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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  
НА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на член член 56 став 1 точка 3 а во врска со членот 69-ж став 3 од  Законот 

за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 
34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002,  31/2003, 84/2005, 37/2006,1 8/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 21.10.2010 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ТРЕЗОРСКОТО РАБОТЕЊЕ И КОНТРОЛА НА 

ТРЕЗОРСКОТО РАБОТЕЊЕ 
 

Член 1 
Трезорот во Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошен текст. 

Трезор на Фондот) се формира за управување и контрола со здравствената трезорска 
сметка и сметките на јавните здравствени установи (во натамошен текст: јавни 
здравствени установи).  

 
Член 2 

Трезорот на Фондот: 
- управува со трезорската сметка и сметките на јавните здравствени установи; 
- води здравствена главна книга; 
- води регистар на јавните здравствени установи; 
- води буџетско сметководство за приходите и расходите; 
- води евиденција за наплатата на приходите и другите приливи на трезорската сметка и 

врши распределба по јавни здравствени установи; 
- води евиденција на извршените расходи и другите одливи на трезорската сметка; 
- води евиденција на преземените обврски од страна на јавните здравствени установи;  
- води евиденција за пристигнати и ненамирени обврски на јавните здравствени 

установи; 
- подготвува класификација на сметките во рамките на  трезорската главна книга; 
- врши отворање и затворање на сметки во рамките на здравствената трезорска главна 

книга и 
- ги извршува налозите по основа на решенијата за присилна наплата кои ја задолжуваат 

трезорската сметка. 
 

Член 3 
Здравствената трезорската сметка која се води во трезорот на Фондот, преставува 

систем на сметки управувани од страна на Трезорот на Фондот, преку која  врши 
евиденција и контрола  на наплатата на сите приливи и одливи на буџетот за финансирање 
на јавните здравствени установи и годишните планови на приходи и расходи на  јавните 
здравствени установи. 

 
Член 4 

Во Трезорот на Фондот се води и здравствена главна книга која служи како официјален 
запис на податоците и трансакциите во врска со одобрените средства, правото за трошење, 
пријавените преземени обврски, приливите и одливите на јавните здравствени установи  
за буџетската година. 
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Член 5 
Во рамките на здравствената трезорска сметка како посебни сметки во трезорската 

главна книга се водат сметките на јавните здравствени установи  и тоа за : 
- средства од Фондот,  
- средства од програмите за здравствена заштита, сопствено учество на осигурените 

лица во цената на здравствената услуга и други средства од сопствени приходи, и  
- средства од донации. 

 
Член 6 

Билансот на здравствената главна книга и состојбата на здравствената трезорска сметка 
се усогласуваат на редовна основа. 

 
Член 7 

Јавните здравствени установи за извршување на плаќања доставуваат барање за 
плаќање до подрачните служби на Фондот (трезорски канцеларии), кои по извршената 
контрола на барањето истото го доставуваат до Трезорот на  Фондот на одобрување. 

Извршените плаќања  од став 1 на овој член се евидентираат во здравствената главна 
книга. 

 
Член 8 

Начинот на трезорското работење во рамките на Трезорот на Фондот ќе се уреди со 
посебно упатство за трезорско работење (во натамошниот текст: упатство). 

Со упатството од став 1 на овој член ќе се уреди:  
- водењето на регистарот на јавните здравствени установи; 
- класификацијата на сметките на јавните здравствени установи; 
- отворањето и затворањето на сметките на јавните здравствени установи во рамките на 

трезорот на Фондот; 
- начинот на плаќања по поднесените барања од јавните здравствени установи; 
- уплатите и исплатите на јавните здравствени установи; 
- извршување на плаќањата за потребите на јавните здравствени установи; 
- водењето на евиденцијата на преземените обврски на јавните здравствени установи; 
- доставувањето на податоци за достасани ненамирени обврски на јавните здравствени 

установи; 
- начинот на спроведување на времено финансирање  на јавните здравствени установи;  
- како и други работи од надлежност на Трезорот од Фондот.  

 
Член 9 

Со упатството од член 8 на овој правилник се пропишуваат и потребните обрасци за 
спроведување на трезорското работење во рамките на Трезорот на Фондот.  

 
Член 10 

Упатството од член 8 го пропишува и носи директорот на Фондот. 
 

Завршни одредби 
 

Член 11 
Упатството од член 8 став 1 Директорот на Фондот го носи во рок од еден месец од 

стапување во сила на овој Правилник и истото се објавува во Службен весник на 
Република Македонија.  
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Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“ и ќе се објави по добивање на согласност од министерот за 
здравство, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година. 

 
  Бр. 02-15186/11                                    Управен одбор 

21 октомври 2010 година        Заменик на претседателот, 
       Скопје                                        Ирфан Хоџа, с.р. 
 

 
 


