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1. Нови референтни цени на здравствени услуги од специјалистичко 

конслутативна здравствена заштита (биохемиски анализи, 

радиологија и максилофацијална хирургија – мала сала)  

 

Референтните цени се објавени во Службен 

весник на РМ бр. 54 од 15.04.2013 година и 

бр. 88 од 20.06.2013 година. Новата 

референтна цена за услугата од областа на 

очната хирургија стапи на сила со денот на 

објавување во Службен весник (15.04.2013г) 

додека останатите цени стапија на сила 

осмиот ден од денот на објавување во 

Службен весник на РМ ( 28.07.2012 година).  

Новите референтни цени на здравствени 

услуги/пакети се следните: 

А) Очна хирургија 

 

Шифра Назив на услуга 
Референтна 

цена 

ХОМ9 

Оперативен зафат кај вродена катаракта со 

анестезија (сложена процедура) – со 

факоемулзификација, предна витректомија и/или 

ленсектомија и вклучен постопе-ративен контролен 

преглед 

104.550 

 

Со воведување на референтна цена за 

услугата вродена катаракта (конгенитална 

катаракта) како пакет на завршени 

здравствени услуги од областа на очна 

хирургија во болничка здравствена заштита, 

се овозможува третирање на конкретните 

случаите во Р. Македонија што досега не 

беше пракса и истите се упатуваа на 

лекување во странство.  

Со цел да се олесни постапката и да им се 

овозможи на осигурениците да не 

поминуваат низ процедурата за лекување во 

странство и да можат да се лекуваат во 

рамките на националниот систем на 

упатување во Македонија, УО по предлог на 

стручните служби во Фондот ја усвои цената 

за наведената здравствена услуга. Во таа 

насока, Фондот склучи рамковен договор со 

европската очна болница (European Eye 

Hospital) за третман на пациентите со 

вродена катаракта (конгенитална катаракта) 

во Република Македонија. Референтна цена 

се базира на анализа на трошоците за 

лекување според  видовите на трошоци, како 

и со споредба на цените во соседните земји ( 

Хрватска и Србија).  
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Б) Биохемиски лабораториски анализи 

 

 

 

 

 

В) Радиологија 

 

Шифра Назив на услуга 
референтна 

цена 

РД0104 Галактографија 2.100 

 

Г) Максилофацијална хирургија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра Назив на услуга 
референтна 

цена 

БА11/31 Хормон за раст (STH) 550 

БА11/32 SHBG ( sex hormone binding globulin) 550 

Шифра Назив на пакет 
референтна 

цена 

АМФХ9 

Хируршки интервенции при трауматски повреди на 

забите- вадење интрамаксиларна фиксација , 

оперативно вадење на жица - остеосинтеза 

3.000 

АМФХ10 

Патолошки промени на кожа и меки ткива на глава и 

врат со екцизија или биопсија или ектирпација на 

хемангиом 

2.400 

АМФХ11 Вадење на камен од жлезда 2.450 

АМФХ12 Неуроексхереза 2.200 
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Предлозите за нови референтни цени (Б,В иГ) 

се доставени од страна на ЈЗУ Градска општа 

болница “8 ми Септември“, ЈЗУ 

Универзитетска клиника за детски болести, 

ЈЗУ Универзитетска клиника за радиологија и 

ЈЗУ Универзитетска клиника за 

максилофацијална хирургија. 

 

Имено, предлозите се однесуваат на дополна 

на здравствени услуги во делот на 

хормоналниот статус и услуги од областа на 

радиологијата што се однесуваат на 

анализи/услуги за кои до сега Фондот 

немаше утврдено референтна цена додека 

здравствените услуги се пружаат на 

осигурените лица. 

 

Согледувајќи ја потребата, Комисијата 

предложи утврдување на нови референтни 

цени, вклучувајќи го и делот кој се однесува 

на максилофацијална хирургија, за пакети на 

завршени епизоди во мала сала. Имено, за  

оваа клиника Фондот во соработка со 

Клиниката за максилофацијална хирургија, 

утврди референтни цени за услугите од 

специјалистичко-консултатива здравствена 

заштита (амбуланта) и болничка зравствена 

заштита (по ДСГ Метода), така што со 

утврдување на 4те нови референтни цени за 

услугите од мала сала, на клиниката и се 

овозможува целосно фактурирање по 

референтни цени и заокружување на 

процесот. 

