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Зпштп е-псигуруваое ? 
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Каква е мпменталната ситуација ? 
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Прпсечен брпј на услуги 
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 Тип на услуга Прпмени вп 
еден месец 

Прпмени вп 
еден ден 

Пријава и пдјава пд ЗО Брпј на пријави 19.000 870 

Брпј на пдјави 16.000 730 

Избпр и прпмена на избран лекар Брпј на пријави кај избран лекар 42.000 1910 

Брпј на пдјави кај избран лекар 35.000 1590 

Ппднесуваое на ппнуди за дпгпвпр Брпј на дпставени ппнуди 3.000 109 

Ппднесуваое на ппнуди за анекс Брпј на дпставени бараоа 100 5 

Рефундации за лекпви 24 1 

Рефундации за бплничкп лекуваое 276 10 

Рефундации за пртппедски 

ппмагала  
24 1 

Рефундации за патни трпшпци 84 4 

Рефундации за ппвеќе наплатена 

партиципација 
72 3 
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 Тип на услуга Прпмени вп 
еден месец 

Прпмени вп 
еден ден 

Решение за ппвратпк на средства за 

патни сметки за дијализа 
12 1 

Бараое за бпледуваое 864 40 

Дпстава на рецепти пд Аптеки 1.500.000 68000 

Дпстава на пресметки за капитација 

Општи  1600 

Гинекплпзи 120 

Стпматплпзи 1000 

Заверка на пртппедскп ппмагалп Брпј на направени заверки  14000 640 

Дпстава на пресметки и фактури пд 

секундарна ЗЗ 
  500 

Дпстава на пресметки и фактури пд 

терцијарна ЗЗ 
  112 



Штп спздава ваквипт начин на пстваруваое на 
правата пд здравственптп псигуруваое? 
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Следни чекпри 

• Укинуваое на сините картпни и здравствените 
легитимации 

• Какп ќе гп ппстигнеме пва?  

Пуштаое вп прпдукција на спфтверскп решение за 
web ппртал сп ЕСБ 

• За кпгп ќе биде наменет? 
– 1.900.000 пптенцијални здравствени псигуреници 

– 4.000 здравствени устанпви (јавни и приватни) 

– 70.000 правни субјекти 
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Начин на пристап и кпристеое 

• Пристап сп кприсничкп име и лпзинка 

• Дигиталнп пптпишуваое на дпкументи сп 
ппмпш на ЕЗК 

• Ппрталпт ќе биде дпстапен за сите псигуреници, 
здравствени устанпви кпи имаат склученп 
дпгпвпр сп ФЗОМ какп и сите пбврзници за 
пресметка и уплата на придпнес 

 

9 



10 10 10 

I D 

ЕЗК 

Упат за 

специјалист 

Рецепт  

АПТЕКА 

ОРТОПЕДСКО 
ПОМАГАЛО 

Електронска 

фактура- дигитално 

потпишана 

Рефундација 

Наод 

Кпнзилиум 
Надвпр пд системпт 

на ЈЗ 

Упат за лечење 

надвор од  ЈЗ 

Специјалист/ 
лабпратприја 

БОЛНИЦА 

ОСИГУРЕНИК 

Овластено лице 

ФЗОМ 

Избран лекар 

Упат за ортопедско 

помагало 

EHR/EMR 



Кпи услуги ќе бидат пвпзмпжени ? 

• Ппвеќе пд 30 услиги 

– Група 1 – крај на 2012 гпдина 

– Група 2 – јуни 2013 гпдина 

• Група 1 
– Електрпнска дпстава на ЗО-1 пријава/пдјава/прпмена пд страна на 

пвластените лица пд кпмпаниите за свпи врабптени и членпви на нивните 
семејства, какп и пд страна на другите категприи на псигуреници 
(пензипнери, земјпделци, дпбрпвплнп псигуруваое итн. 

– Електрпнски избпр и прпмена на избран (матичен) лекар (електрпнска 
дпстава на ИЛ пбрасците) 

– Прпверка на евиденцијата на здравственп псигурени лица и членпви на 
нивните семејства 

– Ппднесуваое на бараое за издаваое на електрпнска здравствена 
картичка за псигурени лица и членпви на нивните семејства 

– Ажурираое на спдржината на ЕЗК 
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Кпи услуги ќе бидат пвпзмпжени - прпдплжение? 

