
Службен весник на РСМ, бр. 198 од 27.9.2019 година 

20191983159

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 63 точка 2 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, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014,97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 
192/15,217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/2017¬) Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Република Северна Македонија на седницата одржана на 25 
септември 2019 година донесе

ПРАВИЛНИК ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОРИ И 
НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ОД ПРИВАТНИТЕ 

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ АПТЕКИ

Член 1
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и начинот на 

плаќање на здравствените услуги на приватните здравствените установи аптеки кои вршат 
обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (во 
понатамошниот текст „Фонд“) во примарната здравствена заштита.

Критериуми за склучување на договори

Член 2
  За обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита, Фондот склучува договори 
со здравствените установи ако:

- имаат Решение за дозвола за работа и Договор за лиценца за вршење на здравствена 
дејност во мрежата на здравствени установи согласно Законот за здравствена заштита и 
Законот за лековите и медицинските средства;

- укажува здравствени услуги кои што се во рамките на дејноста за која е регистрирана 
во Централниот регистар и за која има дозвола за работа согласно Законот за здравствена 
заштита и Законот за лековите и медицинските средства;

- негува добри деловни односи со Фондот;
- применува начин на работа утврден од Фондот согласно прописите  од 

задолжителното здравствено осигурување.
Договорите од ставот 1 на овој член, Фондот ги склучува во согласност со мрежата на 

здравствени установи која ја утврдува Владата на Република Северна Македонија по 
предлог на Министерството за здравство, а по доставената понуда за склучување на 
договор од страна на здравствената установа со потребната придружна документација.

Член 3
За здравствени услуги за обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од 

Листата на лекови за примарна здравствена заштита се сметаат: набавка, сместување, 
чување и издавање на лекови на рецепт, обработка на рецепт и советување на 
осигурениците во врска со лековите издадени на рецепт.
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Здравствените услуги ги пружа фармацевтски кадар, односно дипломиран фармацевт 
со лиценца за работа и фармацевтски техничар со положен стручен испит, вработени со 
полно работно време.

По исклучок на став 2 на овој член, согласно со Законот за лекови и медицински 
средства здравствените услуги во населени места во рурални средини може да се вршат во 
организациони единици - аптеки со следниот фармацевтски кадар:

- организациона единица на аптека во населено место во рурална средина, со најмалку 
еден вработен здравствен работник дипломиран фармацевт со положен стручен испит и 
лиценца за работа, со полно работно време,

- организациона единица на аптека - аптекарска станица во населено место во рурална 
средина, со најмалку еден вработен здравствен работник со средно или више образование 
од областа на фармацијата со положен стручен испит, со полно работно време,

- организациона единица - подвижна аптека за снабдување со лекови во населено место 
во рурална средина, доколку за секое возило има вработено најмалку еден здравствен 
работник со средно или више образование од областа на фармацијата со положен стручен 
испит со полно работно време.

Склучување на договори

Член 4
Со договорот меѓу Фондот и здравствената установа во мрежата на здравствени 

установи за обезбедување  на лекови на рецепт за осигурените лица, се регулираат 
односите, се утврдува квалитетот, начинот и роковите за остварување на договорените 
здравствени услуги, правата и oбврските на договорните страни, начинот и роковите на 
плаќање, контролата на спроведувањето на договорот, договорните казни и условите за 
раскинување на договорот, како и други прашања кои се однесуваат на уредување на 
меѓусебните односи помеѓу договорните страни. 

Договорот се склучува за дејност која здравствената установа ја врши согласно 
Решението за дозвола за работа на здравствената установа аптека и/или Договор за 
лиценца за вршење на здравствена дејност во мрежата на здравствени установи.

Договорот се склучува за период од една или повеќе години. Здравствената установа за 
целиот период на важење на договорот треба да има важечка лиценца за вршење на 
здравствената дејност во мрежата на здравствени установи согласно со прописите од 
областа на здравствената заштита.

Член 5
Фондот за секоја статусна промена во здравствената установа (промена на директор, 

измена на број и локација на организационите единици и др.) и промена на вработените од 
фармацевтскиот кадар (боледување, престанок на работен однос, нови вработувања и 
други оправдани отсуства согласно Законот за работни односи), склучува анекс на 
договорот или доставува известување до здравствената установа. 

Постапката на склучување на анекс или добивање на известување, за здравствената 
установа која има обновено лиценца, се врши по претходно доставен соодветен документ 
од Министерството за здравство, односно Агецијата за лекови и медицински средства, за 
спроведената промена.

За секоја наведена промена во став 1 и 2 на овој член, здравствената установа е должна 
да го извести Фондот за 20 дена и дополнителни 15 дена да го комплетира 
фармацевтскиот кадар или да ја направи статусната промена.
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Член 6
При промена на фармацевт кој е единствен носител на дејност, седиште на здравствена 

установа, односно организациона единица, здравствената установа не може да издава 
лекови на товар на Фондот од денот кога фармацевтот е одјавен, односно од денот кога ја 
направил статусната промена во Министерството за здравство/Агенција за лекови и 
медицински средства, до денот на потпишување на анексот со Фондот или доставување на 
известувањето од Фондот со кој е прифатена промената за нов фармацевт, односно 
седиште на здравствената установа, односно организациона единица.

