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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 9, став 1, под б точка 3 и став 3, член 33, член 35 и член 56 став 1 

точка 3 и член 69 од Законот за здравственото осигурување ("Сл.весник на РМ"бр. 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 142/16 и 171/2017), 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата 

одржана на 7 јуни 2018 година, донесе 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ 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 („Сл весник на РМ“ бр. 33/2011, 66/2011, 99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 

151/2013, 10/2014, 113/2014, 189/2014, 46/2015, 211/2015, 158/2016 и 45/2018), член 5 став 

1 се менува и гласи: 

„Потврдата за ортопедско помагало ја заверува подрачната служба на Фондот, 

независно од местото на живеење односно работа на осигуреното лице“. 

 

Член 2 

Во член 27 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:  

„Како стандардна инвалидска количка за церебрална парализа се смета количка 

изработена од метал, кожа, пластична маса, гума и текстил и која има ремен за фиксација 

на градите, ремен за фиксација на нозете, ремен за фиксација на главата, потпирач со 

прекршување, масичка, потпирач за глава, тапацирано седиште (перниче), потпирач за 

листот на нозете, папучи за штелување, тврдо седиште, тврд наслон и клин помеѓу 

нозете.“   

 

Член 3 

Во членот 28 се додава нов став 4 кој гласи:  

„По исклучок на став 1 од овој член, осигуреното лице со параплегија, квадриплегија, 

покрај собна инвалидска количка на рачен погон има право и на тоалетна количка.“  

 

Член 4 

Во членот 38 став 1, алинејата 3 се менува и гласи: 

„- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст - 12 месеци;“  

Во член 38 став 1, алинејата 4 се менува и гласи: 

 „- за осигурени лица над 65 годишна возраст - 12 месеци.“ 

 

Член 5 

Членот 55 се менува и гласи: „Осигурените лица кои имаат вградено слушен имплант 

имаат право на 30 батерии месечно и приклучок според потребата. 
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Правото од став 1 на овој член се остварува со потврда издадена од избран лекар врз 

основа на специјалистички извештај односно отпусно писмо со кои се потврдува дека кај 

осигуреното лице е вграден слушниот имплант.“ 

 

Член 6 

Во Списокот на ортопедски и други помагала во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по 

помагалото од вид 1, по шифра 1313 механички скочен зглоб се додава следната табела: 

 

 
 

Член 7 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во 

делот од табелата за СУСПЕНЗИИ И КОЗМЕТИКА, вид 1 за шифрата 1501-вакум 

суспензија во колоната „Начин на производство„  зборот “сериски“ се менува со 

зборовите “сериски (составен дел на индивидуално)“, и за шифрата 1503-козметска 

облога, во делот на “Начин на производство, зборот “индивидуално“ се менува со 

зборовите „сериски (составен дел на индивидуално)“. 

 

Член 8 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во 

делот од табелата ПРОТЕЗИ ЗА РАЦЕ за ортопедските помагала вид 1, шифра 1607 и 

1608 во колоната „индикации по правилник„ зборовите „член 16“ се менуваат со 

зборовите „член 18“.  

 

Член 9 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во 

делот од табелата за НАДКОЛЕНИ ОРТОЗИ, за ортопедското помагало вид 1, шифра 

2105 – Надколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб во колоната  „Начин 

на производство„  зборовите “ и сериски со прилагодување“ се бришат.  

 

Член 10 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во 

делот од табелата за ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ вид 1 за шифрата 3102 инвалидска собна 

количка – стандард во колоната медицински индикации помеѓу зборовите „Болести на 

мионевралната спојака на мускул (G71-G72);“ и зборовите „Хемиплегија G 81 (G 81.0 – G 

81.9);“ се додаваат зборовите „G.80.0, G80.2, G80.3, G80.9;“. 



Службен весник на РМ, бр. 129 од 12.7.2018 година  

3 од 3 

Член 11 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во 

редот ДОДАТОЦИ НА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ, во колоната МЕДИЦИНСКИ 

ИНДИКАЦИИ по зборовите „соодветни индикации“ се додаваат зборовите „освен за 

дијагнозите G.80.0, G80.2, G80.3, G80.9“  

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, во 

делот од табелата за ДОДАТОЦИ НА ИНВАЛИДСКИ КОЛИЧКИ, вид 1 за шифрите 3202, 

3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212 и 3213, во колоната  „Начин на 

производство„  по зборовите “сериски со прилагодување“ се додаваат зборовите “и 

индивидуално“, а за шифрата 3215 по зборот „сериски„ се додаваат зборовите “и 

индивидуално“. 

 

Член 12 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот, за 

ортопедските помагала вид 1, шифра 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111 и 

4112 во колоната „рок на употреба во месеци според возраста над  18 до 65 години “ 

бројот „18“ се заменува со бројот „12“, и  во колоната „рок на употреба во месеци според 

возраста над  65 години “бројот „18“ се заменува со бројот „12“. 

Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот за 

ортопедските помагала вид 1, шифра 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111 и 

4112 во колоната „Забелешка“  зборовите „Освен за помагала од член 36 каде рокот е 12 

месеци“ се бришат. 

Член 13 

Во Шифрарникот на ортопедски помагала, во делот ЗГЛОБНИ МЕХАНИЗМИ по 

помагалото од вид 1, шифра 1313, се додава следната табела: 

 

 

 

 

 

Член 14 

Овој Правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 

министерот за здравство.   

 

Број 02-8514/27 Управен одбор 

12 јуни 2018 година Претседател, 

Скопје Верица Проковиќ, с.р. 
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