручен 

придруж ник при одењ е и враќањ е. 

 

По исклучок од став 1 на овој член за придруж ник на дете до 3 години возраст м ож е 

да м у се одобри см естувањ е во болничка здравствена установа за сето време на 

болничкото лекувањ е. 

 

Член 12Член 12Член 12Член 12    

 

Кога повеќе осигурени лица истоврем ено се упатуваат на  лекувањ е во  странство, во 

иста земја и во исто м есто, м ож е да се одобри еден стручен придруж ник. 

 

Контролен преглед 

 

Член 13Член 13Член 13Член 13    

 

Ако странската здравствена установа  предлож и контролен преглед, или 

конзилиум от лекари од соодветната клиника предлож и контролен преглед во 

странската здравствена установа во која е изврш ено болничкото лекувањ е, на 

осигуреното лице м ож е да м у се признае контролен  преглед во  странската болничка  
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установа  каде  било  изврш ено лекувањ е, доколку во предлогот за упатувањ е на 

лекувањ е во странство е утврдено дека тој преглед е неопходен и ако таков преглед 

не м ож е да се изврш и во зем јата. 

 

Постапката за остварувањ е на правото на контролен преглед е иста како и за 

користењ е на правото на болничко лекувањ е во странство. 

 

Ж алба 

 

Член 14Член 14Член 14Член 14    

 

Против реш ението на Ф ондот,  осигуреното лице м ож е да поднесе ж алба, во  

согласност со член 31 од Законот за здравственото осигурувањ е. 

 

Извеш тај за лекувањ ето 

 

Член 15Член 15Член 15Член 15    

 

По враќањ ето, a најдоцна во  рок од 7 дена по заврш еното лекувањ е во странство, 

осигуреното лице и неговиот придруж ник до Ф ондот  поднесуваат писм ен извеш тај, 

со потребна м едицинска и друга докум ентација за изврш еното лекувањ е. 

 

Извеш тајот од ставот 1 на овој член содрж и: дата и час на поаѓањ е на осигуреното 

лице и неговиот  придруж ник, дата и час  на прием  во странската здравствена 

установа и дата и час  на враќањ е во земјата. 

 

Co извеш тајот за лекувањ ето осигуреното лице ја поднесува следната документација: 

отпусно писмо и потврда за престој во болницата, ф актура за изврш ените 

здравствени услуги, возни карти врз основа на кои е изврш ен превоз и друго. 

 

Доколку Ф ондот не е во м ож ност да изврш и пресм етка на трош оците за изврш еното 

лекувањ е во странство поради непостапувањ е на осигуреното лице согласно став 1 на 

овој член на товар на осигуреното лице паѓаат дополнителните трош оци за 

лекувањ ето и задоцнувањ ето на исплатата на побарувањ ата на странската 

здравствена установа. 

 

Трош оци за болничко лекувањ е во странство 

 

Член 16Член 16Член 16Член 16    

 

Врз основа од извеш тајот и документацијата од  член  15 на овој правилник, Ф ондот 

изготвува пресм етка за спроведеното болничко лекувањ е во странство. 
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Како трош оци за болничко лекувањ е во странство се см етаат: 

1) трош оците  за изврш еното болничко лекувањ е, односно за контролен преглед во 

странската здравствена установа, вклучувајќи ги и трош оците за см естувањ е и 

исхрана во болничката здравствена установа; 

2) трош оците за превоз на осигуреното лице односно одобрениот придруж ник; 

3) трош оците за лекови набавени според предлогот во отпусното писм о на странската 

здравствена установа,  неопходни за периодот до враќањ ето во зем јата; 

4) патни и дневни трош оци за стручниот придруж ник; 

 

Како трош оци за болничко лекувањ е според став 2 точка 1 на овој член се см етаат и 

трош оците  за см естувањ е и исхрана на одобрениот придруж ник на дете до 3 години 

возраст од член 11 став 2 на овој правилник. 

 

Висината на трош оците за  болничко лекувањ е  во  странство се  утврдуваат според 

доставената ф актура. 

 

Осигуреното лице учествува со 20% во вкупните трош оци од став 2 точките 1, 2 и 3 и 

став 3 на овој член. 

 

Од учество со 20% во вкупните трош оци се ослободуваат  деца со посебни потреби,  

според прописите за социјална заш тита, согласно член 34 став 1 алинеја 2 од законот. 

 

Својството на дете со посебни потреби осигуреното лице го докаж ува со реш ение од 

надлеж ниот Ц ентар за  социјална  работа при М инистерството  за  труд  и социјална 

политика. 

