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Член 4
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни
резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон
при увоз и/или производство на нафтени деривати и
тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 0,890
до 0,890

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 0,300

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 0,300

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,740

Член 5
Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од
оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:
а) Моторни бензини
- ЕУРОСУПЕР БС – 95
- ЕУРОСУПЕР БС – 98

ден/лит
до 22,039
до 22,003

б) Дизел гориво
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)

ден/лит
до 12,121

в) Масло за горење
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)

ден/лит
до 3,230

г) Мазут
- М-1 НС

ден/кг
до 0,100

Член 6
Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој
поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

Член 7
Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 1.12.2015 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Ре-

публика Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.
Бр. 02-2153/1
30 ноември 2015 година
Претседател,
Скопје
Димитар Петров, с.р.
__________

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
5866.
Врз основа на член 30 и член 56 став 1 точка 3 од
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија" 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, 53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/13,
187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14,
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 154/2015
и 192/2015), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана
на 6 ноември 2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА BO
СТРАНСТВО
Член 1
Во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство
(„Службен весник на Република Македонија“ број
88/2013, 48/2015 и 68/2015), во членот 7 став 1 по зборот „различни“ се додава зборот „специјалности/“.
Во членот 7 се додава нов став 3 кој гласи:
„Првостепената лекарска комисија се формира за
период од 2 години, со право на реизбор на претседателот, членовите како и нивните заменици. Директор на
здравствена установа неможе да биде претседател/заменик претседател како и член/заменик член на Првостепената лекарска комисија.“
Во членот 7 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
Член 2
Во членот 8 став 1 по зборот „различни“ се додава
зборот „специјалности/“.
Во членот 8 се додава нов став 3 кој гласи:
„Второстепената лекарска комисија се формира за
период од 2 години, со право на реизбор на претседателот, членовите како и нивните заменици. Директор на
здравствена установа неможе да биде претседател/заменик претседател како и член/заменик член на Второстепената лекарска комисија.“
Во членот 8 ставовите 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
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Член 3
Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а се објавува по добивање на согласност од министерот за здравство.
Бр. 02-19051/1
Управен одбор
11 ноември 2015 година
Претседател,
Скопје
Ангел Митевски, с.р.
__________
5867.
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 од
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ 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, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013,
91/2013, 187/2013, 43/2014, 44/2014, 92/2014, 112/2014,
113/2014, 188/2014, 20/2015, 61/2015, 98/2015,
129/2015, 150/2015 и 154/2015), Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија на
седницата одржана на 30 октомври 2015 година, донесе
ПРАВИЛНИК
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНДИКАЦИИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА
ПРАВО НА ОРТОПЕДСКИ И ДРУГИ ПОМАГАЛА
Член 1
Во Правилникот за индикациите за остварување на
право на ортопедски и други помагала („Службен весник на Република Македонија“ број 33/2011, 66/2011,
99/2011, 5/2012, 84/2012, 159/2012, 151/2013, 10/2014,
113/2014, 189/2014 и 46/2015), во членот 4 ставот 2 се
менува и гласи:
„За помагалата од член 43 став 1 точка 1 и 2, на
осигуреното лице му се пропишува потврда за потреба
од ортопедско помагало за 90 дена, со означен датум
на потврдата соодветно за секое тромесечие со најмногу до две потврди на 180 дена, а за помагалата од член
43 став 1 точка 5, став 2 и став 3 и член 55 на овој правилник, може да се пропишуваат потврди за потреба од
ортопедско помагало за 180 дена со означен датум на
потврдата соодветно за секој месец.“
Член 2
Во членот 4 во ставот 6 се додава нова алинеа 8 која
гласи:
„Образец ИСК-изјава за активно вклучување во сообраќај“
Во членот 4 по ставот 8 се додава нов став 9 кој
гласи:
„Рокот на испорака на индивидуално изработените
помагала дефинирани во Списокот на ортопедски и
други помагала е најмногу до 60 дена; а за помагалата
со сериско производство со прилагодување и сериско
производство како и за изработка на заботехнички и

30 ноември 2015

забнопротетички средства е најмногу до 30 дена. Рокот
започнува да тече од денот на нарачката на соодветното помагало.“
Ставовите 9 и 10 стануваат став 10 и 11.
Член 3
Во член 13 став 1, на крајот на реченицата точката
се заменува со запирка и се додаваат зборовите „и во
случај на кражба на помагалото потврдено со записник
од МВР, односно оштетување или уништување на помагалото поради виша сила потврдено од страна на Лекарската комисија на Фондот.“
Член 4
Во членот 21 став 2 алинејата 1 се менува и гласи:
„- за осигурените лица, деца до 7 годишна возраст –
7 месеци;“
Во членот 21 став 3 алиниеите 1 и 3 се менуваат и
гласат:
„- за осигурени лица, деца над 6 до 18 годишна возраст – 24 месеци
– за осигурени лица над 65 годишна возраст – 60
месеци“
Во членот 21 став 4 алинејата 3 се менува и гласи:
„- за осигурени лица над 18 до 65 годишна возраст
– 24 месеци“.
Член 5
Во членот 32 се додава нова реченица која гласи :
„Додека за користење на помагалото електромоторна инвалидска количка-скутер, потребно е доплнително да се приложи и образец-Изјава за активно вклучување во сообраќај (образец ИСК) , потпишана од осигуреното лице/родителот.“
Член 6
Во членот 43 став 1 точките 1 и 2 се менуваат и
гласат:
„
1) Дводелен систем за уростома- 30 плочки и 90
кеси, или едноделен систем за уростома- 180 самолепливи кеси и паста за нивелирање на подлога за 90 дена,
а по потреба појас за фиксирање на дводелен систем.
2) Дводелен систем за колостома/илеостома-30
плочки и 180 кеси за измет, или едноделен систем за
колостома/илеостома-180 самолепливи кеси и паста за
нивелерање на подлогата за 90 дена, а по потреба и појас за фиксирање на дводелен систем.“
Член 7
Во Списокот на ортопедски и други помагала кој е
составен дел на овој правилник делот од табелата во
„Останати помагала и санитарни справи“ во делот на
табелата на шифрите 85200, 85100, 84200, 84100,
84101, 83200, 83100, 83101, 91001, 91002, 91003,
810141, 810142, 810143, 810241, 810241 и 810243, се заменува со нов дел кој гласи:

