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Член 6 
Во членот 1 од Листата на лекови, во колоната 7 - 

Режим на пропишување, се вршат следните измени и 
дополнувања: 

- кај АТЦ кодот N03AX14 – „Levetiracetam – табле-
ти СРЈ“ и „Levetiracetam – раствор за орална употреба 
СРЈ“, во колоната 7 – „Режим на пропишување”, по 
зборовите „RS – лекот се пропишува по добиено мис-
лење од клинички конзилиум“ се додаваат зборовите 
„или болнички конзилиум“; 

- кај АТЦ кодот C01DA02 – „Glyceryl trinitrate – 
сублингвален спреј СРЈ“ во колоната 7 – “режим на 
пропишување”, ознаката „RSS” се заменува со ознака-
та „R“. 

 
Член 7 

Во членот 4-а од Листата на лекови, по зборовите  
„референтната цена на ФЗОМ“ се додаваат зборовите 
„односно одобрената цена на лекот во РМ“. 
 

Член 8 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство. 

 
Бр. 02-2014/11 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 
Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 
1400. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со чле-
нот 69 од Законот за здравственото осигурување („Служ-
бен 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, 19/2011, 53/2011 
26/2012 16/2013, 91/2013 и 187/2013) Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата одржана на  21 јануари 2014 година, донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА 
ЗДРАВСТВЕНИТЕ  УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА  

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-

ствените услуги во примарна здравствена заштита  
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
42/2012 и 176/2013), во членот 10  се додаваат  нови 
става 2 и 3  кои гласат: 

„Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 
9 став 2 односно  кога износот на вкупниот број  на по-
ени од осигурени лица кои го избрале лекарот во ру-
ралното подрачје е помал од 1800 поени, истите не се 
обврзани да ги реализираат превентивни мерки и ак-
тивности (цели) од член 11 алинеjа 1.    

Избраните лекари кои се исплаќаат согласно член 9 
став 3 односно  кога износот на вкупниот број  на пое-
ни од осигурени лица кои го избрале лекарот во рурал-
ното подрачје е поголем од 1800 поени, истите се об-
врзани да ги реализираат превентивни мерки и актив-
ности (цели).“    

Ставот 2 станува став 4.  

Член 2 

Ставот 2 на членот 11 се менува и гласи: 

„Здравствената установа доставува периодични из-

вештаи за извршени активности за исполнување на це-

лите и истите се контролираат еднаш годишно.“ 

Во ставот 3 на членот 11 зборовите „во дадениот 

квартал“ се бришат. 
   

Член 3 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во Службен весник на Република Македонија, а 

ќе се објави по добивањето на согласност од министе-

рот за здравство. 

 

Бр. 02-2014/3 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 

__________ 

 

1401. 

Врз основа на член   56  став  1  точка  3 а во врска 

со членот 69 и 71  од Законот за здравственото осигу-

рување („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, 19/2011, 

53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013 и 187/2013) Управ-

ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија, на седницата одржана на  21 јануари 2014 

година, донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ И НАЧИН НА РАБОТА 

НА КОНТРОЛАТА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО  

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Правилникот за овластување и начин на работа 

на контролата на Фондот за здравствено осигурување  

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

105/2010, 33/2011 и 29/2012), во членот 11 став 1 точка 

2 се менува и гласи: 

„Остварување на активности за исполнување на оп-

ределени цели кај избраниот лекар се врши на репре-

зентативен примерок на 2.5% од целите за секоја цел 

поединечно. Начинот за пресметката и исплатата на ре-

ализираните цели е дефиниран со посебно Упатство. 

Реализацијата на превентивните мерки и активности 

(цели) кај избраниот лекар започнувајќи од 2014 го-

дина, се порамнуваат на крајот  на календарската го-

дина.“  

 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македо-

нија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Бр. 02-2014/6 Управен одбор 

3 февруари 2014 Заменик на претседателот, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 


