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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со членот 69 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, 19/2011, 53/2011 26/2012 16/2013, 91/2013 и 
187/2013) Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на  21 јануари 2014 година, донесе

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ 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 примарна 

здравствена заштита  („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012 и 
176/2013), во членот 10  се додаваат  нови става 2 и 3  кои гласат:

„Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 9 став 2 односно  кога износот на 
вкупниот број  на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот во руралното подрачје 
е помал од 1800 поени, истите не се обврзани да ги реализираат превентивни мерки и 
активности (цели) од член 11 алинеjа 1.   

Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 9 став 3 односно  кога износот на 
вкупниот број  на поени од осигурени лица кои го избрале лекарот во руралното подрачје 
е поголем од 1800 поени, истите се обврзани да ги реализираат превентивни мерки и 
активности (цели).“   

Ставот 2 станува став 4. 

Член 2
Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи:
„Здравствената установа доставува периодични извештаи за извршени активности за 

исполнување на целите и истите се контролираат еднаш годишно.“
Во ставот 3 на членот 11 зборовите „во дадениот квартал“ се бришат.
  

Член 3
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.

Бр. 02-2014/3 Управен одбор
3 февруари 2014 Заменик на претседателот,

Скопје Ангел Митевски, с.р.


