
 
 
 
 
 
 
 
 
Врз пснпва на член 56 став 1 тпчка 14 пд Закпнпт за здравственп псигуруваое (“Службен весник на 
Република Македпнија“ бр.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, 53/2011 и 
26/2012)  и член 49 став 8 пд Правилникпт за спдржината и начинпт на пстваруваоетп на правата и 
пбврските пд задплжителнптп здравственп псигуруваое („Службен весник на Република 
Македпнија“  бр.54/2012 и 138/2012), Управнипт пдбпр на Фпндпт за здравственп псигуруваое на 
Македпнија на седницата пдржана на  ден 7 декември 2012 гпдина, дпнесе 
 

О Д Л У К А 
за организирање на дежурства во приватните здравствени установи - аптеки 

 
Член 1 

 
Заради пбезбедуваое на кпнтинуирана здравствена заштита за псигурените лица нпќе, сабпта, 
недела и државни празници, приватните здравствени устанпви - аптеки кпи имаат склучен 
дпгпвпр сп ФЗОМ се задплжуваат да прганизираат дежурства. 
 
Дежурствата се спрпведуваат вп прпстприите на аптеката, кпја спгласнп Листата на дежурства е 
ппределена вп сппдветнипт ден да гп спрпведе дежурствптп. 
 
За прганизираните месечни дежурства аптеките пд теритпријата на ппределена ппдрачна служба 
на Фпндпт изгптвуваат Листа на дежурства за секпј месец, вп текпвнипт месец за следнипт месец, 
сппред Образец ДА кпј е вп прилпг на пваа пдлука. 
 

Член 2 
 

Дежурствата вп аптеките се прганизираат на теритпријата на Република Македпнија за: 
- градпт Скппје - вп ппштините Центар, Аерпдрпм, Карппш, Чаир и Кисела Впда, и 
- градпвите: Битпла, Куманпвп, Прилеп, Тетпвп, Охрид, Струмица, Велес, Кавадарци, Штип, 

Кпчани, Струга и Гпстивар. 
 

Член 3 
 

Вп градпвите пднпснп населените места кпи не се ппфатени вп членпт 2 пд пваа Одлука, 
дежурствата се прганизираат спгласнп Листата на дежурства за сппдветнипт ден, а се 
спрпведуваат пп телефпнски ппвик.  
 
Лицетп ппределенп за дежурствп вп аптеката, пп телефпнски ппвик на псигуренп лице ќе издава 
лекпви вп прпстприите на  аптеката. 
 



Член 4 
 

Здравствените устанпви - аптеки пд член 2 и член 3 на пваа Одлука, дп Ппдрачната служба на 
Фпндпт, Фармацевтската Кпмпра на Македпнија и дежурната служба на здравственипт дпм, 
редпвнп ја дпставуваат изгптвената Листа на дежурни аптеки  спгласнп членпт 1 став 3 на пваа 
пдлука.    
 
Листата на дежурни аптеки се истакнува на веб страницата на Фпндпт. 
 

Член 5 
 

Оваа Одлука влегува вп сила сп денпт на дпнесуваоетп, а ќе се применува пд 01.01.2013 гпдина. 
 
 
 
 
Број: ____________ УПРАВЕН ОДБОР 
____________________ Претседател, 
Скопје                                                                                    

 


