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1 Впведуваое на нпви и измена на референтни цени на здравствени 
услуги  

 
На седницата на Управнипт Пдбпр на ФЗПМ, пдржана на 5 април 2012 гпдина, беа ревидирени 
52 цени и усвпени 6 референтни цени за нпви здравствените услуги кпи се пднесуваат на 
бплнишка здравствена защтита за акутните слушаи пп ДСГ метпдплпгија и за пстанати бплнишки 
здравствени услуги, a ќе стапат вп сила ппсле пдпбруваое пд МЗ и пбјавуваое вп службен 
весник. 
 
Така, сп пбјава вп Службен весник, здравствените устанпви ќе мпжат да кпристат ущте 2 нпви 
цени за дневна бплница и бплнички ден - стаципнар.  
 
Услугата, ДБ04 (Дневна бплница за апликација на медикаментпзна терапија ппд 4 шаса) се 
пднесува на дневна бплница каде за апликација медикаментпзна терапија вп времетраеое 
ппмалку пд 4 шаса. Сп цените на здравствените услуги за дневна бплница кпи стапија на сила пд 
1 април (ДБ01, ДБ02 и ДБ03), пвпј вид на здравствена услуга на беще пвпзмпжен за евиденција. 
Пп укажуваое пд страна на ЈЗУ, се хпспитализираат пациенти за апликација на медикаментпзна 
терапија и при тпа пациентпт не престпјува ппвеќе пд 4 шаса вп бплницата. Пттука, ФЗПМ вп 
најкратпк рпк превзема иницијатива за впведуваое и на пваа услуга.  Другата референтната 
цена се пднесува на бплнишки ден вп стаципнар сп вклушени здравствени услуги и 
медикаментпзна терапија за бплни вп герпнтплoгија, сп щифра ДС04. Истата ги ппфаќа 
здравствените услуги кпи се пружаат на бплните вп герпнтплпщките устанпви. При тпа вп 
референтна цена се спдржани трпщпците за бплнишкипт ден сп вклушени здравствени услуги и 
медикаментпзна терапија.   
 
Щтп се пднесува дп ДСГ услугите, пп предлпг на Кпмисијата за утврдуваое на референтни цени 
за услуги вп бплнишка здравствена защтита за акутни слушаи, кпја интензивнп рабпти на 
разгледуваое на бараоата за нпви и прпмена на висината на референтните цени дпставени пд 
страна на здравствените устанпви, се впведуваат дппплнителнп 4 нпви ДСГ групи (здравствени 
услуги) и тпа:  
 
 
 
 

ДСГ 
кпд 

Вид на ДСГ услуга 
 

Референтна 
цена 

F22Z Имплантација на срцев пејсмејкер сп хирурщкп ппставуваое на електрпда  87.840 

F23Z Кардиптпракални/ васкуларни прпцедури на деца дп 10 гпдини  732.000 

F43А Кардијалнп електрпфизиплпщкп испитуваое сп радипфреквентна аблација  75.695 

F43B Кардијалнп електрпфизиплпщкп испитуваое  64.376 

 
 
Првите две услуги (F22Z - Имплантација на срцев пејсмејкер сп хирурщкп ппставуваое на 
електрпда и F23Z - Кардиптпракални/ васкуларни прпцедури на деца дп 10 гпдини) се 
пднесуваат на услуги кпи за прв пат ќе ппчнат да се извршуваат вп Македпнија на тпвар на 
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ФЗПМ. Сп пвие ДСГ групи ќе се пбезбеди ппкриваое на трпщпците за изведуваое на пвие 
здравствени услуги вп Република Македпнија и ќе се спреши пднпснп намали испраќаоетп на 
псигурениците на Фпндпт на лекуваое вп странствп. 
 
Другите 2 нпви ДСГ групи за здравствените услуги (F43A Кардијалнп електрпфизиплпщкп 
испитуваое сп радипфреквентна аблација и F43B Кардијалнп електрпфизиплпщкп испитуваое) 
и претхпднп се изведуваа вп Македпнија, нп беа евидентирани вп други ДСГ групи и не се 
искажуваа ппсебнп. Така, пвие две здравствени услуги кпи дп сега беа искажувани вп рамките 
на другите ДСГ кпдпви, не беа реалнп прикажувани и здравствените устанпви не беа вп 
мпжнпст правилнп да ги фактурираат направените расхпди. Пп направена анализа и прпверка 
сп ппнпвите верзии на ДСГ метпдплпгија вп ппнапредните држави, пред се вп нпвата верзија 
на ДСГ метпдплгијата вп Австралија, пптврденп е дека ваквите ДСГ кпдпви се искажуваат 
ппсебнп.   
 
Вп пднпс на ревизија на пстанатите ДСГ цени, какп резултат на анализите на фактурираните 
изнпси и средбите за прегпвпри ппмеду ФЗПМ, Клиниката за урплпгија, Клиника за 
тпксикплпгија, Клиника за тпракпваскуларна хирургија, Клиника за пшни бплести, Клиника за 
дерматплпгија, Клиника за хематплпгија, Клиника за кардиплпгија и Клиниката за гинекплпгија, 
УП усвпи кпрекција на 52 референтни цени вп ДСГ метпдплпгијата и тпа: 
 
 
 
 
 

ДСГ 
кпд 

Вид на ДСГ услуга 
Стара 

референтна 
цена 

Нпва 
референтна 

цена 

% на 
згплемуваое/
намалуваое 

на цената 

A07Z Алпгенишна трансплантација на кпскена срж 520.000 756.280 45% 

A08B 
Автплпгна транасплантација на кпскена срж без 
катастрпфални КК 

409.087 535.487 31% 

A09B 
Трансплантација на бубрег без трансплантација на 
панкреас , без катастрпфални КК 

581.389 685.452 18% 

C16A Прпцедури на леќата 32.700 27.900 -15% 

C16B Прпцедури на леќата истипт ден 30.950 26.150 -16% 

E01A Гплеми прпцедури на граднипт кпщ сп катастрпфални КК 90.989 150.946 66% 

E01B 
Гплеми прпцедури на граднипт кпщ без катастрпфални 
КК 

68.048 87.824 29% 

E61A Белпдрпбна ембплија сп катастрпфални или тещки КК 52.589 43.431 -17% 

E61B Белпдрпбна ембплија без катастрпфални или тещки КК 37.411 30.938 -17% 
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E65B 
Хрпнишна ппструктивна бплест на дищните патищта без 
катастрпфални или тещки КК 

16.567 18.815 14% 

F12Z Имплантација на срцев пејсмејкер 168.510 92.797 -45% 

F17Z Замена на срцев пејсмејкер 79.123 66.248 -16% 

F18Z Ревизија на срцев пејсмејкер псвен замена на уредпт 26.165 16.271 -38% 

H60C 
Цирпза и алкпхплен хепатитис без катастрпфални или 
тещки КК 

16.737 23.339 39% 

J06A Гплеми прпцедури за малигни спстпјби на дпјките 34.746 38.197 10% 

J07A Мали прпцедури за малигни спстпјби на дпјките 22.251 24.074 8% 

J07B Мали прпцедури за немалигни спстпјби на дпјките 17.261 22.849 32% 

J68A Тещки  ппреметуваоа на кпжата 17.618 23.005 31% 

K06Z Прпцедури на типридна жлезда 31.930 35.702 12% 

L03A 
Гплеми прпцедури  на бубрези, уретер и мпшен меур 
ппради непплазми сп катастрпфални или тещки КК 

131.086 193.722 48% 

L03B 
Гплеми прпцедури  на бубрези, уретер и мпшен меур 
ппради непплазми без катастрпфални или тещки КК 

80.229 134.824 68% 

L04C 
Гплеми прпцедури на бубрези, уретер и мпшен меур 
ппради не-неппластишни бплести без КК 

41.410 50.506 22% 

L40Z Уретерпскппија 20.122 26.582 32% 

N11B 
Други прпцедури на женскипт репрпдуктивен систем вп 
ппераципна сала впзраст <65 без малигнa бплест без КК 

15.582 8.735 -44% 

O60A Вагиналнп ппрпдуваое сп катастрпфални или тещки КК 23.714 20.531 -13% 

O60C 
Вагиналнп ппрпдуваое, единешнп, некпмплициранп без 
други спстпјби 

13.315 12.258 -8% 

O61Z 
Пп ппрпдуваое или пп абпртус без прпцедури вп 
ппераципна сала  

9.221 7.496 -19% 

P01Z 
Нпвпрпденше, ппшинатп или преместенп вп друга 
устанпва <5 дена пд приемпт сп знашајна  прпцедура вп 
ппераципна сала 

72.015 32.461 -55% 

P03Z 
Нпвпрпденше тежина при прием 1000-1499 g сп знашајна 
прпцедура вп ппераципна сала 

297.598 211.396 -29% 

P04Z 
Нпвпрпденше тежина при прием 1500-1999 g сп знашајна 
прпцедура вп ппераципна сала 

176.789 130.171 -26% 
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P06A 
Нпвпрпденше тежина при прием >2499 g сп знашајна 
прпцедура вп ппераципна сала сп ппвеќе гплеми 
прпблеми 

229.436 145.699 -36% 

P62Z Нпвпрпденше, тежина при прием 750-999 g                                                             266.190 191.330 -28% 

P63Z 
Нпвпрпденше, тежина при прием 1000-1249 g без 
знашајна прпцедура вп ппераципна сала 

139.261 130.045 -7% 

P65C 
Нпвпрпденше, тежина при прием 1500-1999 g без 
знашајна прпцедура вп ппераципна сала сп друг прпблем 

49.564 43.528 -12% 

P66C 
Нпвпрпденше, тежина при прием 2000-2499 g без 
знашајна прпцедура вп ппераципна сала сп друг прпблем 

22.799 16.684 -27% 

P66D 
Нпвпрпденше, тежина при прием 2000-2499 g без 
знашајна прпцедура вп ппераципна сала без прпблем 

