Службен весник на РМ, бр. 181 од 27.12.2011 година

20111814062
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 54 став 1 точка 15, а во врска со член 54 став 1 точка 8 и член 63-а,
63-б и 63-в 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 и 53/2011),
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата
одржана на 15 декември 2011 година донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА НАЧИН И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦЕНИ НА
ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на
ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 81/2010),
во членот 7 се менува и гласи:
„Член 7
Како референтна цена на помагалото во референтната земја се зема најниската
референтна цена на истото помагало во таа земја.
Ако во некоја од референтните земји нема референтна цена за одредено помагало,
споредбата од член 8 се врши со референтните цени од земјите во кои таква цена има.
Во случај кога само во една од референтните земји има референтна цена на
ортопедското и друго помагало споредбата од член 8 се врши со референтната цена од таа
земја.“
Член 2
Во член 8 став 1, зборот „просечната“, се заменува со зборот „најниската“.
Член 3
Во член 9 став 2, зборот „одредува“ се заменува со зборот „утврдува“, а зборот
„просечната“ се заменува со зборот „најниската“.
Член 4
Членот 10 се менува и гласи:
„Член 10
Цена на помагалото за кое не е можно да се определи цена за споредба од референтните
земји, се утврдува врз основа на предлог-цена и медицинско – економска студија која
треба да ја достави носителот на Решението за ставање на ортопедското помагало во
промет на територијата на Република Македонија.“

1 од 2

Службен весник на РМ, бр. 181 од 27.12.2011 година

Член 5
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на
Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за
здравство.
Број 02 - 18660/4
15 декември 2011 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Јован Грповски, с.р.
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