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                                                                                                                  ПЗУ ПЗЗ ОС 
   
 
 
 
Врз основа на член 70 од Законот за здравствено осигурување (Сл.весник на РМ 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, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 
112/2014, 113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015, 192/2015, 
217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017) и член 2 од Правилникот за начинот на 
плаќањето на здравствените услуги од примарната стоматолошка здравствена заштита (Сл.весник на 
РМ бр. 80/2004, 24/2005, 137/2006, 62/2011, 42/2012, 7/2016 и 14/2018), се склучува 
 
 

АНЕКС НА ДОГОВОР 
за обезбедување и плаќање на здравствени услуги во примарна стоматолошка здравствена 

заштита 
 
 

Склучен помеѓу: 
 
1. Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: 

Фонд), застапуван од директор ___________________ и директор/drejtor ______________________, 
како купувач на здравствени услуги од една страна, и 

 
2. ПЗУ _______________________ со седиште на ул._____________________ (во понатамошниот 

текст: здравствена установа), застапувана од директорот ________________________, со 
трансакциска сметка бр. __________________, што се води во  _______________________банка, 
со даночен број ____________________, како давател на здравствени услуги од друга страна. 

 
 

 
Член 1 

 
Врз основа на поднесено барање бр. _________ од _________ со овој Анекс-договор се врши 
продолжување на Договорот за обезбедување и плаќање на здравствени услуги во примарна 
стоматолошка здравствена заштита-општа стоматологија склучен под бр. _________ за 2014/2019 
година. 
 

Член 2 
 

Во член 24 од Договорот зборовите “ три месечни капитации од фиксен дел“ се заменуваат со 
зборовите “една месечна капитација од фиксен дел“ и зборовите “ една четвртина  месечна капитација 
од фиксен дел“ се заменува со зборовите “ една петина  месечна капитација од фиксен дел“. 
 

Член 3 
 

Членот 25 се менува и гласи : 
 
“Договорна казна во износ од една месечна  капитација  од фиксен дел се утврдува за следните 
повреди: 
 

 
ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ  НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  МАКЕДОНИЈА 

Број   _____________ 
Дата  _____________ година 
Скопје         
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1. Ако го оневозможува остварувањето на правата од задолжително здравствено осигурување, 
утврдени со Законот за здравствено осигурување; 
2. Доколку здравствената установа односно избраниот  лекар  изврши фалсификување на 
потписот на осигуреното лице на ИЛ образецот;“ 
 

Член 4 
Членот 26 се менува и гласи: 
 
“ Договорна казна во износ од една третина месечна капитација од фиксен дел се утврдува 
за следните повреди: 
 

1. Доколку здравствената установа наплаќа дополнителни средства од осигурените лица, освен  
за утврденото учество. 
2. Доколку лекарот не се придржува на Критериумите за дијагностички постапки оцена на 
привремена спреченост за работа поради болест, повреда или нега на болен член на 
семејството, освен за боледувањата продолжени со  оценка и мислење  од лекарските комисии на 
ФЗОМ 
3. Доколку избраниот лекар дава здравствени услуги од дејноста за која нема склучено договор; 
4. Доколку лекарот издаде упат за ортопедско и друго помагало спротивно на одредбите од 
Правилникот за индикации за остварување на право на ортопедски помагала, се до воведување 
на електронска потврда за ортопедско помагало; 
5. Доколку избраниот лекар издава (отвори) ретроградно боледување, спротивно на 

подзаконските акти на Фондот.“ 
                                                                                                                                                    
 

Член 5 
 
 Членот  27 се менува и гласи:  
 
„Договорна казна во износ една петина од месечна капитација од фиксен дел се утврдува за 
следните повреди: 
 

1. Доколку избраниот лекар на осигурените лица не препишува лекови од Листата на  
лекови кои паѓаат на товар на Фондот и не се придржува на Списокот на ортопедски 
помагала; 
2. Доколку здравствената установа, односно избраниот лекар, не води уредна евиденција 
или не врши заштита на електронските податоци согласно законските прописи, подзаконските 
акти на Фондот и одредбите на овој договор; 
3. Доколку  не  издаде  потврда за наплатено  учество-партиципација 
(квитанција); 
4. Доколку  здравствената установа во рок предвиден во договорот, не презема 
определени  активности и не го комплетира тимот  
5. Доколку здравствената установа, односно избраниот лекар не им пружи здравствени 
услуги или повеќе им наплати од референтните цени и цените утврдени во Ценовникот за 
здравствени услуги во Република Македонија, на лицата од член 27 став 1 на овој договор 
(странски осигуреници); 
6. Доколку нововработениот  лекар пружа здравствени услуги на осигурените лица на 
Фондот пред потпишување на анекс на  договорот за вработување на нов лекар; 
 

Член 6 
 

Во членот 28, по точка 21 се додаваат следните точки 22, 23, 24 и 25 кои гласат: 
 
„Доколку согласно Законот за здравстцено осигурување,  избраниот лекар не обезбедува 
здравствени услуги на осигурени лица кои сакаат да го изберат лекарот, независно од бројот 
на осигурените лица кои направиле избор кај истиот лекар; 
Доколку здравствената установа односно избраниот лекар  без дискриминација не обезбедува 
здравствени услуги на сите осигурени лица кои го избрале; 
Доколку избраниот лекар не пропишува лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот по генеричко име на лекот; 
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Доколку лекарот како замена не пропишува боледувања, упати и рецепти  на осигурените 
лица на избраниот лекар кој го заменува.“ 

 
Член 7 

 
Во членот 33 на Договорот, датумот „30.06.2019 година“, се заменува со датумот „31.12.2019 година“. 
 
Изготвил: 
Контролирал: 
Одобрил: 
 
Директор на Правен сектор 
___________________________ 
 
 
 

Фонд за здравствено осигурување на 
Република Северна Македонија 

ПЗУ_____________ 

     Директор,                           Директор/Drejtor, Директор, 
  


