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Член 3 

Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага 

нејзиното извршување.  

Член 4 

Оваа oдлука влегува вo сила со денот на објавува-

њето во „Службен весник на Република Македонија“.  

 

УП1 Бр. 08-237/13 Претседател, 

16 декември 2013 година Димитар Петров, с.р. 

Скопје  

__________ 

 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

4322. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3, а во врска со 

член 69 став 1 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, 53/2011, 26/2012, 

16/2013 и 91/2013),  Управниот одбор на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија на седницата 

одржана на 21 ноември 2013 година,  донесе 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВ-

СТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА 

ЗАШТИТА 

 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здрав-

ствените услуги во примарна здравствена заштита 

(„Службен весник на Република Македонија“ број 

42/2012 година),  членот 7 став 2 се менува и гласи: 

„ Во зависност од бројот на остварените поени за 

дејноста гинекологија за женската популација на воз-

раст над 12 години до крајот на животот, вредноста на 

поенот се преметува на следниот начин: 

- до 4000 поени 100% од утврдената вредност на 

поените; 

- за секој нареден поен од 4001 до 5000 поени 70% 

од утврдената вредност на поените; 

-  за секој нареден поен од 5001 до 6000 поени 45% 

од утврдената вредност на поените; 

- за секој нареден поен од 6001 поени 30% од ут-

врдената вредност на поените. 

Член 2 

Се додава нов член 7-а кој гласи:  

 

„Член 7-а 

За избраниот лекар кој прв пат склучува договор со 

Фондот и за прв пат му е издадено одобрение за број на 

факсимил или има издаден број на факсимил од страна 

на Фондот кој не е активен повеќе од пет години, начи-

нот на пресметување на капитацијата се врши стимула-

тивно во вредност од 800 поени, во времетраење од 

најмногу 18 месеци. 

За првото шестомесечје избраниот лекар добива 

стимулација во висина од 800 поени. 

За второто и третото шестомесечје висината на ка-

питацијата како стимулација се пресметува во завис-

ност од бројот на осигурените лица кои го избрале ле-

карот  помножен со поени за секоја старосно категори-

ја и тоа доколку: 

За второто шестомесечје избраниот лекар продол-

жува со добивање на стимулација ако: 
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- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 199 поени се пресметува 

капитација по  800 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 49 поени до 199 поени се 

пресметува капитација по 400 поени; 

- вкупниот број на поени е до 49 поени не се приме-

нува принципот на  стимулација туку се пресметува ка-

питација според бројот на осигурените лица кои го из-

брале лекарот. 

За третото шестомесечје избраниот лекар продол-

жува со добивање на стимулација ако: 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот  е поголем од 399 поени се пресметува 

капитација  по 800 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 99 поени до 399 поени се 

пресметува капитација  по 400 поени; 

- вкупниот број на поени е до 99 поени не се приме-

нува принципот на  стимулација туку се пресметува ка-

питација според бројот на осигурените лица кои го из-

брале лекарот. 

Доколку износот на вкупниот број на поени од оси-

гурени лица кои го избрале лекарот е поголем од 800 

поени, во тој случај Фондот продолжува со исплата на 

капитацијата согласно член 6 и член 7 од овој Правил-

ник. 

Член 3 

Во член 8 став 1 бројот „1700“ се заменува со бро-

јот „1800“. 

Член 4 

Во членот 9 ставот 2 се менува и гласи: 

„Висината на капитацијата се пресметува во завис-

ност од бројот на осигурените лица кои го избрале ле-

карот помножен со поени за секоја старосна категорија 

и тоа доколку: 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е помал од 100 поени се исплатува 

1200 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 100,01 до 300 поени се 

исплатува 1300 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 300,01 до 350  поени  се  

исплатува 1400 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 350,01 до 700 поени се 

исплатува 1500 поени; 

- вкупниот број на поени од осигурени лица кои го 

избрале лекарот е поголем од 700,01 се исплатува 1800 

поени.“ 

Во член 9 став 3 бројот „1700“ се заменува со бро-

јот „1800“. 

Член 5 

Овој правилник влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Република Македонија“ 

ќе се објави по добивањето на согласност од министе-

рот за здравство, а ќе се применува од 1.1.2014 година. 

 

Бр. 02-17999/1 Управен одбор 

2 декември 2013 година Претседател, 

Скопје Ангел Митевски, с.р. 


