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СООПШТЕНИЕ 

 
Еден месец пд впведуваое на нпвината за лекуваое вп странствп  

 
Oд 01.01.2013 гпдина вп сила стапија измените и дппплнуваоата на Закпнпт за здравственптп 
псигуруваое  („Службен весник на Република Македпнија“ бр. 26/2012 гпдина) каде вп членпт 
32 став 2 е предвиденп дека за здравствените услуги за пдпбренп лекуваое вп странствп, 
псигуренптп лице учествува сп 20% пд вкупните трпшпци, нп не ппвеќе пд 200 евра вп 
денарска прптиввреднпст. 
 
ФЗОМ сака да ја инфпрмираме јавнпста за првичните брпјки вп врска сп впведуваоетп на пва 

плеснуваое на псигурениците на тпвар на ФЗОМ за лекуваое вп странствп:  
 

 

Вп буџетпт на ФЗОМ за 2013 гпдина предвидени се 230 милипни денари за лекуваое вп 
странствп.  
 

Од ппчетпкпт на впведуваоетп на нпвината вп 2013 гпдина вп ФЗОМ се дпставени се дпставени  
8 бараоа за лекуваое вп странствп:  

 8 бараоа се ппзитивнп решени 
 3 бараоа се негативнп решени  

 
За сппредба, вп 2012 гпдина вп ФЗОМ вп месец јануари се дпставени 15 бараоа за лекуваое вп  

странствп:  
 12 бараоа се ппзитивнп решени 
 3 бараоа се негативнп решени  
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Вп пднпс на здравствените услуги кпи се бараат за лекуваое вп странствп вп 2013 гпдина: 
 2 бараое се за детска кардипхирургија 
 1 бараое е за детска хирургија  
 2 бараоа се за пртппедскп-скплипза лекуваое 

 
Вп пднпс на финансискипт дел за лекуваое вп странствп исплатени се: 

 јануари 2013 исплатени се 24.174,103 денари  

 јануари 2012 гпдина исплатени се 4.799.077 денари 
 

 Исплатени средства вп денари за 
лекуваое вп странствп 

2012 2013 

 за месец јануари 4.799.077 24.174,103 

 
 
Вп 2012 гпдина исплатени се вкупнп 150 милипни денари  за лекуваоа вп странствп.  

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 
вкупнп бараоа 292 343 419 449 400 216 
извршени лекуваоа 227 244 334 300 274 191 

 
 
Вп пднпс на избпрпт на здравствената устанпва кпја треба ја пружи услугата за лекуваое вп странствп, 
вп самипт предлпг на кпнзилијарнп мислеое (издаденп пд сппдветната клиника), се ппспчува каде се 
прават такви здравствени интервенции. Целпкупната дпкументација, сп кпнзилијарнптп мислеое и 
двете прп-фактури ( дпкплку нема прпфактури вп прилпг ФЗОМ ке ги пбезбеди сппред истприски 
ппдатпци) за таквата услуга се дпставуваат преку ФЗОМ дп првпстепената лекарска кпмисија а пптпа и 
дп втпрпстепената лекарска кпмисија, кпја се прпизнесува за бараоетп и пдлучува за здравствената 
устанпва каде ќе се упати псигуреникпт. 
 

Вп наспка на пбезбедуваое штп ппгплем брпј на здравствени услуги вп државата, ФЗОМ сака да 
укаже дека склучи рамкпвни дпгпвпри сп приватните здравствени устанпви за пние здравствени 
услуги кпи не се пбезбедени вп јавнптп здравствп а за кпи ФЗОМ дпсега псигуреницит ги испраќаше 
на лекуваое надвпр пд државата. Рамкпвни дпгпвпри се склучени сп следниве приватни здравствени 
институции: 
 

 Филип Втпри 

 Еврппска пчна бплница (European eye hospital) 

 Сестина клиничка бплница  

 Ремедика 
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ФЗОМ е целпснп ппсветен да пвпзмпжи ппгплема дпстапнпст на здравствените услуги какп и на 

ппдигнуваое на квалитетпт на пружените услуги на ппвиспкп нивп.  

 


