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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 
2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 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 и 
50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на 05.05.2010 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС 
НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА 
ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА 

СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Во Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на 

средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од 
Листата на лекови на товар на средствата на Фондот („Службен весник на Република 
Македонија“ број 33/2010 и 44/2010), по членот 10 се додава нов член 10-а кој гласи: 

 
„Член 10-а 

Износот на средства кои се неискористени од претходниот квартал од одредени 
здравствени установи-аптеки, Фондот може да ги прераспределува на здравствени 
установи-аптеки по работни единици.  

Средствата од став 1 на овој член по утврдената методологија во овој правилник, се 
прераспределуваат по подрачните служби каде има значителна разлика меѓу 
распределените и реализираните средства од претходниот квартал, а за користење во 
тековниот квартал. 

Висината на средствата кои се прераспределуваат се определува  во зависност од 
вкупно неискористените средства од претходниот квартал и последните податоци  со кои 
располага Фондот за остварената  реализација на здравствените установи-аптеки .“ 

 
Член 2 

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

 
   Бр. 02-6300/13                                                                                            Управен одбор 
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