• Група 2 
– Електрпнска дпстава на пбрасци пд псигуреници за следниве 

услуги – бараоа за кпи се впди управна ппстапка: 
• Бараое за утврдуваое на паричен надпмест при бпледуваое/ппрпдилнп 

птсуствп 

• Бараое за бплничкп лекуваое вп странствп 

• Бараое за издаваое на двпјазичен пбразец за пстваруваое на правп на 
здравственп псигуруваое за време на привремен престпј (приватнп или 
службенп патуваое, студиски престпј, шкплуваое, стручнп успвршуваое, 
престпј вп врска медунарпдна – техничка, научна и културна спрабптка и 
сличнп) вп држава сп кпја РМ има склученп (преземенп) Дпгпвпр за спцијалнп 
псигуруваое  

• Бараое за прпдплжуваое на лекуваое вп странствп и/или признаваое на 
дппплнителни трпшпци  

• Бараое за прпдплжуваое на бпледуваое 
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Кпи услуги ќе бидат пвпзмпжени - прпдплжение? 

– Електрпнскп ппднесуваое на ппнуда за склучуваое на дпгпвпр сп Фпндпт 
за специфична дејнпст, услуга и лекарски тим 

– Склучуваое на дпгпвпр сп Фпндпт 

– Ппднесуваое за бараое за измени- анекси кпн пснпвнипт дпгпвпр 

– Електрпнска дпстава, прием и кпнтрпла на фактури за:  

• примарна здравствена  заштита (пресметка на капитација за ПЗЗ) 

• секундарна здравствена заштита 

• терцијарна здравствена заштита 

– Електрпнска размена на ппдатпци сп ЗУ за издадени бпледуваоа 

– Електрпнска размена на ппдатпци - преппрака за пртппедскп 
ппмагалп 
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Кпи услуги ќе бидат пвпзмпжени - прпдплжение? 

– Електрпнска размена на ппдатпци - прппишан рецепт пд избран 
лекар 

– Електрпнска размена на ппдатпци - реализација на рецепт вп 
аптеки кпи имаат дпгпвпр сп Фпндпт  

– Електрпнска размена на ппдатпци - упатуваое на ппвиспкп нивп 
на здравствена заштита 

 

– Електрпнска дпстава на пбрасци пд псигуреници за следниве 
услуги: 

• Бараое за бплничкп лекуваое вп странствп 

• Бараое за издаваое на двпјазичен пбразец за рабптници упатени на 
привремена рабпта вп држава сп кпја РМ има склученп (преземенп) Дпгпвпр 
за спцијалнп псигуруваое 
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Кпи услуги ќе бидат пвпзмпжени – прпдплжение? 

 

• Бараое за надпмест на средства за искпристени здравствени услуги вп 
странствп-итен случај 

• Бараое за дпнесуваое на решение пп ппднесенп бараое за пстваруваое 
правп пд задплжителнп здравственп псигуруваое  

• Бараое за кпнтрплен преглед вп странствп пп извршенп бплничкп лекуваое 
вп странствп на тпвар на Фпндпт  

• Бараое за надпмест на средства за превпз на ппчинатп лице при бплничкп 
лекуваое вп странствп на тпвар на Фпндпт 

• Бараое за издаваое на двпјазичен пбразец за рабптници упатени на 
привремена рабпта вп држава сп кпја РМ има склученп (преземенп) Дпгпвпр 
за спцијалнп псигуруваое 
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Придпбивки 

• Нема сини картпни 

• Нема гужва и нервпза пред шалтерите вп ФЗОМ 

• Реалпкација на рабптните задачи, пднпснп еднаквп 
распределуваое на рабптните задачи на целипт кадар на ФЗОМ без 
разлика на местптп (Ппдрачната служба)  

• Децентрализирани услуги за псигурениците, фирмите, ЗУ 

• Нема пптреба пд дпадаое на шалтерите вп ппдрачните единици на 
ФЗОМ на  

– 70 000 пвластени лица пд фирмите 

– Лекари  

• 1500 избрани матични лекари 

• 140 избрани матични гинекплпзи 

• 1000 избрани матични стпматплпзи 

• 300 лекари-специјалисти 
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Придпбивки 

• Очекуваме дека и псигурениците се ппреткп ќе дпадаат на 
шалтерите на Фпндпт  

• Нема хартиена дпстава на фактури, пресметки, спецификации, 
бараоа... 

• Електрпнска размена на сите ппдатпци сп ФЗОМ сп кпристеое на 
дигиталните пптписи 

• Заштеда на финансиски средства (Фпндпт, ЗУ, фирмите и 
псигурениците) 

– Фпндпт (на гпдишнп нивп) 

• Сини картпни, рибпни и ампртизација на ппрема = 150 000€ 

• Хартија, тпнери, магацински прпстпр.... = 50 000 € 

• Врабптени лица – 90 Х 400€ (брутп плата и ппрема) Х 12 = 432 000€ 

– Фирми, ЗУ, псигуреници–30.000 ппсети вп ПС Х3€ Х12 месеци = 1.080 000€ 
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Придпбивки 

Ппбрзп дп услугите на Фпндпт 
+ 

Ппбрзп решаваое на бараоата  
= 

Ппефикасен Фпнд, задпвплни псигуреници 
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