 

2.  Измени и дополнување на одлуката за референтни цени на лекови 

се на товар на ФЗОМ 
 

ФЗОМ контиунирано и редовно врши 

проверки и соодветно ажурирање на 

Одлуката за утврдување на референтните 

цени на лекови согласно актуелните состојби 

и законските прописи. Ова е една од многуте 

активности кои ФЗОМ ги превзема во интерес 

на нашите осигуреници. 
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Во Службениот весник на Република 

Македонија наскоро ќе биде објавена уште 

една Одлука на Управниот одбор на ФЗОМ за 

измени и дополнувања на Одлуката за 

референтни цени на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за здравствено осигурување, 

со која се врши дополнување на 49 нови 

заштитени имиња на лекови кои опфаќаат 

37 лекови по генерика со одредена 

фармацевтска дозажна форма и јачина од 

примарната позитивна листа кои се издаваат 

на рецепт  во ПЗУ аптеките на товар на 

Фондот, или тоа  претставува 5% 

зголемување на вкупниот број на лекови со 

референтна цена. Исто така, Одлуката за 

утврдување на референтните цени на лекови 

се дополнува и со нови 9 заштитени имиња 

на лекови за 8 генерики со фармацевтска 

дозажна форма и јачина од Листата на 

лекови кои паѓаат на товар Фондот од 

болничката позитивна листа (за болничка 

здравствена заштита).  

 

Со дополнувањето на нови лекови во 

Одлуката за утврдување на референтните 

цени на лекови се зголемуваат изборот на 

лекови за осигурениците и конкуренцијата на 

пазарот на лекови во РМ со што се очекуваат 

и позитивни ефекти за намалување на 

одредени цени на лекови, како што покажува 

и досегашното искуство на Фондот. Со ова 

истовремено се зголемува и број на лекови 

без доплата за осигурениците. 

Допoлнување на нови готови лекови од 

примарната позитивна листа има за генерики 

од групите на лекови за: желудник, маснотии 

во крвта, шеќер во крвта, простата, 

анибиотици, против воспаление и 

антиревматици,  остеопороза, паркинсонова 

болест, епилепсија, Алцхајмерова болест и 

нервен систем. Тие се следните: 

 

-Pantoprazole таблети 20mg и 40mg и 

Lansoprazol таблети 30mg(лекови за третман 

на улкусна болест),                  -Repaglinide 

таблети 0,5mg, 1mg,  и 2mg (орални 

антидијабетски лекови),  

-Rosuvastatin таблети 5mg,10mg,15mg, 

20mg,30mg и 40mg (лекови кои го намалуваат 

нивото на серумските липиди) , 

-Tamsulosin капсули 400mcg и Finasterid 

таблети 5mg (лекови за третман на бенигна 

хипертрофија на простата), 

-Amoxicillin,clavulanic acid суспензија 

457mg/5ml,  таблети1g, Cefuroxime 250mg, 

500mg, Azithromycin суспензија 

200mg/5ml(антибиотици),  
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-Ibuprofen таблети 200mg,400 

mg(антиинфламаторни и антиревматски 

лекови),  

-Alendronic acid таблети 70mg Ibandronic acid 

таблети 150mg (лекови за третман на 

остеопороза), Levetiracetam таблети 

250mg,500mg,750mg,1000mg(антиепилептиц

и) ,  

-Pramipexole таблети 

0.25mg(антипаркисоници),  

-Olanzapin таблети 

5mg,10mg(антипсихотици),  

-Paroxetin таблети 20mg,30mg, Sertraline 

таблети 50mg (антидепресиви), 

-Donepezil таблети 5mg,10mg(лекови за 

Alzhemier - ова болест),  

-Ciprofloxacin капки за око и уво 

3mg/ml(офталмолошки препарат) 

Исто така, со оваа Одлука се бришат 14 

заштиени имиња на лекови заради 

усогласување со податоците од Регистарот на 

лекови на новата официјална веб страна на 

Министерсто за здравство - Биро за лекови 

(https://lekovi.zdravstvo.gov.mk).  

Измените и дополнувањата на Одлуката за 

утврдување на референтни цени на лекови ќе 

стапат во сила со денот на  објавување на 

новата Одлука  во Службен весник на 

Република Македонија, за што ФЗОМ 

навремено ќе ги информира сите загегнати 

страни. 

