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во државна сопственост донесен од Владата на Репуб-
лика Македонија заведен под број 19-2760/2 од 19 јуни 
2006 година објавен во,, Службен весник на Република 
Македонија“ број 76/2006 година и Статутот на Акцио-
нерско друштво за поштенски сообраќај „Македонска 
пошта“-Скопје во државна сопственост со бр.19-4953/6 
од 21 ноември 2006 година објавен во „Сл.весник на 
РМ“ бр.124/06. 

 
Член 63 

Овој Статут влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 
Македонија. 

 
  Н.О. бр.0202-569/1                         Претседател  
26 март 2015 година                   на Надзорен одбор, 

     Скопје                            Тони Димитриоски, с.р. 
__________ 

 
       

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

2271. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 2 од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник  на Ре-

публика Македонија“ број 25/00, 96/00, 50/01, 11/02,  

31/03, 84/05, 37/06, 18/07, 36/07, 82/08, 98/08, 6/09, 

67/09, 50/10, 156/10, 53/11,  26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 

43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14 и 188/24), Управниот 

одбор на Фондот за здравствено осигурување на Маке-

донија на седницата одржана на 30 јануари 2015 го-

дина, донесе 

 

С Т А Т У Т А Р Н А  О Д Л У К А 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ ЗА 

ЗДРАВСТВЕНО  ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Член 1 

Во Статутот на Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија („Службен весник на Република Маке-

донија“ број 27/12),  во член 8 став 1, по точката 14 се 

додава нова точка 15, која гласи: 

„15. Дава согласност за службените патувања на 

вработените надвор од земјата, кога со одлука на ди-

ректорот на Фондот на службен пат се упатуваат пове-

ќе од три лица.“ 

Tочката 15 станува точка 16. 

 

Член 2 

Оваа статутарна одлука влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на 

согласност од Владата на Република Македонија.         

                                                 

   Број 02 – 2025/2                         Управен Одбор 

23 март 2015 година                   Претседател, 

    Скопје                          Ангел Митевски, с.р. 

2272. 

Врз основа на член  56  став  1  точка  3  и член  69 

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 и 20/2015), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

на седницата одржана на  16 април 2015 година, до-

несе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВА-

ЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛ-

ЖИТЕЛНОТО  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 

Член 1 

Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рување на правата и обврските од задолжителното 

здравствено осигурување („Службен весник на Репуб-

лика Македонија“ број 18/2015), во член 7 се додава 

нов став 4 кој гласи: 

 „По исклучок за лицата кои остваруваат приходи 

од извршување физичка и/или интелектуална работа, 

врз основа на еден или повеќе договори за дело и/или 

авторски договори или друг договор со кој е определен 

надоместок за извршената работа, а немаат друг основ 

на осигурување, статусот на осигурено лице се утврду-

ва од денот на пристигнување на пријавата од Фондот 

на пензиското и инвалидското осигурување на Македо-

нија за исплата на надоместок по основ на договор за 

дело и/или авторски договор или друг договор. Осигу-

реното лице правата од задолжителното здравствено 

осигурување ги користи во временскиот период ут-

врден во пристигнатата пријава од Фондот на пензис-

кото и инвалидското осигурување на Македонија, но 

не повеќе од 60 дена.“ 

 

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. 

 

Број 02 – 7151/1                   Управен Одбор 

16 април 2015 година              Претседател, 

    Скопје                         Ангел Митевски, с.р. 