10.581 4.212 -60% 

P67B 
Нпвпрпденше, тежина при прием >2499 g без знашајна 
прпцедура вп ппераципна сала сп гплем прпблем 

24.489 20.853 -15% 

P67C 
Нпвпрпденше, тежина при прием >2499 g без знашајна 
прпцедура вп ппераципна сала сп друг прпблем 

12.424 8.930 -28% 

P67D 
Нпвпрпденше, тежина при прием >2499 g без знашајна 
прпцедура вп ппераципна сала без прпблем 

5.313 3.608 -32% 

R01B 
Лимфпм и леукемија сп гплеми прпцедури вп 
ппераципна сала без катастпфални или тещки КК 

59.141 124.550 111% 

R03A 
Лимфпм и леукемија сп други прпцедури вп ппераципна 
сала сп катастпфални или тещки КК 

120.334 140.845 17% 

R03B 
Лимфпм и леукемија сп други прпцедури вп ппераципна 
сала без катастпфални или тещки КК 

30.585 45.910 50% 

R60A Акутна леукемија сп катастрпфални КК 162.592 208.768 28% 

R60B Акутна леукемија сп тещки КК 89.655 198.377 121% 

R60C Акутна леукемија без катастрпфални или тещки КК 76.496 188.930 147% 

R61A Лимфпм и неакутна леукемија сп катастрпфални КК 98.520 196.636 100% 

R61B Лимфпм и неакутна леукемија без катастрпфални КК 71.619 122.479 71% 

R61C Лимфпм и неакутна леукемија, истипт ден 9.914 96.029 869% 

R62A Други неппластишни ппреметуваоа сп КК 40.476 57.367 42% 

R62B Други неппластишни ппреметуваоа без КК 24.769 54.635 121% 

V64Z 
Ппреметуваое ппради упптрeба на други дрпги и 
зависнпст  

12.812 20.542 60% 
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X62B 
Труеое/тпксишни ефекти на лекпви и други супстанции, 
впзраст <60 без КК 

8.559 9.969 16% 

 
 
 

Сите измени се базираат на анализа на трпщпците (здравствени услуги и лекпви, 
вграден и пптрпщен медицински материјал) внесени вп ДСГ груперпт, дпставената евиденција 
за шинеое на пвпј вид на услуги пд јавните здравствени устанпви, каде се изврщувале пвие 
услуги, прпверка на нивните реални расхпди, какп и сппредба сп цените вп државите вп 
спседствптп, направена пд страна на струшните служби при ФЗПМ.  
 

ФЗПМ ќе прпдплжи да ги следи и ревидира ппстпјните референтни цени на 
здравствените услуги и сппдветнп ќе прпдплжи да превзема иницијативи за прпмена на истите 
дпкплку анализите на струшните служби на Фпндпт заеднп сп предлпзите и бараоата укажуваат 
дека има пптреба пд прпмена на цените сп цел реалнп искажуваое на прпсешните трпщпци за 
здравствените услуги вп Македпнија.   
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2 Ппглед кпн ппстапката на инвитрп пплпдуваое низ призмата вп Фпнд 
за здравственп псигуруваое 

 
Развпјпт вп медицинската наука и технплпгија пвпзмпжи примена на нпви метпди вп 

нашинпт на лекуваое на неплпднпста какп ппщирпкп вп светпт така и вп Македпнија, сп щтп се 
птвпри мпжнпста партнерите кпи не мпжат да имаат свпе пптпмствп да мпжат да гп пстварат 
нивнптп прирпднп правп на рпдителствп.  
            Сп правнптп регулираое на правптп за БПП – Бипмедицинскп пптппмпгнатп 
пплпдуваое се пвпзмпжи целпсна защтита на идните рпдители, се пневпзмпжи манипулација 
сп пплпвите клетки, злпупптреба на ппстапката и истражуваоа кпи не се вп прилпг на 
пплпдуваоетп. Спгласнп гпренаведенптп Управнипт пдбпр на Фпндпт за здравственп 
псигуруваое на ден 24.06.2010 гпдина дпнесе ПРАВИЛНИК за критериумите за склушуваое 
дпгпвпри и ппстапка за пстваруваое на правптп и нашин на плаќаое на здравствените услуги за 
бипмедицинскп пптппмпгнатп пплпдуваое вп здравствените устанпви кпи врщат 
специјалистишкп-кпнслутативна здравствена защтита. Псигуренптп лице мпже да гп пствари 
правптп на инвитрп пплпдуваое најмнпгу дп трет неуспещен пбид за пплпдуваое, нп најмнпгу 
дп првптп успещнп ппрпдуваое сп живпрпденп дете или деца, вп рамките на трите пбиди.  
Какп резултат на ппстпјаната рабпта на успврщуваое на услпвите и метпдите за дпбиваое и 

спрпведуваое на инвитрп ппстапката, кпмисијата гп надппплни Правилнипт за БПП пбјавен вп 

Службен весник на Р.М брпј 99 на 22.07.2011 гпдина. Најзнашајна прпмена кпја се впведе вп 

пвпј Правилник е мпжнпста на лицата пднпснп псигурениците кпи се вп брашна или впнбрашна 

заедница кпи имаат ппрпд сп психишка и мптпрна ретардација, а кај нив ппстпи секундарен 

стерилитет да гп пстварат правптп на БПП пплпдуваое.  

Сп текпвнптп ппдпбруваое на прпцедурата за пстваруваое на БПП, нп и пптребата пд 

надминуваое на прпблемите сп кпи се сппшуваат нащите псигуреници, ФЗПМ направи 

кпнтрпла и увид на сите ппплаки пд псигурениците вп здравствените устанпви кпи имаат 

склушенп дпгпвпр сп ФЗПМ за врщеое на БПП ппстапката. Истп така ФЗПМ направи сппредба 

сп искуствата на другите еврппски земји какп и деталнп анализираое на NICE гајдлајнсите. Вп 

јануари 2012 гпдина ФЗПМ ппбара пд сите центри за Ин витрп пплпдуваое, Здружениетп за 

фертилитет какп и Македпнскптп лекарскп друщтвп да изгптват Прптпкпл сп стандарди и 

прпцедури за БПП пвпзмпжувајки целпсна защтита и ппдрщка на пациентите вп пвпј за нив 

најтежпк перипд. 

Вп спгласнпст сп гпренаведенптп вп април 2012 гпдина вп Пбразец 2- се дппрецизира 

Прптпкплпт на БПП (Прптпкпл за извршени здравствени услуги кпи падаат на тпвар на 

сретствата на Фпндпт за бипмедицинскп пптппмпгнатп пплпдуваое) вп кпј се пресметани 

здравствените услуги, медицински пптрпщни материјал, хпрмпнска терапија, лекпви и нивна 

апликација. Тука спагаат: 

                Брпј 1. Гпнадптрппини кпи се даваат вп третипт ден пд менструалнипт циклус најмнпгу 

30 ампули, брпј 2. Агпнисти на гпнадптрппните хпрмпни најмнпгу дп 22 ампули, брпј 3. HCG –

Amp. Pregnil или Amp. Horimon od 5000 IE најмнпгу дп две ампули, брпј 4. Се аплицира 

краткптрајана интравенпзна анестезија, брпј 5. Пункција на фпликули ппд ехпграфска кпнтрпла, 

брпј 6. IN VITRO или ICSI(се дппплни сп: вклучувајќи дппплнителна пбрабптка на биплпшкипт 
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материјал), 7 ембриптрансфер и тпа најранп дп 48 шаса пд пункцијата на пвариумите, а 

најдпцна дп петтипт ден  ппд кпнтрпла на ултразвук се враќаат еден дп три ембрипни пценети 

пп стандардни класификации. Ппд реден брпј 8 е фпликулпметрија кпја се прави најмнпгу дп 

три пати, ппд реден брпј 9 се хпрмпналните испитуваоа кпи се прават најмнпгу дп три пати. За 

сите пвие ставки вп Прптпкплпт (материјали, лекпви и нивна апликација) здравствената 

устанпва не смее да бара дппплнителен паричен надпмест пд псигуреникпт. Се штп е надвпр 

пд пвпј Прптпкпл за извршени услуги му се наплаќа приватнп на псигуреникпт 

Сп цел ФЗПМ успещнп да ја прпведува БПП ппстапката вп Македпнија, какп и да биде 
вп шекпр сп светските стандарди, пд исклушителнп знашеое за нас е ушествптп на мегунарпдни 
семинари и симппзиуми специјализирани за пваа прпблематика. За таа цел претставници пд 
кпмисијата на инвитрп пплпдуваое и вп пваа гпдина беа гпсти вп Р. Бугарија ( Бпрпвец ) каде 
щтп сп ппшетпк на 8-ми март се пдржа ХIII Наципнален кпнгрес пп стерилитет, 
кпнтрацепција, хпрмпн заместителна терапија и гинекплпшка ендпскппија. На истипт беа 
презентирани предаваоа кпи се дирекнп ппврзани сп инвитрп пплпдуваоетп. На пример беще 
пбјаснета шестптата на двпјајшена бременпст кај пациентките лекувани сп инвитрп, пптпа 
третираоетп на ендпметрипзата медикаментпзнп и хирурщки, тестираое на впзраста на јајце 
клетките, метпди за асистирана репрпдукција, ефектпт на мип-инпзитпл при пваријалната 
стимулација, пптребата пд регистри на пациентки кпи се лекуваат сп БПП сп цел следеое на 
мпжните негативни ефекти.  На пвпј симппзиум имаще предаваое и дпктпр на медицина-
специјалист гинекплпг пд ЈЗУ Универзитетската клиника вп Македпнија сп цел  пренесуваое на 
искуствптп на кпнтрацептивнптп лекуваое на пациентите вп репрпдуктивна впзраст. 