 

Патни трош оци 

 

Член 17Член 17Член 17Член 17    

 

  На осигуреното лице упатено на болничко лекувањ е во странство и  на одобрениот 

придруж ник им  припаѓаат патни трош оци во висина на стварните трош оци за превоз, 

за 

одењ е и  враќањ е, нам алени за партиципацијата  утврдена  во  член  16 став  5  од овој 

правилник. 

 

Дневни трош оци за стручен придруж ник 

 

Член 18Член 18Член 18Член 18    

 

На одобрениот стручен придруж ник м у се  исплатува дневница во  висина од 100% од 

дневницата утврдена  со прописите за највисоките  износи на дневниците за 

служ бено патувањ е во странство. 
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Пресметувањ е на трош оците 

 

Член 19Член 19Член 19Член 19    

 

Ако пред упатувањ е  на болничко лекувањ е  во  странство е исплатен  аванс за 

одобреното болничко лекувањ е во странство, со пресм етката од член 15 на овој 

правилник се врш и усогласувањ е на повеќе односно помалку исплатените средства. 

 

Разликата на средствата од став 1 на овој член се уплатува, односно исплатува 

најдоцна во рок од 7 дена од денот на изврш ената пресм етка. 

   

Членот 20 се бриш е, „Служ бен весник на РМ " бр. 62/2007. 

 

Утврдувањ е на цени на здравствени услуги за 

болничко лекувањ е во странство 

 

Член 21Член 21Член 21Член 21    

 

Ф ондот со странски здравствени  организации ги  договара  најповолните цени  на 

здравствени услуги по одделни видови  на заболувањ а за болничко лекувањ е во 

странство. 

 

III. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ КОИ СЕ УПАТЕНИ НА 

ПРИВРЕМ ЕНА РАБОТА BO  СТРАНСТВО 

 

Член 22Член 22Член 22Член 22    

 

Осигуреникот  кој е упатен на приврем ена работа во  странство м ож е  да користи 

здравствени  услуги во странство, врз основа на потврда за користењ е на здравствени 

услуги во странство на осигурениците упатени на приврем ена работа во странство (во 

натам ош ниот текст: потврда) ш то ја издава подрачната служ ба на Ф ондот, каде ш то е 

поднесена пријавата за задолж ително здравствено осигурувањ е. 

 

Член 23Член 23Член 23Член 23    

 

Постапката за издавањ е на  потврдата од член 22 на овој правилник се поведува по 

барањ е  од  правното,  ф изичкото лице  и држ авните  органи  (во  натам ош ниот текст: 

работодавец). 

 

Кон барањ ето од став 1 на овој член  работодавачот поднесува: 

1) реш ение за упатувањ е на осигуреникот на приврем ена работа во странство; 

2) лекарско м ислењ е за здравствената состојба  на  осигуреникот ш то го  издава 

здравствената установа во која се врш и дејност на м едицина на трудот; 
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3) согласност за упатувањ е на работници на приврем ена работа во странство 

издадено од органот на управата надлеж ен за работните односи. 

 

Член 24Член 24Член 24Член 24    

 

Потврдата од член 22 на овој правилник се издава врз основа на документацијата од 

член 23, a no проверка на пријавата за задолж ително здравствено осигурувањ е (30-1) и 

потврдата за платен придонес за здравствено осигурувањ е. 

 

Потврдата од член 22 на овој правилник не се издава на осигуреници за кои е 

утврдено дека боледуваат од акутни болести или кај кои постои наруш увањ е на 

здравствената состојба која бара лекувањ е и кои боледуваат од хронични и други 

болести поради кои е потребно подолготрајно лекувањ е и лекарски надзор. 

 

Член 25Член 25Член 25Член 25    

 

По заврш увањ ето на приврем ената  работа  во странство, работодавецот го  известува 

Ф ондот за престанокот на приврем ената работа во странство. 

 

Член 26Член 26Член 26Член 26    

 

Ако  осигуреникот  или работодавецот ги платиле трош оците  за лекувањ ето  во 

странство,  Ф ондот ќе  ги  признае стварните  трош оци во  обем  утврден со Законот за 

здравственото осигурувањ е, нам алени за пропиш аното учество во трош оците за 

лекувањ е во странство, ако  со м еѓународен договор поинаку не е определено. 

 

Член 26Член 26Член 26Член 26----аааа    

 

Осигурените  лица  кои приврем ено престојуваат (приватно или служ бено, студиски 

престој, ш колувањ е и стручно усоврш увањ е, престој во врска со м еѓународна-

техничка, научна и културна соработка и сл.), во зем ји со кои Република М акедонија 

им а склучено м еѓународен договор за  социјално осигурувањ е, м ож ат  да  користат  

бесплатна итна м едицинска пом ош , врз основа на потврда ш то ја издава подрачната 

служ ба на Ф ондот, каде ш то е поднесена пријавата за задолж ително здравствено 

осигурувањ е. 

