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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 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, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 
112/14, 113/14, 188/14, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016 и 142/2016), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 19 август 2016 година, 
донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА

Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други 

помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2011, 66/2011 99/2011, 
5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 46/2015 и 211/2015),  
членот 11 се менува и гласи:

„Фондот склучува договори и анекси на договорите со правните лица за обезбедување 
на ортопедски помагала, доколку правното лице:

- услугите што ги врши се во рамките на дејноста за која е регистрирано;
- постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема, кадар и слично);
- се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување;
- негува добри деловни односи;
- ако ортопедското помагало има одобрение за пуштање во промет (регистрација), 

доколку е тоа утврдено со Законот за лековите, помошните  средства и медицински 
помагала.

Договори со правните лица за обезбедување на ортопедски помагала, анекси на 
договорите за продолжување на важење на договорот, анекси на договори за додавање на 
ново помагало во листата и анекси на договори за додавање на помагало од друг 
производител, се склучуваат исклучиво по објавување на јавен повик.

По исклучок на ставот 2 на овој член, може да се склучи анекс на договор без 
објавување на јавен повик само за помагала за кои веќе има склучено договор и за истите 
се врши промена или дополнување на рокот на важноста на одобрението за пуштање во 
промет.

Договорите и анексите од став 2 и 3 на овој член, Фондот ги склучува во рамките на 
утврдените буџетски средства за таа намена.

Референтните цени на ортопедските помагала периодично се утврдуваат од страна на 
Фондот.

Над стандардното ортопедско помагало е на товар на осигуреникот.
 

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а се објавува по добивање на согласност од министерот за 
здравство.
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