
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА 

ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И 

КОРИСТЕЊЕ 

 
Врз основа на член 27 став 2 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување ("Службен весник на РМ" број 25/2000 и 34/2000) Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на ден 
27.11. 2000 година донесе 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ЗА 

НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ 
 

("Службен весник на РМ" број 111/2000) 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 

Со овој правилник се пропишува формата и содржината (образецот) на 
здравствената легитимација, како и начинот на нејзиното издавање, водење и 
користење. 

II. ФОРМА И СОДРЖИНА НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 2 

Здравствената легитимација содржи 52 страници во големина од 10 х 14 
сантиметари, корици и надворешна обвивка. 
Надворешната обвивка е изработена од пластифициран материјал во светло сина 
боја, а кориците се изработени од тврд материјал со бела хартија. 

На надворешната обвивка, на првата надворешна страница на корицата и на 
првата страница, во горниот дел, со големи букви стои текстот: "ФОНД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА", а под него со големи букви 
текстот "ЗДРАВСТВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА". 

На втората страница стои рамка со димензии 3,5 х 3 см наменета за фотографија 
на осигуреното лице, а потоа стои текстот: "Важи само со лична карта, ученичка 
книшка или индекс", а под него во рамка стои "Пропишано со Правилникот за 
формата и содржината на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното 
издавање, водење и користење ("Службен весник на Република Македонија" бр. 
____)". 

На третата страница стои текстот: "Здравствена легитимација", "Број на 
здравствената легитимација" и "Единствен матичен број", под него во рамка стои 
текстот: "Податоци за носителот на здравствената легитимација" и во редови: 



"Презиме", "Име на родителот", "Име", "Дата на раѓање", "Место на раѓање", 
"Сродство со осигуреникот", под него во рамка стои текстот: "Податоци за 
осигуреникот" и во редови: "Презиме", "Име", "Основ на осигурување", "Единствен 
матичен број на осигуреникот", а под него лево "Дата" и "Место", десно "Фонд за 
здравствено осигурување на Македонија" и "Потпис на овластеното лице", а на 
средината место за печат. Долу во рамка стои: "Напомени: Оваа здравствена 
легитимација може да ја користи само лицето на чие име гласи. 

Податоците во неа се доверливи. 

Здравствената легитимација ги содржи сите медицински податоци и појави за 
здравјето на носителот. Таа служи за врска меѓу лекарите кои го следат здравјето 
на нејзиниот носител, го прегледувале и преземале медицински мерки. 

При секоја посета на лекарот покажете му ја здравствената легитимација за да се 
запознае со нејзината содржина и да ги запише неговите наоди и мислења и 
предложеното лекување. 

Внимавајте да не ја загубите. 

Ако ја најдете оваа легитимација молиме да му ја вратите на носителот". 

На четвртата страница во рамка стои текстот: "Адреса на живеење" и во редови 
"Улица и број", "Населено место", "Општина" и "Република (Држава)", со место за 
промени на тие податоци. 

На петтата и шестата страница стои текстот: "Податоци за вработувањето односно 
основот на осигурување", со место за: "Назив", "Место", "Регистарски број", 
"Шифра на дејноста" и "Место за потпис на овластеното лице и печат на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија". 

На седмата страница во рамка стои текстот: "Податоци за инкомпатибилноста кон 
лекови, контрастни средства, вакцини и слично" со место за запишување на тие 
податоци, а долу, во рамка, стои "Крвна група и Рх фактор", а под неа, во рамка, 
стои "Изјава за земање на делови од телото заради пресадување:" со место за 
впишување на изјавата и потпис на овластеното лице. 

На осмата и деветтата страница стои текстот: "Систематски прегледи" со место за 
впишување на потребните податоци за извршените прегледи. 

На десеттата страница стои текстот: "Флуорографско снимање" со место, во 
рамка, за впишување на: "Дата", "Наод" и "Потпис" на овластеното лице, а под него 
текстот "Папаниколау тест" со место, во рамка, за впишување на: "Дата", "Наод" и 
"Потпис" на овластеното лице. 

На единаесеттата страница стои текстот: "Фамилијарна анамнеза, 
Карактеристични заболувања на членови на семејството кои можат да имаат 
влијание врз здравјето на носителот на оваа легитимација", со место за 
запишување на тие податоци. 



На дванаесетата страница стои текстот: "Календар за имунизација" со податоците 
за возраста, болеста против која се врши имунизација и вакцинирањето и 
ревакцинирањето според календарот за имунизација, а на тринаесетата страница 
стои текстот: "Картон за имунизација" со место за запишување на податоците за 
вакцинирањето, паралелно со податоците од дванаестата страница. 

На четиринаесетата до триесет и петтата страница на секои две паралелно 
отворени страници стои текстот: "Евиденција на лекарските прегледи, 
заболувањата и лекувањето" со колони за запишување на: "Дата на посета", 
"Анамнеза", "Статус и наод", "Дијагноза", "Терапија" и "Потпис и факсимил на 
лекарот". 

На триесет и шестата страница стои текст: "Незадолжителни вакцинации за 
патување во странство" со колони за запишување на: "Дата", "Вид", "Серија" и 
"Потпис" на овластено лице, а под него "Прележани детски болести" со колони за 
запишување на: "Дата (од - до)" и "Болест". 

