
„Службен весник на РМ“ бр. 151 од 14.12.2007 година 

1 од 2 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со член 69 став 1 од Законот за 
здравственото осигурување („Сл. весник на РМ” бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 
11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за 
здравственоосигурување на Македонија, на седницата одржана на 30.11. 2007 година, 
донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната 
здравствена заштита (“Сл.весник на РМ” бр.48/01, 31/03, 137/06, 25/07), во членот 6 став 1 
во текстот на последниот ред од табелата “за категоријата - женската популација” бројот: 
“0,67” се менува со бројот: “1”. 

Во член 6 став 4 после зборот: “поени” се додаваат зборовите: “за дејноста општа 
медицина, медицина на труд, педијатрија и училишна медицина”. 

 
Член 2 

Се додава нов член 6-а кој гласи: 
 

“Член 6-а 
Во зависност од бројот на остварените поени од член 6 став 1 за женската популација 

на возраст над 14 години до крајот на животот за гинеколошко акушерска примарна 
здравствена заштита, вредноста на поенот се пресметува на следниот начин: 

- до 2000 поени 100% од утврдената вредност на поенот; 
- за секој нареден поен од 2001 до 3000 поени, 70% од утврдената вредност на поените; 
- за секој нареден поен од 3001 до 4000 поени, 45% од утврдената вредност на поените; 
- за секој нареден поен од 4001 поени, 30% од утврдената вредност на поенот. “ 
 

Член 3 
Членот 7 се брише.  
 

Член 4 
Во член 9 став 1 после зборот “лекар” се додаваат зборовите: “за дејноста општа медицина, 

медицина на труд, педијатрија и училишна медицина”, а после бројот: “70%” се става запирка 
и се додаваат зборовите: “а за избраниот лекар од дејноста гинекологија и плаќа 60%”. 

Во истиот став бројот: “7” се заменува со бројот: “6-а”. 
 

Член 5 
Во член 10 став 1 после зборот: “лекар” се додаваат зборовите: “за дејноста општа 

медицина, медицина на труд, педијатрија и училишна медицина”, а после бројот: “30%” се 
става запирка и се додаваат зборовите: “а за избраниот лекар од дејноста гинекологија  
40%”.  

Во истиот став бројот: “7” се заменува со бројот: “6-а”. 
Во членот 10 став 1 точка 1 се брише. 
Точка  2 се менува и гласи: 
“превентивни мерки и активности за рано откривање на  заболувања” 
Точка 3 се менува и гласи: 
“превентивни мерки и активности за рано откривање на малигни болести” 
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Точка 8 се менува и гласи: 
“превентивни мерки и активности за следење на правилен раст и развој на популација 

до 18 годишна возраст”. 
Во член 10 ставот 2 се менува и гласи: “Надоместокот од став 1 на овој член се плаќа на 

здравствената установа на избраниот лекар ако се исполнети во целост активностите за 
постигнување на определени цели за утврдени целни групи како и цели за сите осигурени 
лица, на начин утврден со договорот, програмите и со овој правилник, за секое тромесечие 
во годината.” 

 
Член 6 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен 
весник на Република Македонија”, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Член 7 

Преодни и завршни одредби 
 
Членовите 1, 2, 3 и 4 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за 

начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита  ќе се 
применува од 01.01.2008 година. 

 
   Бр. 18878/6                                      Управен одбор 

30 ноември 2007 година                               Претседател, 
      Скопје                                              Аљбон Џемаили, с.р. 

 