  

 

 

 

3. Електронски услуги во ФЗОМ  

 

https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/
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ФЗОМ е посветен на подобрување на 

услугите кои ги доставува и еден од 

начините да го оствари тоа е да обезбеди 

нов начин на остварување на правата од 

областа на здравствено осигување за 

нашите осигуреници без тие да доаѓаат 

на шалтерите во нашите подрачни 

служби. Сите осигуреници ќе може 

своите права да ги остваруваат 

електронски.  

 

Фондот во минатото континуирано 

работеше на имплементација на повеќе 

проекти за осовременување на својот 

инфорамционен систем. Во таа насока, 

имплементиравме проект за воведување 

на електронски услуги за осигурениците, 

за фирмите и за здравствените установи 

или поточно софтверско решение за web 

портал. 

 

 Со новиот софтвер на ФЗОМ се 

обезбедени електронски услуги за 

физички и правни лица во Република 

Македонија, приватни и државни фирми 

и компании како и за вработените во 

здравствените установи кои имаат 

склучено Договор со Фондот.  

 

 Осигурениците на Фондот нема 

да треба да ги подигнуваат 

сините картони и да доаѓаат на 

шалтерите на Фондот – 

електронска проверка на статусот 

на осигурување за себе и 

членовите осигурани преку нив 

до 14 годишна возраст. На 

пример, на компјутер, се впишува 

www.fzo.org.mk и од десна страна 

има апликација мое осигурување, 

се кликнува на истата и се 

проверува дали Ви е платено 

здравствено осигурување, ете 

толку е едноставно. Повозрасните 

кои не користат компјутер 

вообичаено ја консултираат 

помладата генерација, 

вообишаено некој во семејството 

кој може да им помогне. 

 Овластените лица од фирмите ќе 

може да ги пријавуваат или 

одјавуваат вработените во 

нивните фирми (и членовите на 

нивните семејства) во 

здравствено осигурување преку 

интернет со користење на 

дигитални потписи (без да 

доаѓаат во подрачните служби на 

Фондот).  

 Матичните лекари ќе можат 

електронски да ги пријавуваат 

новите пациенти  

http://www.fzo.org.mk/
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 Осигурениците може да вршат 

избор и промена на избран 

матичен лекар електронски кај 

матичните лекари, без да се 

доставуваат пополнетите 

хартиени ИЛ обрасци во 

подрачните служби на Фондот со 

што самиот избор би се олеснил  

 

Како додадена вредност е тоа што со 

овие електронски услуги постепеното ќе 

се укинува хартиената достава на 

документите. Значи водиме сметка и за 

заштита на животната средина, сакаме на 

нашите деца да им оставиме здраво 

место за живеење.  

Можеме да најавиме дека, понудите за 

склучување на Договори ЈЗУ и ПЗУ за 

наредната година самите здравствени 

установи ќе може да ги доставуваат 

електронски преку порталот на Фондот.  

Исто така потпишувњето на новите 

Договори, веќе од јануари 2014 ќе биде 

електронски со користење на 

електронската здравствена картичка. На 

тој начин околу 4.000 Договори и анекси 

кои се потпишуваат во текот на годината 

ќе бидат потпишани електронски и ќе се 

скрати непотребно печатење на околу 

320.000 страни хартија. На овој начин ќе 

се намали непотребното печатење на 

хартија и ќе се добие во брзина на 

склучувањето на договорите и анексите, 

со тоа што со самото потпишување на 

Договорот од страна на здравствената 

установа во истиот момент истиот 

станува активен и веднаш се појавува на 

нашата web страна. 

 

 

Осигурениците преку web порталот може 

да ги добијат информациите за себе и 

членовите осигурани преку нив до 14 

годишна возраст, и тоа лични податоци, 

податоци за статусот на осигурување, кој 

им избран матичен лекар/стоматолог и 

гинеколог, историјата на ЗО пријави и 

одјави во здравствено осигурување..   

Во наредниот период, Фондот ќе 

продолжи со активностите за воведување 

на електронски услуги.  
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Електронски здравствени картички 

 ФЗОМ во изминатиот период 

интензивно работеше на 

имплементација на проектот „Систем 

за електронска здравствена картичка  

 

 (ЕЗК). Целта на овој проект е целосно 

да се стави во функција 

електронската картичка и повеќе да 

не се печатат сини картони.  