На триесет и седмата страница стои текстот: "Период пред раѓањето (бременост)", 
со место за запишување на податоци за време на бременоста и породувањето, а 
под него "Податоци за раѓањето" со место за запишување на тие податоци. 

На триесет и осмата страница стои текстот: "Период по раѓањето - за детето (за 
мајката на страна 14 до 35)", а под него местото во рамка за впишување на 
податоците: "На крајот на првата седмица:" и "Во текот на првиот месец". 
На триесет и деветата страница, во рамка, стои текстот: "Прегледи, наоди и мерки 
по првиот месец до 6 месеци", со место за впишување на тие податоци и 
"Напомена: По издавањето на здравствената легитимација на детето сите 
податоци за детето по раѓањето - се пренесуваат во неговата здравствена 
легитимација". 

На четириесеттата страница стои текстот: "Оцена за спреченост за работа" со 
колони за впишување на: "Здравствената установа", "Дата", "Спреченост за 
работа, од, до" и "Потпис и факсимил на лекарот". 

На четириесет и првата страница стои текстот: "Состојба на забите" со место за 
впишување на состојбата, а под него "Вградени забни помагала" со место за 
впишување. 

На четириесет и втората страница стои текстот: "Лекување во болнички 
здравствени установи" со колони за впишување на: "Болничка здравствена 
установа", "Времето на лекување (од - до)" и "Потпис на овластеното лице и 
печат". 

На четирисет и третата страница стои текстот: "Издадени протези, ортопедски и 
други помагала, помошни и санитетски справи и материјали и сл." со колони за 
впишување на: "Број на налог и дата", "Вид на помагало" и "Потпис и печат на 
подрачната служба на Фондот". 



На четирисет и четвртата страница стои текстот: "Радиолошки прегледи" со колони 
за впишување на: "Дата", "Испитуваната регија", "Бројот на снимки", "Докторот кој 
го упатува" и "Потпис на овластеното лице". 

На четирисет и петтата страница стои текстот: "Лекување со крв, крвни деривати и 
алоимунизации" со место за впишување на податоците, под него текстот: 
"Радиолошки лекувања - зрачења" со место за впишување на податоците, а под 
него текстот: "Употреба на серуми и гамаглобулини" со место за впишување на 
податоците. 

На четирисет и шестата страница стои текстот: "Посебни лекарски согледувања", а 
под него во рамка "Контраиндикации:" со место за впишување на податоците, под 
него во рамка "Алергии:" со место за впишување на податоците, под него во рамка 
"Долготрајно лекување од:" со место за впишување на податоци, под него во рамка 
"Хронични болести:" со место за впишување на податоци и "Други забелешки" со 
место за впишување на податоци. 

На четирисет и седмата и четириесет и осмата страница стои текстот: "Права на 
осигуреникот од здравствено осигурување" во кој се наведени правата од член 9 
од Законот за здравственото осигурување ("Службен весник на Република 
Македонија", бр. 25/2000), а под него во рамка стои текстот: "За сите објаснувања 
јавете се во подрачната служба на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија." 

На четириесет и деветтата и натамошните страници со факсимил се запишува 
избораниот лекар и неговиот заменик, а изборот се заверува со потпис на 
избраниот лекар. 

III. ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ И НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА 
ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Член 3 

Здравствената легитимација ја издава Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија во подрачната служба во местото на живеење односно местото на 
работа на осигуреникот, врз основа на пријавата за осигурување на осигуреникот 
на образец Пријава - Одјава за здравствено осигурување (ЗО-1). 

Здравствената легитимација за член на семејство на осигуреникот се издава врз 
основа на извод од матичната книга на родените, односно на венчаните, а за 
децата над 18 години се приложува и потврда за редовно школување. 

Член 4 

За издадените здравствени легитимации се води евиденција според податоците 
од третата, четвртата и петтата страница на здравствената легитимација. 

Бројот на здравствената легитимација за членовите на семејството е ист со бројот 
на здравствената легитимација на осигуреникот, со додавање на подброј. 



Член 5 

Здравствената установа во која осигуреното лице користи здравствена заштита го 
проверува идентитетот на осигуреното лице и утврдува дали има доказ за платен 
придонес за здравствено осигурување. 

Член 6 

Здравствената установа која укажува здравствени услуги, на соодветната 
страница на здравствената легитимација ги внесува сите потребни податоци за 
датата на посетата, видот на здравствената услуга, анамнеза, статусот и наодот, 
дијагнозата и лекувањето на осигуреното лице. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 7 

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник претстанува да важи 
Правилникот за образецот на здравствената легитимација и за начинот на 
нејзиното издавање, водење и користење ("Службен весник на РМ" број 3/92, 
12/92, 79/92, 6/95 и 65/95). 

Член 8 

Постојните здравствени легитимации издадени според Правилникот за образецот 
на здравствената легитимација и за начинот на нејзиното издавање, водење и 
користење ("Службен весник на РМ" број 3/92, 12/92, 79/92, 6/95 и 65/95) се 
важечки, а ќе се заменуваат со нови по образец пропишан со овој правилник при 
поднесување на барање за издавање нови здравствени легитимации или нивна 
замена. 

Член 9 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен 
весник на Република Македонија". 

 


