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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА
1. Јанез Јелникар се разрешува од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на негово барање.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22–7904/2
28 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3720.
Врз основа на член 59 став 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република
Македонија“ 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 и 156/2010),
Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 декември 2010 година, донесе
РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВД ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
1. За вршител на должноста директор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија, до именувањето на директор по распишан конкурс, се именува м-р
Виолета Петровска.
2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“
Бр. 22–8160/1
28 декември 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Васко Наумовски, с.р.
__________

3721.
ИСПРАВКА
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА
Во Решението за именување членови на Државната
пописна комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/2010), во точка 1 во
- алинејата 1 наместо „Љупчо“, треба да стои „Љубомир“ и во
- алинеја 17 наместо „Насија“, треба да стои „Нафија“.
Од Владата на Република Македонија
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
3722.
Врз основа на член 7-а, став 2 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/2007, 22/08, 159/08, 133/10 и 145/10), министерот за финансии, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ
ЗА ПЛАЌАЊЕ ШТО ГИ КОРИСТАТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КАКО И ПОСТАПКА ЗА ИСПРАВКА НА ГРЕШКА НАПРАВЕНА ПРИ ВРШЕЊЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО РАМКИТЕ НА
ЗДРАВСТВЕНАТА ТРЕЗОРСКА СМЕТКА
Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на обрасците за плаќање што ги користат
здравствените установи како и постапка за исправка на
грешка направена при вршење на платниот промет.
Член 2
Барањето за плаќање кон сметки надвор од здравствената трезорска сметка кое се користи за безготовинско плаќање кон сметки надвор од Здравствената
трезорска сметка, е изработено на хартија дизајнирана
во правоаголен облик и е составено во два примерока
од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува
квалитетен пренос на податоци на копијата).
Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.
Барањето од став 1 на овој член е со димензии
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обрабени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се испишани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Бојата на заднината на барањето за плаќање е
со боја од палетата Ц:0,М:40,Ѕ:20,К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот “Потпис и печат” е со
боја од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20.
Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 90 кој е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој
правилник.
Член 3
Барањето за плаќање помеѓу јавни здравствени
установи кое се користи за плаќања во рамки на Трезорската сметка на Фондот, односно за меѓусебните
плаќања на јавните здравствени установи или помеѓу
сметки на иста јавна здравствена установа, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).
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Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.
Барањето од став 1 на овој член е со димензии
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обрабени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се испишани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:16,
М:0,Ѕ:32, К:0. Бојата на посебните делови кои се обрабени со линија и кои во барањето се означени како потемни полиња и претставуваат рамка на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и заднината на
барањето, но потемна. Заднината на затемнетото поле е
со боја од палетата Ц:68,М:0,Ѕ:64,К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот “Потпис и печат” е со
боја од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20.
Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 91 кој е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој
правилник.
Член 4
Барање за исплата на готовина кое се користи за подигање на готовина од страна на јавните здраствени
установи, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден
дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).
Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.
Барањето од став 1 на овој член е со димензии
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обрабени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се испишани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:40, М:0,
Ѕ:0,К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот на
образецот, како и заднината на полето на елементот
“Потпис и печат” е со боја од палетата Ц:20, М:0,Ѕ:0,
К:20.
Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 94 кој е даден во Прилог 3 и е составен дел на овој
правилник.
Член 5
Барање за поврат на средства на правни и физички
лица, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден дел
(на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен
пренос на податоци на копијата).
Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.
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Барањето од став 1 на овој член е со димензии
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обрабени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се испишани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:16, М:0,
Ѕ:32, К:0. Бојата на посебните делови во образецот кои
се обрабени со линија и кои во приложениот образец се
означени како потемни полиња и претставуваат рамка
на 2 или 3 елементи се од истата палета на боја како и
заднината на барањето, но потемна. Заднината на затемнетото поле е со боја од палетата Ц:68,М:0,Ѕ:64,К:0.
Заднината на полето во кое е впишан бројот на образецот, како и заднината на полето на елементот “Потпис
и печат” е со боја од палетата Ц:20,М:0,Ѕ:0,К:20.
Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 93 кој е даден во прилог 4 ие е составен дел на овој
правилник.
Член 6
Барање за плаќање помеѓу Трезорот и Трезорот на
Фондот, е изработено на хартија дизајнирана во правоаголен облик и е составено во два примерока од еден
дел (на самокопирачка хартија, која обезбедува квалитетен пренос на податоци на копијата).
Вториот примерок од барањето за плаќање задолжително има ознака "копија" и истиот останува кај налогодавачот како доказ за поднесеното барање за плаќање.
Барањето од став 1 на овој член е со димензии
99x150мм, со одредена боја, со исклучок на полињата
во кои се впишуваат податоци, кои се со бела боја. Линиите со кои се обрабени полињата и буквите на исписите се со црна боја. Називите на елементите се испишани со македонска подршка во изведба Bold и со големина 6. Барањето е со боја од палетата Ц:20, М:20,
Ѕ:0, К:0. Заднината на полето во кое е впишан бројот
на образецот, како и заднината на полето на елементот
“Потпис и печат” е со боја од палетата Ц:20, М:0, Ѕ:0,
К:20.
Барањето од став 1 на овој член се издава на образец 76 кој е даден во Прилог 5 и е составен дел на овој
правилник.
Член 7
За грешки настанати при вршење на платен промет
повратот со налог го вршат јавните здравствени установи по писмено барање од страна на носител на платниот промет и доказ за направената грешка.
Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во ,,Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.
Бр. 08-46247/1
30 декември 2010година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Зоран Ставрески, с.р.
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