При промена на фармацевтски техничар, здравствената установа во мрежата во која по 
настанатата промена останал само еден фармацевт, може да издава лекови на товар на 
Фондот 35 дена од денот кога фармацевтскиот техничар е одјавен.

Доколку здравствената установа по истекот на 35 дена не достави соодветен документ 
од Министерството за здравство/Агенција за лекови и медицински средства за настанатата 
промена Фондот го раскинува договорот.

Содржина на средствата кои ги плаќа Фондот

Член 7
За лековите на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот, кои се издадени од 

страна на здравствената установа согласно прописите, Фондот плаќа на здравствената 
установа:

- износ во висина максимално до референтната цена на пакување на лекот според 
Одлука на Управниот одбор за утврдување на референтни цени на лекови од Листата на 
лекови на товар на Фондот, односно според одобрената единствена цена на лекот во 
случај кога истата е пониска од референтната цена. 

- цената на услугата за издавање на лекот, во износ утврден со Одлука за утврдување на 
висината на надоместокот на здравствената услуга за обезбедување на осигурените лица 
со лекови на рецепт донесена од Управниот одбор на Фондот. 

 
Начин на фактурирање и плаќање

Член 8
Фактурирањето на издадените лекови здравствената установа аптека-организациона 

единица го врши согласно прописите и според упатство за фактурирање од Фондот. 
Аптеката до Фондот ги фактурира издадените лекови по референтни цени утврдени со 

Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот, односно согласно Шифрарникот на лекови од Листата на 
лекови кои паѓаат на товар на Фондот со референтни цени. 

По исклучок од став 2 на овој член, во случај кога одобрената цена на лекот е пониска 
од референтната цена, аптеката ги фактурира лековите до Фондот по нивните пониски 
одобрени цени. 

 
Член 9

Фондот по спроведена контрола врши плаќање по фактура доколку аптеката има платен 
придонес за здравствено осигурување за месецот за кој се однесува фактурата и доколку 
има уплатена партиципација за фактурираните лекови.

Плаќањето од Фондот по фактура од здравствената установа се врши на начин и во 
рокови утврдени со договор склучен меѓу Фондот и здравствената установа.  
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Надоместок за здравствени услуги

Член 10
За извршена здравствена услуга издавање лекови на рецепт согласно прописите од 

задолжителното здравствено осигурување, Фондот плаќа надоместок. 
Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува со одлука на Управниот одбор на 

Фондот. 
Плаќањето на надоместокот на здравствената установа се врши на начин и во рокови 

утврдени со договор склучен меѓу Фондот и здравствената установа.  

Услови за определување на надоместок за аптеки во тешко достапни населени места

Член 11
Заради обезбедување на непречено остварување на правата од задолжителното 

здравствено осигурување и поголема достапност на осигурените лица до лекови на рецепт 
од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита, 
Фондот определува дополнителен надоместок на организациони единици-аптеки во 
селска/рурална средина врз основа на следните услови: 

- оддалеченост од најмалку 10 км од друга организациона единица-аптека, и
- тешко пристапен терен до населеното место во селска/рурална средина во кое се наоѓа 

организационата единица–аптека. 
Висината на дополнителниот надоместок од став 1 на овој член, се утврдува со одлука 

на Управниот одбор на Фондот. 
Со одлука на Управниот одбор на Фондот се утврдуваат организационите единици-

аптеки кои го исполнуваат условот за дополнителен надоместок по основ на 
оддалеченост.

Скапи лекови и лекови кои може да ги пропишуваат лекари од дежурна служба

Член 12
Фондот утврдува Листа на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот кои се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита, а  се пропишуваат 
по препорака на лекар специјалист/субспецијалист или лекарски конзилиум. 

Лековите од став 1 на овој член дефинирани  според висината на референтната цена на 
пакување, односно висината на износот на месечната терапија се утврдуваат со одлука на 
Управниот одбор на Фондот.

Висината  на референтната цена на пакување, односно висината на износот на 
месечната терапија од став 2 на овој член се утврдува со одлука на Управниот одбор на 
Фондот.

За лековите од став 1 и 2 на овој член аптеките при фактурирањето со секој рецепт 
доставуваат копија од соодветна медицинска документација со која е препорачан лекот. 

Член 13
Лековите од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот и кои може да ги 

пропишуваат лекарите во дежурната служба и се издаваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита, се утврдуваат со одлука на Управниот одбор на Фондот. 

Член 14
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Северна Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот 
за здравство, а ќе се применува од 1 октомври 2019 година. 
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Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за 
критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за определување на 
месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови  на  
рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена 
заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 224/2018 и „Службен весник на 
Република Северна Македонија“ бр. 70 2019) и одлуките донесени врз основа на тој 
правилник.

Бр. 02-16013/3 Управен одбор
26 септември 2019 година Претседател,

Скопје д-р Ридван Асани, с.р.
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