
 
 
 
 
 

 
 
 

СООПШТЕНИЕ 
 
 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува  давателите на здравствени 
услуги од дејноста општа медицина,ошта стоматологија, специјалистичко консултативна 
здравствена заштита, лаборатории и специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена 
заштита, дека е во постапка за изготвување на  Анекс на договор со кој е направено намалување 
на  одредени договорни казни и тоа: 

 
1.   Анексите  за измена и дополнување на договорите за општа медицина и општа 
стоматологија се однесуваат на намалување на казната за неоснована наплата на 
дополнителни средства од осигурените лица, која е во висина од три месечни капитации 
фиксен дел.  
 
Ваква договорна казна е предвидена само во Договорот за извршување и плаќање во 
примарна здравствена заштита-општа медицина и Договорот за извршување и плаќање 
во примарна стоматолошка здравствена заштита, со што ги доведува во нерамноправна 
положба со здравствените установи од останатите дејности. 
 
Со цел да се ублажи казнената политика, а се во насока на изедначување на казните на  
приватните здравствени установи од примарна здравствена заштита  од сите дејности, со 
оие Анекс на договори, оваа договорната казна од три месечни капитации фиксен дел се 
префрла во една половина месечна капитација од фиксен дел.  
 
2. Анексот на договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во специјалистичко 
консултативна здравствена заштита и Анексот на договорот за извршување и плаќање на 
лабораториски испитувања во специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на 
избран лекар  и Анексот на договорот за специјалистичко консултативна  стоматолошка 
здравствена заштита  се однесуваат на допрецизирање на начинот на утврдување на основицата 
при изрекување на договорната казна. 
 
 Имено во важечките договори договорната казна се утврдуваше на последно исплатениот 
договорен надоместок. Со договорот беше предвидено квартално усогласување на висината 
договорениот надоместок. Во таков случај  договорната казна може да биде определена на многу 
повисок износ одколку што изнесува месечниот надоместок, зависно од последно фактурираниот 
и исплатен  надоместок за соодветниот месец. 
 



За да се овозможи еднаков пристап при одредување на договорната казна, со овие Анекси на 
договори  се определува основицата на која се утврдува договорната казна да биде  во висина од 
една третина од вкупниот износ на надоместокот за последно исплатениот квартал.  
 
Анексот на  договорот стапува во сила со денот на потпишување на двете договорни страни.  
 
 
Со почит 
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