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2085.
Врз основа на член 30 и 56 став 1 точка 14 од Зако-

нот 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 и 16/2013), и член 
43 од Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
__________ година), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на 10 мај 2013, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕД-
ВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА 
КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА 

ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВО СТРАНСТВО

Член 1
Во Одлуката за  утврдување на  обрасците предвиде-

ни во Правилникот за начинот на користење на здрав-
ствени услуги на осигурените лица во странство 
(„Службен весник  на Република Македонија“ број 
133/2011, 53/2012 и 18/2013),  во членот 1  обрасците 
со реден број: 

- 1. Барање за болничко лекување во странство 
(oбразец Л1);

- 2. Барање за продолжување на лекување во странс-
тво и/или признавање на дополнителни трошоци (oбра-
зец Л2);

- 3. Барање за надомест на средства за користење на 
здравствени услуги во странство-итен случај (oбразец 
Л3);

- 4. Барање за контролен преглед во странство по из-
вршено болничко лекување во странство на товар на 
ФЗОМ ( oбразец Л4);

- 5. Барање за надомест на средства за превоз на по-
чинато лице при болничко лекување во странство на то-
вар на ФЗОМ (oбразец Л5), се заменуваат со нови 
обрасци.

Обрасците од став 1 на овој член се дадени во при-
лог на оваа одлука и се нејзин составен дел.

Член 2
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување-

то во „Службен весник на Република Македонија“. 

Бр.02-6210/10 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2086.
Врз основа на член 25, член 28, член 54 став 1 точка 

10 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ 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) и член 10 став 2 и член 21-а од Пра-
вилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување („Службен весник на Република Македо-
нија“ број 54/2012, 164/2012, 57/2013 и 64/2013),  
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурува-
ње на Македонија на седницата одржана на 10 мај  
2013 година,  донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА-
ВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ, ПРИ-
СТАП, ИЗДАВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПО-
ДАТОЦИТЕ ОД ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ 

НА ФЗОМ ДОСТАПНИ НА ВЕБ ПОРТАЛОТ

Член 1
Во Правилникот за начинот на користење, пристап, 

издавање, чување и заштита на податоците од информа-
циониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
57/2013 година), во член 9 став 5 зборовите: „во наред-
ниот период“ се заменуваат со зборовите: „по овозмо-
жување на технички услови“.

Член 2
Во член 12 став 1 по зборовите: „кој е регистриран 

во Фондот“ се става точка а зборовите до крајот на ре-
ченицата се бришат. 

По зборовите „(адреса на живеење, адреса на пре-
стојувалиште, контакт телефон, емаил адреса)“ се става 
точка а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 3
Во член 14 став 1 зборовите: „избор/промена на из-

бран матичен лекар“ се заменуваат со зборовите „доде-
ка лекарите вработени во здравствените установи може 
да направат избор/промена на избран матичен лекар, 
по добиена согласност од осигуреникот.“

Член 4
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.02-6210/3 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2087.
Врз основа на член  28, член 54 став 1 точка 10 и 56  

став  1  точка  3  од Законот за здравственото осигурува-
ње („Службен весник на Република Македонија“ бр. 
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 и 16/2013) Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 10 мај 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-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1
Во Правилникот за содржината и начинот на оства-

рувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 
54/2012 ,138/2012, 164/2012, 57/2013 и 64/2013) во член 
15 став 1 по зборовите “училишна медицина“ се додава-
ат зборовите “сите со приложена лиценца за работа од 
општа медицина“. 
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Во член 15 став 3 на крајот од реченицата се додава-
ат зборовите “со приложена лиценца за работа од оп-
шта стоматологија“. 

Член 2
Во член 17 став 1  зборот “одбие“ се заменува со 

зборовите: “откаже направениот“.

Член 3
Во член 19 став 1 точка 3  зборовите: “односно лека-

рот“ се бришат.

Член 4
Членот 20 се менува и гласи:
„Изборот на лекар за сите осигурени лица кои има-

ат електронска здравствена картичка се врши преку 
веб- порталот на Фондот.  

Изјавата лекарот ја пополнува електронски со што 
осигуреното лице во истиот момент го врши  изборот 
на  лекарот.

За осигурените лица кои сеуште немаат електрон-
ска здравствена картичка, изборот на лекар се врши со 
пополнување на изјава за избор - промена  на лекар на 
пропишан образец. 