 

Член 26Член 26Член 26Член 26----бббб    

 

Постапката за издавањ е на потврдата од член 26-а на овој  правилник се поведува по 

барањ е на осигуреното лице. 

 

Кон барањ ето од став 1 на овој член осигуреното лице поднесува: 

1) Потврда за здравствената состојба, издадена од избраниот лекар; 
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2) Наод, оценка и м ислењ е на лекарската комисија на Ф ондот. 

 

Член 26Член 26Член 26Член 26----вввв    

 

Потврдата од член 26-а на овој  правилник не  се  издава на осигурени  лица за кои е 

утврдено  дека  боледуваат од  акутни болести или  акутни  влош увањ а  кај  хронични 

болести. 

 

IV. КОРИСТЕЊЕ НА ИТНА М ЕДИЦИНСКА ПОМ ОШ  BO  СТРАНСТВО 

 

Член 27Член 27Член 27Член 27    

 

Осигурените лица кои привремено престојуваат во странство (приватно или 

служ бено патувањ е,  студиски престој, ш колувањ е и  стручно усоврш увањ е, престој  

во врска м еѓународна - техничка, научна и културна соработка и сл.) м ож е да 

користат сам о итна м едицинска пом ош . 

 

Како итна м едицинска пом ош  на став 1 од овој член се см ета користењ е на 

здравствени услуги кои се неопходни за отстранувањ е на непосредна опасност по 

ж ивотот и здравјето на осигуреното лице, додека трае таа опасност. 

 

Итноста на случајот од став 1 на овој член, времетраењ ето на итноста и здравствените 

услуги потребни за отстранувањ е на непосредната опасност по ж ивотот и здравјето 

на осигуреното лице ја цени лекарската комисија на Ф ондот врз основа на 

м едицинската документација на странската здравствена установа. 

 

Осигуреното лице кое користи здравствена заш тита во итен случај според став 1 на 

овој член долж но е по заврш увањ ето на итноста да се  врати за да го продолж и 

лекувањ ето во земјата. 

 

Ако по заврш увањ ето на итноста осигуреното лице не се врати навреме во земјата и 

го продолж и  лекувањ ето во странство, за тој период трош оците  паѓаат на  товар  на 

осигуреното лице. 

 

Платените здравствени услуги од став  1  на овој член, Ф ондот ги признава во полн  

износ, нам алени за пропиш аното учество за лекувањ е во странство, врз основа на 

поднесено барањ е од осигуреното лице. 
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V. ПРЕВОЗ НА УМ РЕНО ЛИЦ Е 

 

Член 28Член 28Член 28Член 28    

 

Во случај  на см рт на осигурено  лице  кое  се  наоѓало на лекувањ е во  странска 

здравствена  установа  одобрено  со реш ение  на Ф ондот, трош оците за  превоз  на 

посмртните останки на умреното лице паѓаат на товар на средствата на Ф ондот. 

 

 

V-А ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА  ЗА КОРИСТЕЊЕ НА 

ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ BO  СТРАНСТВО 

 

Член 28Член 28Член 28Член 28----аааа    

 

Осигурените лица правата за користењ е на здравствени услуги во странство 

утврдени со овој правилник ги остваруваат во управна постапка во согласност со 

одредбите на член 31 од Законот за здравственото осигурувањ е, врз основа на уредно 

поднесено барањ е комплетирано со потребна докум ентација. 

 

Член 28Член 28Член 28Член 28----бббб    

 

Обрасците на барањ ата за остварувањ е на правата од задолж ителното здравствено 

осигурувањ е,  со пропиш ана  потребна докум ентација (прилози  кон  барањ ето)  се 

составен дел на овој правилник. 

 

VI. ЗАВРШ НИ ОДРЕДБИ 

    

Член 29Член 29Член 29Член 29    

 

Co денот на влегувањ ето во сила на овој правилник престанува да важ и Правилникот 

за условите и начинот на упатувањ е на осигурениците на лекувањ е во странство 

("Служ бен весник на Република М акедонија" бр. 3/92, 11/92, 32/92 и 48/92) и 

Правилникот за условите и висината на надом естокот на патните и дневните 

трош оци при користењ ето на здравствените услуги надвор од Републиката ("Служ бен 

весник на РМ  бр. 3/92 и 12/92). 

