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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 
2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 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 и 
50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на ден 10.05.2010 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК 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“ број 111/2000, 31/2003, 113/2005, 
41/2007, 62/2007, 89/2007, 100/2008 и 101/2009), во член 3 од правилникот се додава нов 
став 4 кој гласи: „Осигурените лица  на кои им е утврдено својство на деца со посебни 
потреби кон барањето од став 1 на овој член поднесуваат решение од Министерството за 
труд и социјална политика - Центар за социјални работи“. 

 
Член 2 

Во член 8 став 1 на крајот на реченицата се брише точката и се додаваат зборовите 
„освен осигурените лица кои се ослободени од учество“. 

 
Член 3 

Во член 16 се додаваат нови став 6 и 7 кои гласат: „Од учество со 20% во вкупните 
трошоци се ослободуваат деца со посебни потреби, според прописите за социјална 
заштита, согласно член 34 став 1 алинеја 2 од законот.  

Својството на дете со посебни потреби осигуреното лице го докажува со решение од 
надлежниот Центар за социјална работа при Министерството за труд и социјална 
политика“. 

 
Член 4 

Се менува образецот на барање Бр-1, лекување во странство (болничко лекување) кој е 
составен дел на овој правилник. 

 
Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство. 

 
    Бр.02-6826/3                                      Управен одбор 
10 мај 2010 година                                     Претседател, 
        Скопје                                      Елена Трпковска, с.р. 
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