Претставниците на ФЗПМ впсппставија кпнтакти сп прпфеспри сп кпи  разменија 
искуства на пваа тема. Пд пспбенп знаеое е самипт факт щтп ФЗПМ стпи дпследен на свпите 
пдредби и прптпкпли щтп беще ппфаленп пд пстанатите претставници пд другите еврппски 
земји. Пп разгпвпрпт пд прпф. д-р Алан Пејсин, прпф д-р Кристијан Де Геитер и прпф д-р. Ван 
Дер Веен на наще пгрпмнп задпвплстп мпжеме да кажеме дека ФЗПМ впппщтп не запстанува 
зад земјите вп светпт кпи екпнпмски и финансиски се знашителнп ппсилни. Истите гп прилпжија 
и најнпвипт guidelines за инвитрп пплпдуваое.  
 Какп плпд на пвпј симппзиум се рпди и ппследната прпмена вп Прптпкплпт за 
здравствените услуги кпи падаат на тпвар на средствата на Фпндпт за бипмедицински 
пптппмпгнатп пплпдуваое, вп кплпна сп реден брпј 6 пп збпрпвите “In vitro или ISCI“ се 
дпдаваат збпрпвите “(вклучувајќи дппплнителна пбрабптка на биплпшкипт материјал)“ 
кпја стапува на сила на 01.04.2012 гпдина. Дппплнителната пбрабптка вклушува Assisted 
hatching (спздаваое на вещташки птвпр вп зпна Pellucida), coculture (спздаваое на ппприрпдна 
пкплина на ембрипнпт пред негпвптп имплантираое вп утеруспт), intracytoplasmic 
morphologically selected sperm injection (IMSI) кај плигпастенптератпзппспермија, PGD 
(утврдуваое на лишната карта на плпдпт вп 8-ми ден пд бременпста). 
 Сп пва ФЗПМ целпснп сака да ги защтити свпите псигуреници, да ја спреши секпја 
манипулација, сп щтп им ја скратува секпја мпжна дппплнителна партиципација псвен тпшнп 
ппределената ущте пд самипт ппшетпк кпја изнесува 6.000,00 денари.   
 ФЗОМ целпснп им стпи на распплагаое на свпите псигуреници вп врска сп сите ппплаки, 
прашаоа и забелешки на бесплатнипт тел брпј 0800 33 222 или на bpo@fzo.org.mk . 
 
 
 

mailto:bpo@fzo.org.mk


 

Страна 10 од 30 

 

3 Нпви рурални ппдрачја/ места  на теритприја на Република 
Македпнија и преглед на прпгласените рурални ппдрачја/места сп кпи 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија нема скученп 
дпгпвпр  

 
 

 
Сп Закпнпт за здравственп псигуруваое еднп пд пснпвните нашела на кпи се заснпва 
здравствената защтита е нашелптп на дпстапнпст на здравствената защтита дп сите псигурени 
лица. Спгласнп Правилникпт за нашинпт на плаќаое на здравствените услуги вп примарната 
здравствена защтита,  утврдени се ппблиски критериуми врз пснпва на кпи ќе мпже да се 
ппредели пдреденп ппдрашје/ местп за руралнп. 
Фпндпт има дефиниран систем на финансираое на  здравствените услуги  пружени на 
псигурените лица, пднпснп плаќаое пп принцип на капитација. Сп Пдлуката за утврдуваое на 
пддалешени рурални места се пдредува за кпи регипни е пптребнп дппплнителнп стимулираое 
на лекарите заради пбезбедуваое здравствена защтита, пднпснп финансираое врз пснпва на 
руралнпст. 
Сппред Правилникпт за нашинпт на плаќаое на здравствените услуги вп примарна здравствена 
защтита, вп Република Македпнија се утврдуваат најмнпгу 100 рурални ппдрашја/населени 
места. Вп перипд пп дпнесуваое на Пдлуката за утврдуваое на рурални ппдрашја/места, 
Фпндпт има пбврска најмалку два пати вп гпдината да ги разгледува сите бараоа за 
утврдуваое на руралнп ппдрашје/местп . 
 
Ппднпсителпт на бараоетп треба да дпстави дпкази дека пдреденп местп ги испплнува 
услпвите за да биде утврденп какп руралнп ппдрашје/местп и тпа: 
 

 пддалешенпста на руралнптп ппдрашје/местп дп ппдрашна служба, пднпснп дп 
најблиската специјалистишка здравствена устанпва. Растпјаниетп  се мери пд таблата 
кпја  пзнашува влез/излез пд  руралнптп ппдрашје/местп дп таблата кпја  пзнашува 
влез/излез дп градпт;  

 растпјание дп најблиската здравствена устанпва пд примарна здравствена защтита 
(ПЗЗ) пд населенптп местп дп здравствената устанпва;  

 назив на населенптп местп дп најблиската здравствена устанпва;  

 дали има здравствена устанпва , пункт или е истата вп изградба;  

 тип на пат и  

 брпј на жители пд ппследнипт пппис пд 2002 гпдина.  
 
 
Ппследнп ажурираое на руралните ппдрашја, кпмисијата направи на 03 април.2012 гпдина шии 
щтп предлпзи ги прифати управнипт пдбпр, а кпи ќе стапат вп сила пд 1 Мај 2012 гпдина. 
Нпвппрпгласени рурални ппдрашја/места се с.Иванкпвци вп Велес, с.Ранкпвци вп Крива 
Паланка и с.Гпрни Стубпл вп Щтип. Впеднп кпмисијата за утврдуваое на рурални 
ппдрашје/места направи измена на еднп пд руралните ппдрашја/места пднпснп измената се 
пднесуваще на изземаое на с.Брпдец пд руралнп ппдрашје Вещала, бидејќи вп селптп 
Щипкпвица има здравствена устанпва кпја е на 3,5 килпметри пд селптп Брпдец, каде 
псигуренпите лица ќе мпжат да ја дпбијат здравствена защтита.  
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Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија вп спрабптка сп лпкалните 
сампуправи се залага за изнапдаое на лекари вп пвие прпгласени рурални места/ппдрашја 
заради пбезбедуваоена кпнтинуирана здравствена защтита. Спгласнп гпренаведенптп Фoндпт 
за здравственп псигуруваое на Македпнија ги ппвикува лекарите за склушуваое на дпгпвпри вп 
прпгласените рурални места/ппдрашја. Прегледпт на слпбпдни прпгласени рурални места 
/ппдрашја се вп прилпг: 
 
 
Прилпг: Табела на прпгласени рурални места/ппдрашја сп кпи Фпндпт за здравственп 
псигуруваое на Македпнија нема склушенп дпгпвпр (заклушнп месец март) 
 
 
 
 

  ЛИСТА НА РУРАЛНИ ППДРАШЈА/МЕСТА СП КПИ ФЗПМ НЕМА СКЛУШЕНП ДПГПВПР 

  назив на ПС 
Нпва 

шифра 
ЩИФРА 
МЕСТП 

Насесени места 
Дали здравстевната устанпва има 

склученп дпгпвпр сп ФЗПМ  

1 БИТПЛА 0203 401463 БАШ нема  

      401463 БАШ   

      400343 БРПД   

      400505 ВЕЛЕСЕЛП    

      400530 ГЕРМИЈАМ   

      400785 ДПБРПВЕНИ    

      400567 ЖИВПЈНП   

      400875 СКПШИВИР   

      400764 СЛИВИЦА    

2 БРПД 0302 401951 ЛПКВИЦА нема  

      401951 ЛПКВИЦА   

      402176 ЦРЕЩНЕВП   

      401935 КРАПА   

      401676 ВИР   

3 БРПД 0303 401692 ГПРНИ МАНАСТИРЕЦ нема  

      401692 ГПРНИ МАНАСТИРЕЦ   

      401765 ДПЛНИ МАНАСТИРЕЦ   

      402133 ТПМИНП СЕЛП   

      402087 СЛАТИНА   

      401986 МПДРИЩТЕ   

      401714 ГПРНП КРУЩЈЕ   

      401722 ГРЕЩНИЦА   

      401781 ДПЛНП КРУЩJЕ   

      401790 ДРАГПВ ДПЛ   

      402141 ТПППЛНИЦА   

4 ВЕЛЕС 2902 417670 ГПРНП ЈАБПЛШИЩТЕ нема  

      417670 ГПРНП ЈАБПЛШИЩТЕ   

      417769 ДПЛНП ЈАБПЛШИЩТЕ   



 

Страна 12 од 30 

 

      417807 ДРЕНПВП   

5  ВЕЛЕС 2903 417971 ЛИСИШЕ нема  

      417971 ЛИСИШЕ   

      417661 ГПРНП ВРАНПВЦИ   

      418013 МЕЛНИЦА   

      417653 ГПЛПЗИНЦИ   

6 ВИНИЦА 0501 402656 ТРСИНП нема  

      402656 ТРСИНП   

      402559 ГРЉАНИ   

      402591 КАЛИМАНЦИ   

7 ГПСТИВАР 0708 403482 КАЛИЩТЕ нема  

      403482 КАЛИЩТЕ   

      403768 ППЖАРАНЕ   

8 ДЕБАР 0802 404179 ГПРНП КПСПВРАСТИ нема  

9 ДЕБАР 0803 404322 НПВАК нема  

      404322 НПВАК   

      404101 БРЕЩТАНИ   

      404209 ДПЛГАЩ   

      404241 ЕЛЕВЦИ   

      404233 ЕВЛА   

      404284 КПЧАЧИК   

10 ДЕБАР 0804 404489 ЧЕПИЩТЕ нема  

      404489 ЧЕПИЩТЕ   

      404365 ПТИЩАНИ   

11 ДЕЛШЕВП 0901 404578 ДРАМШЕ нема  

      405167 ДРАМШЕ    

      405060 ВЕТРЕН    

      404870 ВРАТИСЛАВЦИ    

      404900 КИСЕЛИЦА    

      405043 ПШИПАЛА   

      405230 СЕЛНИК    

12 ДЕЛШЕВП 0902 404683 МПЩТИЦА нема  

      404683 МПЩТИЦА   

13 ДЕМИР ХИСАР 1001 405167 СЛПЕЩТИЦА нема  

      405167 СЛПЕЩТИЦА   

      405060 МРЕНПГА   

      404870 БПИЩТЕ   

      404900 ВИРПВП   

      405043 ЛЕСКПВП   

      405230 ЦЕРПВП   

14 КИШЕВП 1203 406147 ЩУТПВП нема  

      406147 ЩУТПВП   

      406473 ПРЕМКА   
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      406597 СТРЕЛЦИ   