Изјавата од став 3 на овој член се потполнува во 
два примероци од кои едниот останува во здравствени-
от картон на осигуреното лице кај избраниот лекар, а 
другиот избраниот лекар го доставува до подрачната 
служба на Фондот за евиденција.“

Член 5
Членот 21 се менува и гласи:
„Промената на избраниот лекар  со одјава од прет-

ходниот лекар и пријава кај новиот лекар за сите осигу-
рени лица кои имаат електронска здравствена картичка 
се врши преку веб-порталот на Фондот  кај новоизбра-
ниот лекар.

За осигурените лица кои сеуште немаат електртрон-
ска здравствена картичка, промената на избраниот ле-
кар се врши кај новоизбраниот лекар со пополнување 
на образец одјава-пријава за избор на лекар.

За осигурените лица од став 2 на овој член, новата 
изјава за избор на лекар новоизбраниот лекар ја доста-
вува до подрачната служба на Фондот.

Промената на избраниот лекар  за осигурените лица 
од став 1 и 2 на овој член се врши во ист ден.

Фондот по службена должност ќе изврши колектив-
на одјава на осигурените лица од избраниот лекар во 
случај на престанок на работа на избраниот лекар или 
поради раскинување на договорот со Фондот.

При промена на избраниот лекар, здравствениот 
картон се пренесува кај ново избраниот лекар, по бара-
ње на осигуреното лице.“

Член 6
По членот 62 се додава нов член 62-а кој гласи:

„ОСТВАРУВАЊЕ НА ДИЈАЛИЗА ВО СТРАНСТВО

Член 62-а
Осигурените лица кои привремено престојуваат во 

странство, на товар на средствата на Фондот еднаш во 
годината и тоа не подолго од 30 дена, може да користат  
дијализа во странска здравствена установа.

Платените здравствени услуги од ставот 1 на овој 
член, Фондот ги признава во висина на утврдената ре-
ферентна цена за дијализа, намалени за висината на 
пропишаното учеството, врз основа на поднесено бара-
ње од осигуреното лице.“

Член 7
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.02-6210/11 Управен одбор
10 мај 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.
_________

2088.
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од За-

конот за здравственото осигурување („Службен весник 
на Република Македонија“ бр. 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), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 10 мај 2013 годи-
на, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕ-

НИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ВO 
СТРАНСТВО

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1
Co овој правилник се утврдува начинот на користе-

ње на болничко лекување на осигурените лица во 
странство, начинот на користење на двојазични обрас-
ци за упатување на лекување во странство со земји со 
кои е склучен или превземен Договор за социјално оси-
гурување и во кој е регулирана можноста за упатување 
на лекување во странство, постапката за склучување на 
договори со странските болници, начинот на користе-
ње на здравствени услуги во приватна здравствена уста-
нова во Република Македонија, здравствени услуги на 
осигурениците кои се упатени на привремена работа во 
странство или кои привремено престојуваат во странс-
тво по друг основ, итна медицинска помош на осигуре-
ните лица кои привремено престојуваат во странство, 
најповолните цени на здравствени услуги во странство, 
како и надоместувањето на патните трошоци и трошо-
ците за пренос на посмртни останки на умрено лице.

Покрај услугите од став 1 на овој член осигуреното 
лице може да користи во странство и здравствени услу-
ги на контролни прегледи кои се однесуваат на веќе из-
вршено болничко лекување во странство, одобрено од 
страна на Фондот,  а кои не можат да се извршат во Ре-
публика Македонија.

Како контролни прегледи во странство се сметаат и 
прегледи во врска со проверка на функционалноста на 
веќе вградени инпланти и нивна поправка и/ или заме-
на на дел од имплантот во странска здравствена устано-
ва која го вградила инплантот или во овластен серви-
сер во странство, доколку таа услуга не може да се из-
врши во Република Македонија.

Доколку за сервисирање, поправка и/или замена на 
дел од имплантот од став 3 на овој член постои овла-
стен сервисер во Република Македонија, правото на 
здравствената услуга се остварува согласно одредбите 
на член 9 од Законот за здравственото осигурување, ка-
ко надоместок на трошоците за извршена здравствена 
услуга.

II. НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА БОЛНИЧКО 


