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1283.
Врз основа на член 9 став 4, член 25 став 5, член 28 

став 6, член 31 став 4, 31-a став 4, и член 56 став 1 точ-
ка 3 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, 53/2011, 26/2012 и 16/2013), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 8 март  
2013 година,  донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕ НА ПРАВАТА  И ОБВРСКИТЕ ОД  ЗАДОЛ-
ЖИТЕЛНОТО ЗАДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рување на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Службен весник на Ре-
публика Македонија“ бр. 54/2012, 138/2012 и 164/2012) 
во ставот 1 на членот 4 по зборот Фондот, зборовите: 
„според местото на живеење односно на работа“ се за-
менуваат со зборовите: „независно од местото на живе-
ење односно работа“.

Член 2
Во членот 5 ставот 1 се менува и гласи: 
„Подносителот на пријавата е должен кон пријавата 

да приложи соодветни докази со кои се докажува закон-
скиот основ за осигурување, освен за оние докази  (фа-
кти) со кои Фондот располага по службена должност“.

Во членот 5 по ставот 3 се додава нов став 4 кој гла-
си: 

„По обработката на податоците од копијата на лич-
ната карта од став 2 и 3 на овој член, копијата од лична-
та карта се поништува комисиски во рок од 30 дена од 
денот на приемот согласно со прописите за заштита на 
личните податоци“. 

Ставовите 4, 5 и 6 стануваат став 5, 6 и 7.

Член 3
Ставот 2 на членот 9 се менува и гласи:
„Кон одјавата за здравствено осигурување се прило-

жува соодветен доказ за престанок на основот на осигу-
рување од кој ќе се види дека престанал основот на оси-
гурување, освен за оние докази (факти) со кои Фондот 
располага по службена должност“.

Член 4
Во членот 10 по ставот 1 се додава нов став 2 кој 

гласи:
„Со воведувањето на електронска обработка на 

образецот на пријавата  односно одјавата во здравстве-
но осигурување  по точно дефинирани процедури, како 
и при функционирање на електронски потпис од еле-

ктронска здравствена картичка, пријавувањето и одјаву-
вањето во задолжително здравствено осигурување мо-
же да се врши и по електронски пат.“ 

Ставот 2 станува став 3.

Член 5
Во ставот 1 на членот 13, по запирката зборот „спо-

ред“ се брише и се додаваат зборовите: „независно од“. 
Во ставот 2 на членот 13 точката на кројот од тек-

стот се заменува со запирка и се додаваат зборовите „ 
под услов осигуреникот да има активна пријава во за-
должително здравствено осигурување. 

Во ставот 5 на членот 13 на крајот од текстот, точка-
та се брише и се додаваат зборовите: „за оние осигуре-
ни лица кои со истата го докажуваат траењето на здрав-
ственото осигурување .“

Член 6
Ставот 2 на членот 21 се менува и гласи:
Подрачната служба на Фондот по службена долж-

ност може да ја изврши промена на избраниот лекар и 
тоа само во делот на одјавата на избраниот лекар врз ос-
нова на поднесена изјава на осигуреното лице и нејзи-
на верификација со увид на личните податоци во лична-
та карта, во рок од осум дена од поднесувањето на изја-
вата.

Член 7
По членот 21 се додава нов член 21-а кој гласи:
„Со воведување на  електронска обработка на обра-

зецот за избор на лекар, односно промена на избран ле-
кар, по точно дефинирани процедури, како и при функ-
ционирање на електронски потпис од електронската 
здравствена картичка, изборот односно промената на 
избраниот лекар во одредени случаи  може да се врши 
и по електронски пат.“ 

Член 8
Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македони-
ја“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Ми-
нистерот за здравство.

Бр. 02–3291/9 Управен одбор
8 март 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
__________

1284.
Врз основа на член 25, член 28 и член 56 став 1 точ-

ка 3 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, 53/2011, 26/2012 и 16/2013),  
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 8 март 
2013 година, донесе

П Р А В И Л Н И К