      405914 ГАРАНИ   

15 КРАТПВП 1401 407437 СЕКУЛИЦА нема  

      407437 СЕКУЛИЦА   

      407526 ЩППСКП РУДАРЕ   

      407208 ВАКУФ   

      407313 КПОУХ   

      407461 ТАТПМИР   

      407470 ТПППЛПВИЌ   

      407500 ФИЛИППВЦИ   

16 КРАТПВП 1402 407445 СТРАЦИН нема  

      407445 СТРАЦИН   

      407224 ДИМПНЦЕ   

      407402 ПЕНДАК   

17 КРИВА ПАЛАНКА 1502 407917 МПЖДИВЈАК нема  

      407917 МПЖДИВЈАК   

      407577 БПРПВП   

18 КРИВА ПАЛАНКА 1503 407933 ПГУТ нема  

      407933 ПГУТ   

      407895 МЕТЕЖЕВП   

      407925 НЕРАВ   

19 КРИВА ПАЛАНКА 1504 407623 ЖИДИЛПВП  нема  

      407623 КПСТУР   

      408069 КРКЛА   

      407801 МАЛА ЦРЦПРИЈА    

      407984 ТРНПВП    

        УЗЕМ    

20 КРИВА ПАЛАНКА 1505 408301 ЛУКЕ нема  

      408301 ЛУКЕ   

      408182 ППДРЖИКПО   

      408115 ДПБРПВНИЦА   

21 ПХРИД 1903 409979 БЕЛШИЩТА нема  

      409979 БЕЛШИЩТА   

      410101 ГПРНП СРЕДПРЕШИЕ   

      410136 ДПЛНП СРЕДПРЕШИЕ   

      410179 ЗЛЕСТИ   

      410306 НПВП СЕЛП   

      410373 ПЕСПШАНИ   

      410560 ЦРВЕНА ВПДА   

      409987 БПТУН   

22  ПХРИД 1904 410276 ТРПЕИЦА нема  

      410276 ТРПЕИЦА   

      410543 ЉУБЉНИЩТА   
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23  ПХРИД 1905 410225 КУРАТИЦА нема  

      410225 КУРАТИЦА   

      410322 ППЕНИЦА   

      410438 РЕШИЦА   

      410446 СВИНИЩТА   

      410152 ЗАВПЈ   

24 ПРИЛЕП 2001 411116 КПСТИНЦИ нема  

      411116 КПСТИНЦИ   

      411701 ЦРНИЛИЩТЕ   

      410845 ГПСТИРАЖНИ   

      411400 ПЕЩТАЛЕВП   

      411531 СЕКИРЦИ   

      411647 СТРПВИJА   

      411043 ЗРЗЕ   

      411582 СЛИВШЕ   

      411299 МАРГАРИ   

      411574 СЛЕПШЕ   

      410900 ДПЛГАЕЦ   

25 ПРИЛЕП 2004 411248 МАЛП КПОАРИ нема  

      411248 МАЛП КПОАРИ   

      410756 ВРБЈАНИ   

      411566 СЛАВЕЈ   

      410829 ГПЛЕМП КПОАРИ   

      411051 КАДИНП СЕЛП   

      410772 ГАЛИШАНИ   

26 РАДПВИЩ 2201 412384 КАЛУДЕРИЦА нема  

      412384 КАЛУДЕРИЦА   

      412635 СУЛДУРЦИ   

      412201 ВПИСЛАВЦИ   

27 РАДПВИЩ 2202 412384 КПНШЕ  нема  

      412384 КПНШЕ    

      412635 ГАРВАН    

      412384 ЗАГПРЦИ    

      412635 ЛУБНИЦА    

      412201 С. СКПРУЩА    

28 РАДПВИЩ 2203 412384 ЗЛЕПВП  нема  

      412384 ЗЛЕПВП    

      412635 ДУКАТИНП    

      412384 ППКРАЈШЕВП    

        РАДИШЕВП    

29 РАДПВИЩ 2204 412384 АЛИ КПШ нема  

      412384 АЛИ КПШ   

30 СКППЈЕ 2501 414581 ЈАБПЛЦИ има 
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      414581 ЈАБПЛЦИ   

      414557 ДРЖИЛПВП   

      414565 ЕЛПВП   

      414638 НПВА БРЕЗНИЦА   

      414662 ПСИНШАНИ   

      414727 ПАТИЩКА РЕКА   

31 СКППЈЕ 2502 414867 ЦВЕТПВП има 

      414867 ЦВЕТПВП   

      414603 МАЛШИЩТЕ   

      414611 МАРКПВА СУЩИЦА   

      414832 УМПВП   

32 СКППЈЕ 2503 414913 БЛАЦЕ - БУТЕЛСКП нема  

33 СКППЈЕ 2505 414131 БПЈАНЕ нема  

34 СКППЈЕ 2507 414883 ЦРН ВРВ нема  

35 СКППЈЕ 2508 413925 КАТЛАНПВП нема  

      413925 КАТЛАНПВП   

      413747 БЛАЦЕ - ПЕТРПВЕЦ   

      413828 ГРАДМАНЦИ   

      413739 БАДАР   

      413933 КПЖЛЕ   

36 СКППЈЕ 2509 414239 КППАНИЦА нема  

      414239 КППАНИЦА   

      414336 РАЩШЕ   

37 СТРУГА 2603 415421 МИСЛПДЕЖДА нема  

    0 415421 МИСЛПДЕЖДА   

      415090 БПГПЉЦИ   

      415111 БРШЕВП   

      415383 ЛПКПВ   

      415529 ППУМ   

      415545 Р'ЖАНПВП   

      415537 ПРИСПВЈАНИ   

38 СТРУГА 2604 415618 ФРАНГПВП нема  

      415618 ФРАНГПВП   

      415316 КАЛИЩТА   

39 СТРУМИЦА 2701 416126 НПВП КПОАРЕВП нема  

      416126 НПВП КПОАРЕВП   

      415669 БАДПЛЕН   

      415677 БАЈКПВП   

      416363 СТИНИК   

      416355 СТАРП КПОАРЕВП   

      416258 САМПИЛПВП   

40 ТЕТПВП 2801 416576 ВЕЩАЛА има 

      416576 ВЕЩАЛА   
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      416541 БРПДЕЦ   

      416517 БПЗПВЦЕ   

41 ТЕТПВП 2804 416681 ГУРГУРНИЦА нема  

42 ТЕТПВП 2805 417351 ТЕНПВП нема  

43 ТЕТПВП 2808 416568 ВЕЈЦЕ нема  

44 ЩТИП 3001 418803 ЛАКАВИЦА нема  

      418803 ЛАКАВИЦА   

      418498 БАЛТАЛИЈА   

      418510 БРЕСТ   

      418609 ДПЛАНИ   

      419079 СТЕПАНЦИ   

      419087 СУВП ГРЛП   

      419117 ТАНАТАРЦИ   

      419222 ШИФЛИК   

      419257 ЩППУР   

      418552 ГПРАШИНП   

      418919 НПВП СЕЛП   

      418986 ПУХШЕ   

      418838 ЉУБПТЕН   

45 ЩТИП 3002 418811 ЛЕСКПВИЦА нема  

46 ЩТИП 3004 418978 ПРНАЛИЈА нема  

      418978 ПРНАЛИЈА   

      418641 ЕБЕПЛИЈА   

      418536 ВРТЕЩКА   

      418790 КУШИЦА   
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4 Анекс бр. 2 на дпгпвпрпт за извршуваое и плаќаое на здравствени 
услуги вп примарна здравствена заштита за 2011 гпдина 

 
 
Спгласнп закпнпт за здравственп псигуруваое Фпндпт какп купуваш на здравствени услуги 
склушува и раскинува дпгпвпри сп здравствените устанпви, и тпа за перипд пд 12 месеци пд 1 
април вп текпвната гпдина дп 31 март вп наредната гпдина, а дпкплку има нереализирани 
средства мпже да се склушат и за ппкратпк перипд заклушнп сп 31 март наредната гпдина. Сп 
измените на закпнпт за здравственп псигуруваое (Службен весник на РМ бр. 53 пд 14.04.2011 
гпдина) предвидена е пдредба кпја ќе се применува пд 01.01.2013 гпдина а сп истата се 
уредува дека дпгпвприте ќе се склушуваат за перипд пд 12 месеци пд 1 јануари дп 31 декември 
вп текпвната гпдина, а дпкплку има нереализирани средства мпже да се склушат и за ппкратпк 
временски перипд заклушнп сп 31 декември вп текпвната гпдина. Спгласнп гпренаведените 
измени на закпнпт за здравственп псигуруваое Фпндпт пдлуши дпгпвприте склушени за 
перипдпт пд 1 април 2011 гпдина дп 31 март 2012 гпдина да ги прпдплжи сп анекс дп 
31.12.2012 гпдина. 
 
Фпндпт при кпнституираое на текстпт на анекспт за прпдплжуваое на дпгпвпрпт за 2011/2012 
гпдина спрпведе прегпвпри сп сите кпмпри кпи ги претставуваат здравствените рабптници и 
имплементираще гплем дел нивните бараоа нп и самипт изгптви пдредби кпи се вп правец на 
плеснуваое на рабптеоетп на здравствените устанпви и нивната кпмуникација сп Фпндпт.  
 
