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2855.
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, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фон-
дот за здравствено осигурување на Македонија, на сед-
ницата одржана на 18 јули 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, 64/2013 и 
88/2013) член 20 се менува и гласи:

„Изборот на лекар за сите осигурени лица се врши 
преку веб-порталот на Фондот и со пополнување на из-
јава за избор на лекар на пропишан образец.  

Лекарот ја пополнува изјавата електронски, со што 
осигуреното лице во истиот момент го врши изборот 
на  лекар.

За осигурените лица кои имаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направениот избор 
на лекар ја врши осигуреното лице со дигитално потпи-
шување со својата електронска здравствена картичка. 

За осигурените лица кои немаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направениот избор 
на лекар ја врши лекарот со дигитално потпишување со 
неговата  електронска здравствена картичка.

Изјавата за избор на лекар за осигурените лица од 
став 3 и 4 на овој член, пополнета на пропишан обра-
зец ја потпишуваат осигуреното лице и избраниот ле-
кар и истата се чува во  здравствениот картон на осигу-
реното лице.“

Член 2
Членот 21 се менува и гласи:
„Промената на избраниот лекар, со одјава од прет-

ходниот и пријава кај новиот лекар, за сите осигурени 
лица се врши преку веб-порталот на Фондот и со попол-
нување на изјава за промена на лекар на пропишан 
образец кај новоизбраниот лекар.

Промената на избраниот лекар односно одјавата од 
стариот избран лекар и пријавата кај новиот избран ле-
кар за осигурените лица се врши во ист ден.

За осигурените лица кои имаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направената проме-
на на избор на лекар ја врши осигуреното лице со своја-
та  електронска здравствена картичка. 

За осигурените лица кои немаат електронска здрав-
ствена картичка, верификацијата на направената проме-
на на избраниот лекар, ја врши лекарот со елекронски 
потпис со неговата електронска здравствена картичка.

За осигурените лица од став 3 и 4 на овој член, изја-
вата за промена на избраниот лекар, пополнета на про-
пишан образец, ја потпишуваат осигуреното лице и из-
браниот лекар и истата се чува во здравствениот кар-
тон на осигуреното лице. 

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 3
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. 02–9769/3 Управен одбор
18 јули 2013 година Претседател,

Скопје Ангел Митевски, с.р.


