
 

Врз основа на член 56 точка 14 од Законот за здравственото осигурувањ е 

(„Служ бен весник на Република М акедонија“ 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), а во врска со член 4 и член 5 од 

П равилникот за критериумите за склучувањ е на договори и за начинот на 

плаќањ е на здравствените услуги на здравствените установи кои врш ат 

обезбедувањ е на осигурените лица со лекови кои се пропиш уваат на рецепт 

во примарната здравствена заш тита (Служ бен весник на Република 

М акедонија бр. 76/2004 и 137/2006), Управниот одбор на Ф ондот за 

здравствено осигурувањ е на М акедонија, на седницата одрж ана на 7 

септем ври 2010 година донесе  

    

ОООО    ДДДД    ЛЛЛЛ    УУУУ    КККК    АААА    

зазазаза    изм енувањ еизм енувањ еизм енувањ еизм енувањ е    ииии    дополнувањ едополнувањ едополнувањ едополнувањ е    нананана    ОдлОдлОдлОдлукатаукатаукатауката    зазазаза    утврдувањ еутврдувањ еутврдувањ еутврдувањ е    нананана    висинатависинатависинатависината    

нананана    надом естокотнадом естокотнадом естокотнадом естокот    нананана    здравственатаздравственатаздравственатаздравствената    услугауслугауслугауслуга    зазазаза    обезбедувањ еобезбедувањ еобезбедувањ еобезбедувањ е    нананана    

осигуренитеосигуренитеосигуренитеосигурените    лицалицалицалица    сосососо    лековилековилековилекови    нананана    рецептрецептрецептрецепт    

    

    

Ч ленЧ ленЧ ленЧ лен    1111    

 

Во Одлуката за утврдувањ е на висината на надоместокот на здравствената 

услуга за обезбедувањ е на осигурените лица со лекови на рецепт (Бр. 02 - 

9770/7 од 25.07.2007 и Бр. 02 - 12352/19 од 24.07.2008 година), во член 1, во 

табелата се врш ат следните изм ени: 

 

Кај редниот број 1, во втората колона броевите „0,00 - 150,00“ се зам енуваат 

со „до 150,00“. 

 

Кај редниот број 6, во втората колона, броевите „7.000,01 - 23.000,00“ се 

зам енуваат со „над 7000,00“. 

    

Ч ленЧ ленЧ ленЧ лен    2222    

 

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањ ето.  

 

 

Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    12631/12631/12631/12631/    УП РАВЕН  ОДБОРУП РАВЕН  ОДБОРУП РАВЕН  ОДБОРУП РАВЕН  ОДБОР    

7777    септем ври 2010 годинасептем ври 2010 годинасептем ври 2010 годинасептем ври 2010 година    П ретседател,П ретседател,П ретседател,П ретседател,    

С  к о п ј еС к о п ј еС к о п ј еС к о п ј е    Елена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена Трпковска    

 