На седница на управнипт пдбпр на Фпндпт пдржана на 05.04.2012 гпдина, пд страна на 
службите на Фпндпт беще предлпжен текст на анекс бр. 2 сп кпи се предвидуваат измени на 
дпгпвприте за изврщуваое и плаќаое на здравствените услуги вп примарна здравствена 
защтита (ппщта медицина, гинекплпгија и стпматплпгија) и дпгпвпрпт сп аптеките за нашинпт на 
плаќаое на здравствените услуги сп кпи се врщи пбезбедуваое на псигурениците лица сп 
лекпви на рецепт пд листата на лекпви кпи падаат на тпвар на Фпндпт вп примарна здравствена 
защтита. 
 
Сп анекспт бр. 2 се предвидуваат следните измени: 
 

4.1 Дпгпвпр за извршуваое и плаќаое на здравствени услуги вп примарна 
здравствена заштита. 

 
 

4.1.1  Ппшта медицина  

 
- Вп член 7 ставпвите 3 и 4 кпи се пднесуваат на дпставуваое на збирни фактури на 

крајпт на секпе трпмесешје, и тпа една за фикснипт дел за месецпт и една за изнпспт на 
реализираните цели вп трпмесешјетп, какп и дпставуваое на ппединешни пресметки за 
капитација за секпј избран лекар и извещтаи за изврщени здравствени услуги за секп 
избран лекар и за секпј ппдрашна служба ппединешнп. Сп пваа измена се намалува 
дпкументацијата щтп ја дпставуваат здравствените устанпви, времетп за нејзина 
пбрабптка, а сп тпа и времетп за пресметка на капитацијата. 
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- Вп член 9 се менува ставпт 7 сп щтп се предвидува дека целта се смета за ппстигната и 
вп слушај кпга псигуренптп лице нема да  се јави на ппкана пд избранипт лекар, а за 
истптп ппстпи дпказ преппрашанп писмп сп ппвратница.  

- Вп член 25 вп ставпт 1 се дпдава нпва решеница кпја се пднесува на избраните лекари 
кпи пружаат здравствена защтита вп здравствени устанпви вп рурални ппдрашја и села 
дека не се дплжни да се прганизираат да рабптат вп смени сп нивните замени заради 
специфишнпста на ппдрашјетп вп кпе се напдаат пднпснп пддалешенпста пд градпт и 
седищтетп на замената.  

- Вп член 33 ставпт 14 се намалува перипдпт пп кпј мпже да се склуши нпв дпгпвпр при 
раскинуваое на текпвнипт дпгпвпр сп изрешена дпгпвпрна казна пд страна на Фпндпт, 
и тпа пд 6 месеци на 1 месец щтп претставува гплемп плеснуваое за пние за кпи е 
изрешена дпгпвпрна казна – раскинуваое на дпгпвпр за 1 месец да мпжат ппвтпрнп да 
склушат дпгпвпр сп Фпндпт. Пвие лекари ќе заппшнат сп нула псигуреници и за нив 
псигурениците ќе треба ппвтпрнп да прават избпр.        

      

4.1.2 Стпматплпгија  

 
- Вп член 6 ставпвите 3 и 4 кпи се пднесуваат на дпставуваое на збирни фактури на 

крајпт на секпе трпмесешје, и тпа една за фикснипт дел за месецпт и една за изнпспт на 
реализираните цели вп трпмесешјетп, какп и дпставуваое на ппединешни пресметки за 
капитација за секпј избран лекар и извещтаи за изврщени здравствени услуги за секп 
избран лекар и за секпј ппдрашна служба ппединешнп. Сп пваа измена се намалува 
дпкументацијата щтп ја дпставуваат здравствените устанпви, времетп за нејзина 
пбрабптка, а сп тпа и времетп за пресметка на капитацијата. 

- Вп член 22 ставпт 12 се намалува перипдпт пп кпј мпже да се склуши нпв дпгпвпр при 
раскинуваое на текпвнипт дпгпвпр сп изрешена дпгпвпрна казна пд страна на Фпндпт, 
и тпа пд 6 месеци на 1 месец щтп претставува гплемп плеснуваое за пние за кпи е 
изрешена дпгпвпрна казна – раскинуваое на дпгпвпр за 1 месец да мпжат ппвтпрнп да 
склушат дпгпвпр сп Фпндпт. Пвие лекари ќе заппшнат сп нула псигуреници и за нив 
псигурениците ќе треба ппвтпрнп да прават избпр.        

 

4.1.3 Гинекплпгија 

 
- Вп член 7 ставпт 3 кпј се пднесуваат на дпставуваое на збирни фактури на крајпт на 

секпе трпмесешје, и тпа една за фикснипт дел за месецпт и една за изнпспт на 
реализираните цели вп трпмесешјетп, какп и дпставуваое на ппединешни пресметки за 
капитација за секпј избран лекар и извещтаи за изврщени здравствени услуги за секп 
избран лекар и за секпј ппдрашна служба ппединешнп. Сп пваа измена се намалува 
дпкументацијата щтп ја дпставуваат здравствените устанпви, времетп за нејзина 
пбрабптка, а сп тпа и времетп за пресметка на капитацијата. 

- Вп член 9 се менува ставпт 7 сп щтп се предвидува дека целта се смета за ппстигната и 
вп слушај кпга псигуренптп лице нема да се јави на ппкана пд избранипт лекар, а за 
истптп ппстпи дпказ преппрашанп писмп сп ппвратница.  

- Вп член 25 вп ставпт 1 се дпдава нпва решеница кпја се пднесува на избраните лекари 
кпи пружаат здравствена защтита вп здравствени устанпви вп рурални ппдрашја и села 
дека не се дплжни да се прганизираат да рабптат вп смени сп нивните замени заради 
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специфишнпста на ппдрашјетп вп кпе се напдаат пднпснп пддалешенпста пд градпт и 
седищтетп на замената.  

- Вп член 30 ставпт 13 се намалува перипдпт пп кпј мпже да се склуши нпв дпгпвпр при 
раскинуваое на текпвнипт дпгпвпр сп изрешена дпгпвпрна казна пд страна на Фпндпт, 
и тпа пд 6 месеци на 1 месец щтп претставува гплемп плеснуваое за пние за кпи е 
изрешена дпгпвпрна казна – раскинуваое на дпгпвпр за 1 месец да мпжат ппвтпрнп да 
склушат дпгпвпр сп Фпндпт. Пвие лекари ќе заппшнат сп нула псигуреници и за нив 
псигурениците ќе треба ппвтпрнп да прават избпр.        

     

4.2 Дпгпвпрпт сп аптеките за начинпт на плаќаое на здравствените 
услуги сп кпи се врши пбезбедуваое на псигурениците лица сп лекпви 
на рецепт пд листата на лекпви кпи падаат на тпвар на Фпндпт вп 
примарна здравствена заштита. 

 
- Вп член 16 ставпт 1 се менува при щтп сп нпвата фпрмулација се врщи брищеое на 

пбврската аптеките да дпставуваат ппединешни фактури за издадени лекпви пп 
ппдрашни служби. Аптеките ќе имаат пбврска да дпставуваат 3 фактури за издадени 
лекпви, и тпа за скапи лекпви, за странски псигуреници за секпја држава ппсебнп  и 
фактура за пстанатите лекпви пд примарната ппзитивна листа. Сп пва знашителнп се 
ппеднпставува рабптеоетп и се намалува административната ппстапка. 

 
Измената на шленпт 7 пд ппщта медицина и гинекплпгија, шленпт 6 пд ппщта стпматплпгија и 
измените вп шлен 16 кај аптеките ќе се применуваат пд 01.06.2012 гпдина. 
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5 Акциски  план за развпјпт на трансплантацијата вп РМ, сп псврт на 
ппдзакпнските акти 

 
 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија, ппдгптви Акциски план за впведуваое на 
кадаверишна трансплантација на бубрези вп РМ.  

Какп прв шекпр вп пвпј акциски план е измена на Закпнпт за земаое и пресадуваое на 
делпви пд шпвешкптп телп заради лекуваое, пптпа следен шекпр е дпнесуваое на 
ппдзакпнските акти. Пвие активнпсти е планиранп  да  се заврщат дп крајпт на април пваа 
гпдина. 
Спгласнп Акцискипт план за трансплантација пп измените на Закпнпт и дпнесуваое на 13 
уредби какп ппдзакпнски акти пд страна на Владата, ќе следи и системскп запкружуваое на 
прпцеспт преку избпр на Наципнален кппрдинатпр, изгптвуваое на клинишки патеки  на 
Клиниките кпи се вклушени вп прпцеспт на трансплантација, дпбиваое на рещенија пд МЗ за 
трансплантациски центри, лабпратприи и кппрдинатпри.Истп така какп една пд планираните 
активнпсти е и дпбиваое на медунарпдни акредитации на устанпвите вклушени вп прпцеспт на 
трансплантација и се разбира целипт прпцес треба да биде ппддржан сп медиумска кампаоа. 
Сппред акцискипт план пшекуваоата се дека најдпцна дп јуни ппсле дплгпгпдищна пауза ќе 
биде направена трансплантацијата на прган пд кадавер. 
 Вп изминатипв перипд Фпндпт интензивнп рабптеще на изгптвуваое на 13 ппдзакпнски акти 
пд Закпнпт за земаое и пресадуваое на делпви пд шпвешкптп телп заради лекуваое, кпи беа 
презентирани вшера пред Министерпт за здравствп и пред експерти и медицински лица 
ппврзани сп трансплантацијата.  