 

Член 30Член 30Член 30Член 30    

 

Овој правилник влегува во  сила  осм иот ден од денот  на објавувањ ето во "Служ бен 

весник на  Република  М акедонија", a  ќе се  објави по добивањ е  на согласност  од 

м инистерот за здравство. 
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                                                                                  Образец на барањ е Бр. -1 

                                                                                             Лекувањ е во странство 

                                                                                                (болничко лекувњ е) 

 

 

ДО Ф ОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА М АКЕДОНИЈА 

ПОДРАЧНА СЛУЖ БА _____________________ 

 

 

БАРАЊЕ 

 

Од осигуреникот _____________________________________ (за дете, сопруг, сопруга 

_________________) лично за себе од населено м есто ________________ 

Ул. ___________________ бр. _____ телеф он _______________. 

 

Број на здравствена легитим ација __________________________. 

М атичен број на осигуреникот ______________________________. 

М атичен број м а осигуреното лице ___________________________. 

На работа во ( осигурен преку): ______________________________. 

Број на трансакциска  см етка ________________________________. 

 

Барам  Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија, врз основа на 

прилож ената докум ентација кон барањ ето со реш ение да м е упати на  болничко 

лекувањ е во странство ______________________________________________________. 

                                                       (да се наведе здрав. установа и држ авата) 

 

Кон барањ ето ја прилож увам  следната докум ентација: 

 

- предлог за упатувањ е на лекувањ е во странство  од соодветна 

клиника;  

- м едицинска докум ентација за текот на лекувањ ето; 

- потврда за платен придонес за задолж ително здравствено 

осигурувањ е;  

- здравствена легитимација на увид; 

- проф актура од странска здравствена установа ; 

- согласност за прием  од странската здравствена установа; 

- реш ение од М инистерството за труд и социјална политика - центар за 

социјални работи, доколку осигуреното лице им а својство на дете со посебни потреби   

 

                                                                           Поднесител на барањ ето: 

                                                                               ____________________ 
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   Образец на барањ е Бр-2 

Потврда за работници упатени 

    на работа во странство 

 

 

 

ДО Ф ОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА М АКЕДОНИЈА 

ПОДРАЧНА СЛУЖ БА __________________________  

 

 

БАРАЊЕ 

Од осигуреникот ________  

 __________________    Ул. 

 _______  населено м есто 

бр.   ________    телеф он 

 

 

Број на здравствена легитим ација ___________________________________ . 

М атичен број на осигуреникот ________________________________________ . 

На работа во ( осигурен преку): ________________________________________ . 

 

 

Барам  Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија, врз основа на 

прилож ената  докум ентација кон  барањ ето да  м и издаде  потврда  за 

користењ е         на         здравствени         услуги         во 

странство: ______________________________________________ . 

      (да се наведе земјата во која се упатува на работа) 

 

 

Кон барањ ето ја прилож увам  следната докум ентација: 

    реш ение за упатувањ е на  осигуреникот на привремена работа  во 

    странство; 

    согласност за упатувањ е на работници во странство издадена  од 

    органот на управта надлеж ен за работни односи, 

    лекарско  м ислењ е  за здравствената  состојба на осигуреникот 

    издадено од здравствена установа која врш и дејност м едицина  на 

    трудот; 

    потврда  за  платен  придонес  за  задолж ително  здравствено 

    осигурувањ е. 

    Здравствена легитим ација на увид. 

 

 

Подносител на барањ ето: 



�
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Од осигуреникот _______________________________________________ за (дете, сопруг, 

сопруга) лично за себе од населено м есто __________________________  

Ул. _________________________ бр. ______ телеф он __________________ . 

 

Број на здравствена легитим ација _____________________________________ . 

М атичен број на осигуреникот _________________________________________ . 

М атичен број на осигуреното лице _____________________________________ . 

На работа во ( осигурен преку): _________________________________________ . 

Број на трансакциона см етка __________________________________________ . 

 

Барам   Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија - подрачна 

служ ба _______________________ , врз основа на прилож ената докум ентација кон 

барањ ето да м и  ги надом ести  направените трош оци  за изврш ени 

здравствени   услуги  за   време   на   престојот   во   странство 

 

(да се наведе здрав. установа и држ авата) 

во периодот од ___________________ до ______________________ година 

 

 

Кон барањ ето ја прилож увам  следната докум ентација: 

      м ислењ е од лекарската комисија на Ф ондот за итноста на случајот 

      и врем етраењ ето на итноста, 

      м едицинска документација за изврш ените здравствени услуги во 

      странство со превод од  овластен преведувач; 

      см етки  (ф актури) за  платени  здравствени услуги со ф искална 

      см етка со превод од овластен преведувач; 

      потврда   за  платен  придонес  за  задолж ително  здравствено 

      осигурувањ е, 

������здравствена легитим ација на увид. 

�

 

                                     Подносител на барањ ето: 

 


