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О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА  ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛ-
НИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВА-
РУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗА-
ДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

 
Член 1 

Во Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за утврдување на  обрасците предвидени во 
Правилникот за содржината и начинот на остварување-
то на правата и обврските од задолжителното здрав-
ствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/2013), членот 2 се менува и гласи: 

„Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија“, 
при што образецот на Рецептот за пропишување на лек,  
образецот на Рецептот за пропишување на лек за стран-
ски осигуреник, образецот на  Специјалистички - 
субспецијалистички упат - „Образец СУ“, образецот на  
Интер специјалистички упат - „Образец ИСУ“, образе-
цот на  Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ 
-1“, образецот на  Упатот за радиодијагностика 2   -  
„Образец РДУ -2“, образецот на Лабораториски упат -1 
„Образец ЛУ-1“, образецот на Лабораториски упат -2 
„Образец ЛУ-2“, образецот на Болнички упат „Образец 
БУ“ и образецот на Упатот за сервисни услуги – за хос-
питализирани пациенти „Образец УСУ“, ќе се приме-
нуваат по истекот на 30 дена сметано од денот кога 
Министерството за здравство писмено ќе го извести 
Фондот дека се обезбедени соодветни технички услови 
за нивно реализирање.“ 

 
Член 2 

Во Одлуката за изменување и дополнување на Од-
луката за утврдување на  обрасците предвидени во 
Правилникот за содржината и начинот на остварување-
то на правата и обврските од задолжителното здрав-
ствено осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“  број 105/2013),  членот 2 се менува и 
гласи: 

„Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен весник на Република Македонија, 
при што образецот на  Упатот за радиодијагностика 1 -
„Образец РДУ -1“  и образецот на  Упатот за радиди-
јагностика 2  - „Образец РДУ -2“,  ќе се применуваат 
по истекот на 30 дена сметано од денот кога Министер-
ството за здравство писмено ќе го извести Фондот дека 
се обезбедени соодветни технички услови за нивно ре-
ализирање.“ 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“. 
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Врз основа на член  29, а во врска со член 54 став 1 
точка 10 и 56  став  1  точка  3  од Законот за здравстве-
ното осигурување („Службен весник на Република Ма-
кедонија“ 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 и 91/2013), Управни-
от одбор на Фондот за здравствено осигурување на Ма-
кедонија, на седницата одржана на  15 август 2013 го-
дина донесе 

 
П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОД-
РЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА 
ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО  

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
 

Член 1 
Во Правилникот за изменување и дополнување на 

Правилникот за содржината и начинот на остварување-
то на правата и обврските од задолжителното здрав-
ственото осигурување („Службен весник на Република 
Македонија“ број 64/2013), во членот 11 ставот 2 се ме-
нува и гласи: 

„Одредбите од член 1, член 3,  член 4, член 5, член 
6, член 7 , член 8, член 9 и член 10   на овој Правилник 
ќе се применуваат по истекот на 30 дена сметано од де-
нот кога Министерството за здравство писмено ќе го 
извести Фондот дека се обезбедени соодветни технич-
ки услови за  нивно реализирање.“ 

 
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. 
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