
 

  

 
 

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 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, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 
129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017 и 
„Службен весник на Република Северна Македонија“ број 275/2019), a во врска со член 10 од 
Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените 
услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко – консултативна стоматолошка 
здравствена заштита, член 12 од Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот 
на плаќање на здравствените услуги на приватните здравствени установи кои вршат специјалистичко – 
консултативна здравствена заштита и лабораториски испитувања по упат на избран лекар и член 14 од 
Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги 
на природни лекувалишта кои вршат специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено 
болничко лекување и специјалистичко консултативна здравствена заштита, управниот одбор на Фондот 
за здравствено осигурување на РС Македонија, на седницата одржана _________ 2020 година, донесе 
 
 
 

 
Одлука за измена и дополнување на Одлуката 

 за аконтативна исплата на утврден месечен надоместок за приватни здравствени установи 
кои вршат специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита, 

специјалистичко – консултативна  здравствена заштита и лабораториски испитувања по 
упат на избран лекар, во услови на постоење на вонредна состојба 

 
 
 

Член 1 
 

Во Одлуката за аконтативна исплата на утврден месечен надоместок за приватни здравствени установи 
кои вршат специјалистичко – консултативна стоматолошка здравствена заштита, специјалистичко – 
консултативна  здравствена заштита и лабораториски испитувања по упат на избран лекар, во услови 
на постоење на вонредна состојба (број 02-13293/1 од 20.10.2020 година), член 4 се менува и гласи: 
 
“По завршување на вонредната состојба, здравствената установа е обврзана да го надомести кон 
Фондот аконтативно исплатениот износ за месеците април, мај и јуни 2020 година, односно да 
реализира дополнително здравствените услуги во наредниот период, во вредност на вкупниот доделен 
аконтативен износ. Порамнувањето на средствата за 2020 година треба да се заврши заклучно со јуни 
2021 годината. 
 
Доколку до јуни 2021 годината, здравствената установа нема извршено  здравствени услуги со кои во 
целост ќе го покрие доделениот аконтативен износ за месеците април, мај и јуни 2020 година, истиот 
ќе биде намален од фактурите на здравствената установа доставени до Фондот за првото шестомесечје 
од 2021 година. 
 



Во случај кога и со фактурите од првото шестомесечје на 2021 година, не е во целост покриен 
доделениот аконтативен износ со извршени здравствени услуги, здравствената установа е должна  
остатокот на средства да ги уплати на сметката на Фондот.“   
 

Член 2 
 

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.04.2020 година заклучно 
со 30.06.2020 година. 
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