
Службен весник на РСМ, бр. 178 од 29.8.2019 година 

20191782771

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 2) од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/00, 96/00, 50/01, 11/02, 31/03, 84/05, 
37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 67/09, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 
187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 
154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 142/16 и 171/17), Управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на Северна Македонија, на седницата одржана на 31 јули 
2019 година, донесе

 
СТАТУТАРНА  ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ 

НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1
Во Статутот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник 

на Република Македонија“ бр. 27/12 и 64/15), во насловот и во членовите 1 и  2  зборот 
„Македонија“ се заменува со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2
Член 4 се менува и гласи: 
„Називот на Фондот  на македонски јазик е: Фонд за здравствено осигурување на 

Република Северна Македонија.
Скратен назив на Фондот на македонски јазик е : ФЗОРСМ.
Називот на Фондот  на албански јазик е: Fondi për sigurim shëndetësor i Republikës së 

Maqedonisë së Veriut. 
Скратен назив на Фондот на албански јазик е: FSSHRMV.
Називот на Фондот  на  англиски јазик е: Health insurance fund of Republic of North 

Macedonia.
Скратен назив на Фондот на англиски јазик  е: HIFRNM.

Седиштето на Фондот е во Скопје, на улица „Македонија“ бр. 5.“

Член 3

Член 5 се менува и гласи:
„Фондот во своето работење ги употребува следните печати:
1. Печатот што се користи во централната служба на Фондот има облик на круг со 

пречник од 40 мм. Во средината на печатот е грбот на Република Северна Македонија. Во 
горниот полукруг во првиот концентричен круг е испишано името на Република Северна 
Македонија, во вториот и третиот концентричен круг е испишан текстот „Фонд за 
здравствено осигурување на  Република Северна Македонија а во четвртиот е испишано 
„Скопје”. Во долниот полукруг истиот текст е испишан на јазикот кој го зборуваат 
најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.

2. Печатот што се користи во подрачните служби на Фондот има облик на круг со 
пречник од 40 мм. Во средината на печатот е грбот на Република Северна Македонија. Во 
првиот концентричен круг е испишано името на Република Северна Македонија и местото 
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во кое е седиштето на подрачната служба, во вториот концентричен круг е испишан 
текстот „Фонд за здравствено осигурување на  Република Северна Македонија“ а во 
третиот концентричен круг е испишан текстот „подрачна служба“.

На печатите што се користат во подрачните служби на Фондот во Велес, Гостивар, 
Дебар, Кичево, Крушево, Куманово, Прилеп, Скопје, Струга и Тетово, во горниот 
полукруг во првиот концентричен круг е испишано името на Република Северна 
Македонија, во вториот и третиот концентричен круг е испишан текстот „Фонд за 
здравствено осигурување на  Република Северна Македонија“ а во четвртиот 
концентричен круг е испишан називот на подрачната служба. Во долниот полукруг истиот 
текст е испишан на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо.

Ако во централната служба на Фондот и во подрачните служби на Фондот се користат 
повеќе печати, еден печат е без број, а секој од останатите има свој број.

Штембилот на централната и на подрачните служби на Фондот има форма на 
правоаголник  во кој е испишан текстот „Република Северна Македонија - Фонд за 
здравствено осигурување на Република Северна Македонија” и местото во кое е 
седиштето на Фондот, односно на подрачната служба, а подолу примено, организациона 
единица, број, прилог и вредност.

На штембилот што се користи во централната служба и на штембилите во подрачните 
служби на Фондот во Велес, Гостивар, Дебар, Кичево, Крушево, Куманово, Прилеп, 
Скопје, Струга и Тетово,  текст од ставот 4 на овој член е испишан на македонски јазик и 
неговото кирилско писмо и јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото 
писмо.

Штембилот што се користи во централната служба и штембилите на подрачните 
служби на Фондот во Велес, Гостивар, Дебар, Кичево, Крушево, Куманово, Прилеп, 
Скопје, Струга и Тетово се со димензии 65х40 мм, а штембилите на останатите подрачни 
служби се со димензии  60х30 мм.“

Член 4
Во член 7 во ставот 2 во воведната реченица зборовите „Република Македонија“ се 

заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Во став 2 во алинеите 4 и  5 зборот „Македонија“ се заменува со зборовите „Република 
Северна Македонија“.

Член 5
Во членовите 14, 15 став 1, 19 и 20 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со 

зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 6
Во член 23 став 1 во алинејата 6 кратенката „РМ“ се заменува со зборовите „Република 

Северна Македонија“.

Член 7
Во членовите 26 став 2 во алинеите 2, 3 и 4 и 29 став 2 зборовите „Република 

Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.
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Член 8
Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во 

„Службен весник на Република Северна Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 
согласност од Владата на Република Северна Македонија. 

Бр. 02-13590/1 Управен одбор
31 јули 2019 година Претседател,

Скопје д-р Ридван Асани, с.р.
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