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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 а во врска со членот 69 од Законот за здравствено-

то осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 96/2000, 

50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 

67/2009, 50/10, 156/10, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 

188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 150/15, 154/15, 192/15, 217/15, 27/16, 37/16, 120/16, 

142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македо-

нија, на седницата одржана на 7 јуни 2018 година, донесе 
 
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 

НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ВО ПРИМАРНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
 

Член 1 

Во Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарна здрав-

ствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 42/2012, 176/2013, 

47/2014 ,  7/2016, 122/2016 и 14/2018) , во членот 7-a  по ставот 6 се додаваат четири  нови 

става 7, 8 ,9 и 10  кои гласат: 

 “Фондот  престанува со исплата на капитација со стимулација и продолжува со испла-

та на капитација по број на поени од осигурените лица кои го избрале лекарот, во случај 

кога: 

- лекарот користи подолготрајно отсуство од работа поради болест, повреда или бреме-

ност , раѓање и мајчинство, неплатено отсуство, специјализација, мирување на работен од-

нос поради именување на вршење на јавна функција и други отсуства од работа согласно 

Законот за работни односи. 

- лекарот е редовна замена со преземање на медицинска сестра на лекар кој користи  

подолготрајно отсуство поради болест, повреда или бременост, раѓање и мајчинство.  

По престанок на причината за прекин на  стекнатото право на стимулација,  лекарот 

продолжува да  добива капитацијата со стимулација за преостанатите месеци од денот на 

прекинување на правото на стимулација  до истекот на 18 месеци, според условите наве-

дени во  став 7-a на овој член. 

Утврдување на правото на стимулацијата од став 1 на овој член започнува од денот на 

потпишување на анексот на договорот. Начинот на пресметување на капитација со стиму-

лација се врши за деновите во  соодветниот месец кога лекарот пружал здравствени услу-

ги на товар на средствата на Фондот. 

Лекарот кој остварил право на капитација со стимулација, не може истовремено да ко-

ристи право на исплата на капитација по основ на руралност.  
 

Член 2 

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Ре-

публика Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здрав-

ство. 

Ставот 2 на членот 1 од овој Правилник, ќе стапи во сила по создавање на технички ус-

лови во електронскиот систем на Фондот. 
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