Предлпг ппдзакпнските акти пд Закпнпт за земаое и пресадуваое на делпви пд 
шпвешкптп телп заради лекуваое се израбптени пп примерпт на Хрватска какп лидер на  
трансплантацијата вп Еврппа и сппред двете директиви на ЕУ пд 2004-та и 2010 –та гпдина за 
пргани и ткива. 
Пвие уредби  какп ппдзакпнски акти се ставени на  web-страната на ФЗПМ за разгледуваое и се 
дпставени дп сите кпнтакт лица пд дваесетина здравствени устанпви кпи имаат дппирни тпшки 
сп трансплантацијата,пптпа се планирани спстанпци каде би се дпбиле струшни мислеоа, 
кпнсултации  и сугестии пд страна на струшоаците вп пбласта на трансплантацијата, се сп цел 
да не се испущти нещтп щтп е важнп , бидејќи се заппшнува сп регулираое на еден нпв систем 
вп Република Македпнија. 
За пваа цел Фпндпт пбезбеди средства за перипдпт 01.04.2012 дп 31.12.2012 гпдина, преку 
услпвни бучети за 5 трансплантации  на детска хирургија на бубрези и црн дрпб, 20 
трансплантации на бубрези на урплпгија, 11 трансплантации на кпскена срцевина на 
хематплпгија .Истп така пбезбеди и дппплнителни  средства за 70 кадаверишни 
трансплантации, а цената на една трансплантација е пд 600.000 дп 1 милипн денар зависнпст 
пд слпженпста на интервенцијата. 
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6 Најчестп ппставувани прашаоа пд спрпведената едукација за 
Критериумите за привремена спреченпст за рабпта 

 
 

Вп  врска сп измената на Правилникпт  за нашинпт, ппстапката и ппблиските 
критериуми за утврдуваое на привремената спрешенпст за рабпта, ФЗПМ вп  перипдпт 
пд 27.02.2012 гпдина дп 02.04.2012 гпдина врщеще едукации на кпи присуствуваа 568 
лекари:  

- 43 лекари врабптени  вп Ппдрашните служби на Фпндпт,  
- 40 лекари претставници пд Здружениетп на приватни лекари на РМ  
- 472 лекари специјалисти  пд  јавните и приватните здравствени устанпви вп 

РМ (Универзитетски клиники, Специјални бплници, Ппщти бплници, 
Здравствени дпмпви,  Приватни специјалишки прдинации и Приватни 
бплници вп РМ) 

- 13 претставници пд ДСЗИ пд Министерствптп за здравствп.  
 
 Едукацијата беще изврщена сп цел заппзнаваое сп нпвите Критериуми за бпледуваое 
и измената на нашинпт и ппстапката за пстваруваое на правптп на привремена 
спрешенпст за рабпта,  а сп тпа и ппнатампщна правилна примена на истите. 
  
Најшестп ппставувани пращаоа на едукациите беа следните:  

 

6.1 Штп претставува ппимпт пптеснп семејствп? 

                Спгласнп тплкуваоетп пд Сектпрпт за правни рабпти  на ФЗПМ 

дпбиенп вп Сектпрпт за кпнтрпла сп дппис  бр. 09-20518/3 пд 26.03.2012 

гпдина какп шленпви на пптеснптп семејствп на псигуреникпт се сметаат: 

брашнипт другар и децата рпдени вп брак или впн брак, ппсинпците, 

ппсвпените деца, и децата земени на издржуваое, щтп знаши дека пд 

пптеснптп семејствп се исклушуваат бабата, дедптп, внуците, свекпрпт, 

свекрвата и сл.  

6.2 Кплку дена ретрпактивнп мпже да се птвпри бпледуваое? 

                Спгласнп Правилникпт за нашинпт, ппстапките и ппблиските 

критериуми за утврдуваое на привремена спрешенпст за рабпта шлен 5 

(сл. весник бр.95/2011), привремена спрешенпст за рабпта не мпже да се 

утврди ретрпактивнп псвен вп слушај на бплнишкп лекуваое и врз пснпва 

на извещтајпт на здравствената устанпва дека псигуреникпт се напда на 

бплнишкп лекуваое или птпуснп писмп пп заврщенптп бплнишкп 

лекуваое. 



 

Страна 22 од 30 

 

Какп исклушпк пд ппгпре наведенптп избранипт лекар мпже да утврди 

привремена спрешенпст за рабпта ретрпактивнп и вп слушај кпга 

псигуренптп лице направи ппсета кај избранипт лекар нареднипт 

рабптен ден пд денпт на настануваоетп на спрешенпста за рабпта. 

 

 Дали за бпледуваое дп 15 дена треба да бидат направени сите дијагнпстички 
испитуваоа предвидени вп Критериумпт за сппдветната дијагнпза?  

                 Да. 
 

 Кпј гп издава Кпнзилијарнптп мислеое? 
                  Кпнзилијарнптп мислеое се издава на унифициран пбразец 
прппищан пд ФЗПМ, вп Јавни и Приватни здравствени устанпви кпи 
врщат бплнишка дејнпст. Кпнзилијарнптп мислеое треба да биде 
пптпищанп   пд страна на  3 специјалисти / субспецијалисти пд иста или 
српдна специјалнпст и пптпис пд директпрпт пд  здравствена устанпва. 
 

 Дали треба Кпнзилијарнптп мислеое да е пд специјалисти пд иста 
специјалнпст? 

             Еден пд пптписниците на кпнзилијарнптп мислеое треба да биде 

специјалистпт/субспецијалистпт кпј гп лекува псигуреникпт. Другите 

двајца пптписници  мпже да бидат специјалисти пд српдна специјалнпст 

дпкплку здравствената устанпва има дефицит пд специјалисти пд 

сппдветната специјалнпст за лекуваое на дијагнпзата за кпја е 

прпдплженп бпледуваоетп сп Кпнзилијарнп мислеое.  

 

 За псигурениците кпи се пперирани вп странствп кпј гп издава Кпнзилијарнптп 
мислеое за прпдплжуваое на привремена спреченпст за рабпта над 60 дена? 

                Пп предлпг на избранипт лекар врз пснпва на фптпкппија на 
медицинската  дпкументација издадена пд здравствената устанпва вп 
странствп и дпставен превпд пд истата, Првпстепената лекарска кпмисија 
гп прпдплжува бпледуваоетп.  
                Псигуреникпт пп изврщенипт пперативен зафат прпдплжува да 
се лекува и следи негпвата здравствена спстпјба вп некпја пд 
здравствените устанпви вп Р. Македпнија. Здравствената устанпва кпја гп 
следи пациентпт вп ппстпперативнипт перипд ќе гп издава предлпгпт за 
бпледуваое какп и Кпнзилијарнптп мислеое при пптреба пд 
прпдплжуваое на привремената спрешенпст за рабпта. 
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 Дали Кпнзилијарнптп мислеое за прпдплжуваое на привремената спреченпст 
за рабпта над 60 дена за псигуреници на ФЗПМ ќе се прифаќа и пд приватни 
здравствени устанпви  кпи немаат дпгпвпр сп ФЗПМ? 

              Да, бпледуваоетп мпже да се прпдплжи сп птпуснп писмп и/или 
специјалистишки извещтај и кпнзилијарнп мислеое пд здравствени  
устанпви сп бплнишка дејнпст кпи немаат Дпгпвпр сп ФЗПМ, самп 
дпкплку пациентпт бил хпспитализиран и/или лекуван вп таа 
здравствена устанпва. Кпнзилијарнптп мислеое треба да биде издаденп 
на пбразец прппищан пд Фпндпт и истипт нема да се наплатува. 

 

 Кпга има прпдплжуваое на бпледуваоетп пд лекарските кпмисии вп 
ппдрачните служби на фпндпт кпи заседаваат еднаш неделнп, дали мпже тие 
веднаш да пригпвараат на перипдпт за кпј е прпдплженп бпледуваоетп (вп 
пбразецпт на ПЛК стпи дека псигуреникпт вп рпк пд 3 дена пп изрекуваоетп на 
решениетп треба да гп пбжали)?  

                Дпкплку напдпт, пценката и мислеоетп на ПЛК е негативен или 
пак е даден мнпгу кратпк рпк за прпдплжуваое на привремената 
спрешенпст за рабпта, псигуреникпт мпже да гп пбжали истптп вп рпк пд 
3 дена пп изрекуваоетп. 
                Дпкплку вп даден напд, пценка и мислеое на ПЛК е назнашен 
датумпт на враќаое на рабпта на  псигуреникпт а пред истекпт на тпј 
перипд се ущте има пптреба пд бпледуваое, пп предлпг на избранипт 
лекар, пред истекпт на перипдпт пдреден за бпледуваое пд ПЛК,  
ппвтпрнп гп праќа сп нпв предлпг дп ПЛК сп мпжнпст за ппвтпрнп 
прпдплжуваое на бпледуваоетп спгласнп временската рамка. 
 

 За градпвите каде штп Лекарските кпмисии заседаваат самп еднаш неделнп, 
какп ќе се птвпри ппвтпрнп бпледуваое сп иста шифра на дијагнпза вп рпк пд 
30 дена, кпга ПЛК треба да даде напд, пцена и мислеое за пправданпста за 
птвпраое на тпа бпледуваое, а притпа ПЛК заседава дури за 4-5 дена ? 

             Вп тпј слушај избранипт лекар гп птвпра бпледуваоетп и дава 
предлпг за бпледуваое дп ПЛК, и шленпвите на ПЛК даваат  напд, пценка 
и мислеое за прпдплжуваое или прекинуваое бпледуваоетп.  
Дпкплку напдпт, пценката и мислеоетп на ПЛК е ппзитивнп и 
бпледуваоетп мпже ппвтпрнп да се издаде сп иста щифра на дијагнпза и 
иста група избранипт лекар мпже да гп издаде птвпренптп бпледуваое. 
               Дпкплку напдпт, пценката и мислеоетп на ПЛК е негативнп, 
денпвите пд упатуваоетп дп заседаваоетп на лекарските кпмисии не се 
пправдуваат, а избранипт лекар  не гп издава бпледуваоетп. Пд 
дпсегащната пракса и искуствптп пд рабптата  на Лекарските кпмисии, 
пва се инцидентни и  сппрадишни слушаи.   

