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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 30, член 31 став 4 и член 56 став 1 точка 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, 37/2006,1 8/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 10.10.2011 година, 
донесе 

 
П Р А В И Л Н И К  

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО 

СТРАНСТВО 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица 

во странство  (“Службен весник на Република Македонија“105/2011) во членот 3 став 4  
по зборот став бројот „4“ се брише и се додаваат зборовите “став  2 алинеја 2“. 

По ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„По исклучок од став 2 алинеја 2 на овој член, не се доставува профактура од странски 

здравствени установи од земјите Република Словенија, Република Хрватска, Република 
Бугарија и Република Србија, во случаи кога во овие земји не се врши потребната 
здравствена услуга, или кога во предлогот за упатување на лекување во странство од 
соодветната универзитетска клиника е наведено дека потребната здравствена услуга се 
врши единствено во предложената странска здравствена установа, или кога се работи за 
потреба од реоперативен зафат или продолжување на лекување, односно следна фаза на 
лекување, во странска здравствена установа каде претходно бил упатен осигуреникот, 
односно било извршено лекувањето.“ 

Ставовите 5, 6, 7 и 8 стануваат став 6, 7, 8 и 9. 
 

Член 2 
Во членот 10 став 2 запирката по зборот „постапка“ станува точка, а зборовите „во 

согласност со член 3, 4, 5, 7 и 8 од овој правилник“ се бришат.  
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи : 
„Постапката за продолжување на лекувањето во странската здравствена установа од 

став 2 на овој член се спроведува врз основа на: 
- барање за продолжување на лекување во странство, кое се поднесува согласно став 1 

на член 3 од овој правилник; 
- предлог на странската здравствена установа за оправданоста на причините за 

продолжување на лекувањето; 
- потребната медицинска документација и друга документација за текот на лекувањето 

во странската здравствена установа, и  
- оценка и мислење од на првостепената лекарска комисија на Фондот за потребата од 

продолжување на болничкото лекување во странската здравствена установа. 
 

Член 3 
Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи: 
„Решението  од став 1 на овој член Фондот го донесува врз основа на:  
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- барање за болничко лекување во странство, кое се поднесува согласно став 1 на член 3 
од овој правилник; 

- предлог за упатување на лекување во странство од соодветната универзитетска 
клиника во Скопје ; 

- потребната медицинска документација и друга документација за такот на лекувањето 
во здравствените установи во републиката и  

- оценка и мислење од на Првостепената лекарска комисија на Фондот за потребата од 
итност за упатување на болничкото лекување во странската здравствена установа.“ 

 
Член 4 

Во членот 34 по ставот 4 се додава нов став 5 кој гласи: 
„По завршување на итноста, може да се одобри превоз за враќање на осигуреното лице 

со санитетско возило во Република Македонија врз основа на оценка и мислење на 
лекарската комисија на подрачната служба на Фондот, а по предлог на странската 
здравствена установа.“ 

Ставовите 5 и 6 стануваат став 6 и 7. 
 

Член 5 
Во насловот пред член 36 и во член 36 зборот „превоз“ се заменува со зборот „пренос“.  
 

Член 6 
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Министерот за 
здравство. 

 
Бр. 02-15600/3                                                                                       Управен одбор 

10 октомври 2011 година                                                                              Претседател, 
     Скопје                                                                                                 Јован Грповски, с.р. 
 
 