 

 ЕЗК се користи како доказ дека е 

уплатен здравствениот придонес но 

и како алатка за вмрежување во сите 

електорнски бази на податоци, и 

истовремено е основен инструмент 

во интегрираниот електронски 

систем.Оттаму и е-рецептот и е-

упатот, кои се проекти на МЗ, се дел 

од овој интегриран електронски 

здравствен систем. ФЗОМ наскоро ќе 

ја информираме јавноста под кои 

услови здравствената книшка нема 

да мора се користи.  

 Ние како институција сме задоволни 

од одзивот на граѓаните во врска со 

доставување на барања за ЕЗК. На 

650.000 граѓани им се веќе 

предадени картичките, 350.000 се 

изработени и се доставувааат до 

граѓаните, ФЗОМ уште еднаш би 

сакал да упати апел граѓаните да си 

ги подигнат своите картички кај 

матичните лекари, а 350.000 во фаза 

на изработка. Би сакал да ја изразам 

голема благодарност до сите матични 

лекари.  

 Оваа пионерска работа, да го 

внесеме нашиот здравствен систем 

во информатичкото општество, бара 

многу работа и посветеност. Во овој 

електронски систем вклучени се 

многу чинители, од матични лекари, 

до физички лица, компании, 

здравствени установи, јавни и 

приватни, како и аптеки, се со една 

единствена цел, подобри и 

поефикасни здравствени услуги за 

граѓаните. 
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4. Одржана прва работна средба на директорот на ФЗОМ со здружение 

на граѓани на хередитарен ангеоедем ХАЕ  

 

На 26 август во ФЗОМ за прв пат се одржа 

работна средба на преставници на 

македонското здружение на граѓани „ХАЕ“, 

во состав Г-а. Вера Јовановска Јанковска и Г-

а. Наташа Анѓелеска и нивните гости од САД, 

Г. Антони Касталдо - Претседател на 

асоцијацијата на пациенти со ретка болест 

ХАЕ во САД и Г. Хенрик Бојсен, извршен 

директор на истата асоцијација. Средбата се 

одржа со директорот на ФЗОМ, М-р Маја 

Парнарџиева Змејкова и нејзиниот тим. 

 

 

На средбата  се дискутираше за самата 

болести и што таа претставува, со што се 

соочуваат пациентите - членови на 

здружението во здравствениот систем во 

Република Македонија , можностите за 

лекување и терапија кои ги имаат во нашите 

здравствените установи. Гостите од САД 

преку куса презентација информираа за 

можностите на третманот кој го имаат 

пациентите на ова заболување во САД и 

направија паралела на услугите кои ги 

користат пациентите во други земји.  

 

ФЗОМ ја поздравува иницијативата на 

македонското здружение на граѓани ХАЕ  за 

директна средба бидејќи само ваквата 

директна соработка со здруженијата на 

граѓани е од извондредна важност при 

утврдување на начините со  кои најсоодветно 

би можел да се унапреди квалитетот на 

здравствени услуги согласно модерните 

светски трендови во нашите здравствени 

установи. Би сакале истовремено и да 

упатиме апел и до другите здруженија на 

граѓани слободно да се обратат до ФЗОМ со 

свои предлози, идеи и иницијативи за 

унапредување на здравствениот систем во 

Република Македонија. 
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5. Одржана средба на директорот на ФЗОМ со професор на 

Универзитетот на Обединети Нации – Меѓународен институт за 

глобално здравје, Куала Лумпур  
 

Во ФЗОМ на 26 август 2013 година се 

реализираше работна средба на директорот 

на ФЗОМ м-р Маја Парнарџиева Змејкова со 

професор др. Саид Мохамед Алјунид од 

Универзитетот на Обединети Нации - 

Меѓународниот институт за глобално 

здравство и со г. Тони Атанасовски, 

економски промотор на Република 

Македонија во Индија и Малезија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На средбата беше разговарано за 

здравствените реформи што се одвиваат во 

Република  

Македонија, со особен осврт на ДСГ груперот 

и неговата примена во Македонија како и 

можноста истиот да се унапреди и прошири, 

користејќи ги знаењата и искуствата кои ги 

имаат на Универзитетот на Обединетите 

Нации како и на Меѓународниот институт за  

 

 

глобално здравје. Од страна на ФЗОМ беше 

направена и куса презентација на системот 

на ДСГ услуги во Република Македонија. 

 

Се разгледува можноста за потпишување на 

Меморандум за соработка со Универзитетот 

на Обединетите Нации како и потесна 

соработка во делот на едукација на кадри во 

здравствената економија. 
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