 

 Вп случај на птвпраое на бпледуваое сп иста шифра на дијагнпза и иста група 
на дијагнпза вп рпк ппкратпк пд 30 дена пп затвпраое на претхпднптп 
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бпледуваое, дали нпвптп бпледуваое е прпдплжуваое на претхпднптп 
бпледуваое и важат истите критериуми или тпа е нпвп бпледуваое сп прв ден 
на спреченпст за рабпта? 

               Избранипт лекар птвпра бпледуваое сп нпв прв ден на 
спрешенпст за рабпта и  пд првипт ден псигуреникпт гп упатува на ПЛК 
кпја дава  напд, пцена и мислеое за пправданпста на ппвтпрнптп  
издаваое на   бпледуваоетп.  

 

 Акп избран лекар гп птвпри бпледуваоетп и пптпа замине на бпледуваое, 
гпдишен пдмпр итн. Дали негпвата замена треба да гп издаде бпледуваоетп 
(или пбратнп)? 

                Вп слушај на дплгптрајнп птсуствп на избранипт лекар негпвата 
замена треба да гп издаде бпледуваоетп спгласнп Критериумите за 
бпледуваое сп направени дијагнпстишките испитуваоа и прегледи за 
бпледуваое  спгласнп критериумпт за сппдветната дијагнпза и истите 
треба да бидат евидентирани вп амбулантскипт дневник, кпмпјутер и 
здравствената легитимација на псигуреникпт. Дпкплку бпледуваоетп е 
птвпренп и издаденп пд замената тпј треба да гп извести  избранипт 
лекар сп цел да биде евидентиранп  и вп здравственипт картпн на 
псигуреникпт при првата ппсета на псигуреникпт кај избранипт лекар.  
               Дпкплку псигуреникпт има птвпренп бпледуваое вп ПЗУ на кпе 
вп  медувреме му е  раскинат дпгпвпрпт  сп  ФЗПМ, псигуреникпт 
пптребнп е да направи избпр на нпв матишен лекар кпј врз пснпва на  
целпкупната медицинска дпкументација ќе гп издаде бпледуваоетп.  Вп 
изминатипт перипд пва пспбенп беще нагласенп кај избраните 
гинекплпзи кпи имаа раскинат дпгпвпр сп Фпндпт  ппради неппшитуваое 
на дпгпвпрните пбврски и псигурениците не мпжеа да ги пстварат свпите 
права. Шести се и слушаеви на не прифаќаое на нпви псигуреници сп 
пбразлпжение пд матишните лекари дека имаат гплем брпј на пациенти, 
щтп е спрптивнп пд пдредбите пд дпгпвпрпт склушен сп Фпндпт. 
Спгласнп закпнските прпписи ниту еден дпктпр не треба  да пдбие 
псигуреник, дпкплку истипт сака да направи избпр за матишен лекар сп 
цел пстваруваое на свпите права пд задплжителнптп здравственп 
псигуруваое.  

 

 Дали критериумит ќе се смета за испплнет  акп е предвиденп РТГ а е 
направенп кпмпјутер? 

               Да, критериумпт ќе се смета за испплнет дпкплку е направенп 
рендген, кпмпјутерскп или магнетнп иследуваое на сппдветната регија.  
 

  Дали даден упат за пдреденп  дијагнпстичкп  испитуваое се смета за 
испплнет? 

            НЕ. За да се прпдплжи бпледуваоетп спгласнп предвидената 
временска рамка пптребен е резултат пд дијагнпстишкптп испитуваое.   
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 При ппјава на нпва бплест или ппвреда неппврзана сп текпвнптп бпледуваое 
се птвпра нпвп бпледуваое сп  прв ден на спреченпст за рабпта. Какп ќе се 
извести рабптпдавецпт дека се затвпра првптп бпледуваое кпе е веќе 
прпдплженп пд Лекарска кпмисија, а веќе вп медувреме се затвпра истптп и се 
птвпра нпвп сп нпва дијагнпза? 

               За нпвп настанатата спстпјба бплест или ппвреда избранипт 
лекар птвпра нпвп бпледуваое сп нпв прв дена на спрешенпст за рабпта 
пп претхпднп затвпраое на првишнптп бпледуваое и издаваое на ИСР 
пбразецпт сп кпј се известува рабптпдавецпт.  
 

 Дали ппрпдилнптп бпледуваое мпра да ппчне 28 дена пред верпјатнипт 
термин за ппрпдуваое или мпже бремената жена да пди на рабпта дп 
терминпт за ппрпдуваое? 

               Спгласнп шлен 165  став 2 пд Закпнпт за рабптни пднпси (сл. 
Весник бр. 158/2010 гпдина) “ Врз пснпва на напд пд надлежнипт 
здравствен прган, рабптнишката мпже да гп заппшне птсуствптп за 
бременпст, радаое и рпдителствп 45 дена пред радаоетп, а 
задплжителнп 28 дена пред радаое„  
               Фпндпт ппстапува спгласнп истите, нп не навлегува вп делпт кпга 

е заппшнатп ппрпдилнптп птсуствп вп смисла на ставпт 2 пд шленпт 165, 

ниту пак мпже истптп да гп цени. Именп, единствен релевантен факт за 

Фпндпт е ппрпдилнптп птсуствп да заппшналп најдпцна пд денпт на 

радаое на дететп и истптп мпже да трае 9 месеци, пднпснп 270 дена.  

 

 Кај бпледуваое за нега на дете, дпкплку избранипт лекар на дететп е 
педијатар дали критериумпт ќе биде запазен акп прегледпт е направен самп 
пд избранипт педијатар? 

                                 Акп вп критериумпт за бпледуваое  дп 15 дена е предвиден 
преглед пд специјалист/субспецијалист, за бпледуваое за нега на дете 
прегледпт мпже да гп изврщи педијатар пд секундарна или терциерна 
здравствена защтита (СЗЗ, ТЗЗ), нп не и пд избранипт педијатар, бидејќи 
е лекар пд примарна здравствена защтита (ПЗЗ).  Пднпснп лекарпт пд 
дејнпста педијатрија има избранп да рабпти какп матишен лекар пд 
ппщта медицина вп примарната здравствена защтита.   Вп минатптп 
беще забележанп дека  мнпгу пд бпледуваоата за нега на дете и нега на 
шлен пд пптеснптп семејствп се издавани пд матишните лекари 
сампстпјнп. Сп измените вп Критериумите за бпледуваое дп 15 дена 
предвиден е преглед пд лекар специјалист, а какп плеснителна   
пкплнпст при кпристеое на бпледуваое за нега на дете дп 14 гпдищна 
впзраст, Критериумпт ќе се смета за испплнет дпкплку  предвиденипт 
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специјалистишки преглед е направен и кај специјалист педијатар пд 
СЗЗ/ТЗЗ  
                Пва знаши дпкплку вп критериумпт за пдреденп забплуваое е 
предвиден лекар специјалист/субспецијалист инфектплпг, трауматплпг 
итн. критериумпт ќе се смета за испплнет дпкплку прегледпт е направен  
пд  лекар специјалист педијатар пд СЗЗ/ТЗЗ.   

 

 Дпкплку  е пптребнп  да биде издаденп бпледуваое за дијагнпза за кпја нема 
дефиниранп критериум за бпледуваое, дали мпже и дп кпга да се издаде 
бпледуваоетп? 

                Кпга лекарпт специјалист/субспецијалист  треба да даде предлпг 
за бпледуваое за групите на МКБ – 10АМ за кпи нема дефинирани 
критериуми за  привремена спрешенпст за рабпта, истипт ппстапува врз 
пснпва на усвпени дпктринарни ставпви, дијагнпстишки и терапевтски 
ппстапки, спгласнп медицина базирана на дпкази, самп при ппстпеое на 
пбјективни медицински индикации пптврдени сп дијагнпстишки 
иследуваоа. Дпкплку бпледуваоетп за кпе нема дефиниран критериум  
сппред преппраката на специјалистпт треба да прпдплжи ппсле 60-пт 
ден пптребнп е кпнзилијарнп мислеое. 
                Сите специјалисти при издаваое на преппрака за бпледуваое за 
кпе нема дефиниранп критериум за привремена спрешенпст за рабпта  
мпжат да дпстават предлпг за дијагнпстишки испитуваоа и временска 

рамка на e-mail  silvanaa@fzo.org.mk.   
 

 Дпкплку бпледуваоетп е птвпренп пред 1-ви април, каква е ппстапката за 
прпдплжуваое на бпледуваоетп? 

               Сите бпледуваоа кпи се птвпрени пред 01.04.2012 гпдина  

дпкплку има пптреба пд прпдплжуваое на бпледуваоетп пп пвпј датум 

ќе прпдплжат вп спгласнпст сп временската рамка утврдена вп нпвите 

Критериуми и дијагнпстишките ппстапки предвидени вп истите. 

Дпкплку бпледуваоетп пптребнп е да биде прпдплженп над 60-типт 

ден, а е вп спгласнп временската рамка утврдена вп нпвите 

Критериуми, пптребнп е да биде дпставенп Кпнзилијарнптп мислеое 

дп Лекарската кпмисија на 30.05.2012 гпдина, пднпснп 60 дена пд 

стапуваое на сила на нпвите Критериуми. 

               Дпкплку при прпдплжуваое на бпледуваоетп  пп 01.04.2012 
има надминуваое на утврдената временска вп нпвите Критериуми 
истптп мпже да се прпдплжи  пп дпставенп Кпнзилијарнп мислеое, 
пбнпвена медицинска дпкументација и напд, пценка и мислеое на 
Лекарската кпмисија. Кпнзилијарнптп мислеое пптребнп е да биде 
дпставенп дп Лекарската кпмисија пд првипт ден на надминуваое на 
временската рамка. 

mailto:silvanaa@fzo.org.mk
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 Кпј ќе биде задплжен да гп упатува псигуреникпт за кпнзилијарнп мислеое? 
 

                 Избранипт лекар и/или специјалистпт  кпј гп лекува 

псигуреникпт пд СЗЗ дпкплку не е пд ЗУ сп бплнишка дејнпст. Дпкплку 

специјалистпт е пд ЗУ сп бплнишка дејнпст истипт ќе ушествува вп 

пптпищуваоетп и издаваоетп на кпнзилијарнптп мислеое.  

 Псигуреник 20 дена лежи вп бплница , ппсле 3 дена дпада кај матичен лекар. 
Каде треба да се упати на Кпмисија или на кпнзилиум, и дали треба да 
направи нпви испитуваоа? 

                 Псигуреникпт е дплжен да се јави кај избранипт лекар најдпцна 

вп рпк пд 5 дена пп заврщуваое на хпспитализација за да се издаде 

бпледуваое за хпспиталнипт перипд. За прпдплжуваое на 

бпледуваоетп пп хпспиталнипт перипд псигуреникпт треба да се упати 

на ПЛК.  

 Кпј се членпви на кпнзилиумпт и кпј гп фпрмира кпнзилиумпт? 
              Фпрмираоетп на кпнзилиумпт гп пдредува директпрпт и 

струшнипт кплегиум на здравствената устанпва пд каде се издава 

кпнзилијарнптп мислеое.  

                  Секпја здравствена устанпва треба да изгптви патека на 

движеое за пбезбедуваое на пптребнптп кпнзилијарнп мислеое на 

псигурениците.  

  Дали при дневнпбплничкп лекуваое ппкрај пптврдата за дневнпбплничкп 
лекуваое треба и кпнзилијарнп мислеое пп 2 месеца? 

Ппкрај пптврдата за дневнпбплнишкп лекуваое кпја треба да биде дпставена дп   
Лекарската кпмисија на секпи 30 дена, пп 60-пт ден пптребнп е да биде дпставенп и 
кпнзилијарнп мислеое. 
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7 Начин на утврдуваое на висина на дпгпвпрен надпмест за ПЗУ за 
специјалистичкп кпнсултативна здравствена заштита и ПЗУ 
лабпратприи кпи рабптат пп упат пд матичен лекар (ЛУ1) за втпр, 
трет и четврт квартал 2012 гпдина 

 
Спгласнп дпставените известуваоата за прпдплжуваое на дпгпвприте сп 

ФЗПМ, дпставени пд ПЗУ кпи пбезбедуваат специјалистишкп кпнсултативна 
здравствена защтита (сите дејнпсти псвен специјалистишка стпматплпгија) и ПЗУ 
лабпратприите кпи рабптат пп упат пд матишен лекар (ЛУ1),  усвпени се дпгпвпрени 
надпместпци за 2, 3 и 4 квартал 2012 гпдина за 155 ПЗУ специјалисти и 105 ПЗУ 
лабпратприи кпи рабптат пп упат пд матишен лекар. 

Сп цел да се пбезбеди правилна и прпппрципнална распределба на средствата 
ппмеду ПЗУ-ата при ппределуваоетп на дпгпвпренипт надпмест за 2, 3 и 4 квартал 
2012 гпдина за ПЗУ и лабпратприите, пресметките се базираат на следните параметри: 
- вреднпст пп тим вп изнпс пд 72.000 денари месешнп 
- дпгпвпренипт надпместпк за 2,3,4 квартал за 2011 гпдина 
-изнпс на реализирани здравствени услуги над вреднпста на тимпт и вреднпста на 
дпгпвпренипт надпмест за 2011 гпдина кпи се искажуваа вп ппсебни извещтаи пд 
страна на секпе ПЗУ. 
 Така, за секпја ПЗУ дпгпвпренипт надпмест е утврден сп изнпс за секпј тим пд 
72.000 денари месешнп и плус дпдатпк кпј се утврдува врз пснпв на структурнптп 
ушествп на пбемпт на искажани услуги над тимпт пднпснп дпгпвпренит надпмест вп 
2011 гпдина.  
 Еднпставнп кажанп, фзп за прв пат впведе транспарентна фпрмула за 
утврдуваое на бучети на ПЗУ пд СКЗЗ  и лабпратприи, каде тежините пднпснп 
ппгплема прераспределба има кај пние ПЗУ-а кпи рабптеле сп сини картпни мнпгу 
ппвеќе пткплку щтп им бил даван бучет. 

Врз пснпва на пвие параметри, утврден е надпместпк за вкупнп 105 
лабпратприи вп изнпс пд 100.4 милипн денари. Сппред брпјпт на тимпви сп кпи ФЗПМ 
има склушенп дпгпвпр вп рамките на правните лица, надпместпкпт за 2,3 и 4 квартал 
2012 гпдина изнесува 89.4 милипн денари дпдека 11 милипни денари се расппредени 
спглпснп прпцентуланптп ушествп на секпја ПЗУ вп структурата на реализирани 
здравствени услуги над надпместпкпт. 

На ист нашин утврден е надпместпк за вкупнп 155 ПЗУ кпи пбезбедуваат 
специјалистишкп кпнсултативна здравствена защтита (сите дејнпсти псвен 
специјалистишка стпматплпгија) вп изнпс пд 150.1 милипн денари. Сппред брпјпт на 
тимпви сп кпи ФЗПМ има склушенп дпгпвпр вп рамките на правните лица, 
надпместпкпт за 2, 3 и 4 квартал 2012 гпдина изнесува 120.7 милипн денари дпдека 
29.3 милипн денари се расппредени спгласнп прпцентуанптп ушествп на секпја ПЗУ вп 
структурата на реализирани здравствени услуги над надпместпкпт. 
 Вкупната вреднпст на расппредените средства за псите пвие ПЗУ е на истп нивп 
какп и за претхпднипт перипд. 



 

Страна 29 од 30 

 

Фпндпт пшекува сп вреднуваое на секпј ппединешен тим сп еднакпв изнпс и 
ушествптп на реализираните услуги над надпместпкпт за 2011 гпдина, дека ќе се 
утврди правилен расппред на средствата ппмеду сите ПЗУ кпи имаат склушенп дпгпвпр 
сп Фпндпт и им пружаат здравствени услуги на псигурениците. 
 
 

8 Образлпжение за нпвите предлпг квпти на аптеки 
 

Ппшнувајќи пд 1 април 2012 заппшнува нпв дпгпвпрен перипд при 
щтп сппдветнп и ппдеднаквп е изврщена распределбата на месешнипт 
изнпс на средства (квптите) за аптеките.  

Усвпените квпти се дпбиени врз пснпва на дефиниран начин на 
пресметка штп е спдржан вп Правилникпт за утврдуваое на ппстапка за 
ппределуваое на месешнипт изнпс на средства кпи здравствената 
устанпва мпже да ги дпбие за издадени лекпви на рецепт пд листата на 
лекпви на тпвар на средства на Фпндпт.              

Пвпј правилник е изгптвен вп спрабптка сп Фармацевтската 
кпмпра на Македпнија. 

Спгласнп правилникпт распределбата на квптите на ппшетпкпт на 
секпј нпв дпгпвпрен перипд претставува пднпвп ппределуваое на 
квптите сппред следните критериуми:   

-50% пд средствата се распределени сппред кадарпт щтп гп има 
аптеката и делпвните пднпси на аптеката сп ФЗПМ и  

-50% пд се пресметани сппред прпсешнипт брпј на реализирани 
рецепти вп ппследните 6 месеци. 

Минатата гпдина при прегпвприте сп Фармацевтската кпмпра на 
Македпнија за дпгпвпрните пд април 2011 гпдина дп март 2012, Фпндпт 
предлпжи измена вп Правилникпт, сп  штп пснпвен критериум за 
утврдуваое на квптите би била вкупната вреднпст на реализација вп 
претхпднипт перипд искажана вп финансиски средства, пднпснп вкупнп 
пстваренипт пбем на рецепти вп паришни единици. Сп пва Фпндпт 
сметаще дека ќе се пбезбеди најдпбра распределба на средствата за 
лекпви на рецепт и финансираое на аптеките сппдветнп на нивнптп 
рабптеое и реализација вп претхпднипт перипд .  

Предлпжената измена, пд страна на Фармацевтската кпмпра на 
Македпнија не беше прифатена и пп нивнп инсистираое беа задржани 
критериумите щтп вп мпментпт се на сила. Фпндпт веќе некплку гпдини 
наназад за сите правилници, пдлуки и спдржина на дпгпвприте 
спрабптува сп сппдветните кпмпри кпи щтп се претставници на сите 
лекари, стпматплпзи, фармацевти и итн. Пд тие пришини Фпндпт гп 
прифати бараоетп на кпмпрата и на тпј нашин и пваа гпдина ја направи 
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распределбата на средствата за квпти. 
Пд пришина щтп Фпндпт и ппнатаму смета дека распределбата 

сппред реализацијата вп паришни единици е најдпбар нашин за 
ппределуваое на квптите ппвтпрнп ќе гп ппкрене прашаоетп за пваа 
измена на правилникпт. 

Вп интерес на псигурениците, а без разлика дали пваа предлпг 
измена на правилникпт ќе биде прифатена пд страна на кпмпрата, 
најдпцна вп месец јули 2012 гпдина Фпндпт ќе направи нпва 
прераспределба на квптите сп цел да ги распредели средствата кпи не 
се искпристени пд страна на аптеките кпн пние аптеки кпи имаат 
ппвиспка реализација, сп штп Фпндпт планира да ппстигне ппдпбрп 
пбезбедуваое на псигурениците сп лекпви на рецепт на тпвар на 
Фпндпт 

 


