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Од: Фонд за здравствено осигурување на Македонија  

До: ЈЗУ 

 ПС ФЗОМ 

 Сектор за финансиски прашања, одделение за финансиска контрола 

 Сектор контрола 

 

Дата: 29.02.2012 

 

 

 

Предмет : Известување за правилна примена на референтни цени на здравствени услуги од 

микробиологија (брисеви) 

 

 

Почитувани, 

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија во текот на месец февруари 

организираше средби со здравствените установи, на кои меѓу другото беше презентирано 

Упатството за фактурирање на здравствени услуги во примарна здравствена заштита во 

здравствени домови, специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита. Ова 

упатство има за цел здравствените установи правило да ги искажуваат и фактурираат 

реализираните здравствени услуги  до ФЗОМ. 

 

Од средбите произлезе потреба од толкување на референтните цени за здравствените 

услуги кои се однесуваат на бактериолошки анализи за респираторен систем и тоа:   

 

Шифра НАЗИВ НА  ЗДРАВСТВЕНА УСЛУГА 
Референт

нa ценa 

 

РС1 

 

Брис од грло, брис од нос, брис од јазик, брис од усна шуплина 
550 

 

РС2 

 

Брис од грло, брис од нос, брис од јазик, брис од усна шуплина со 1 ИД и 

1 антибиограм 2.000 

 

 

 Бактериолошките анализи искажани со шифрата РС1 

 

Бактериолошките анализи искажани со шифрата РС1 (Брис од грло, брис од нос, брис од јазик, 

брис од усна шуплина) се анализи кои се фактурираат посебно, односно анализа на секој брис од 

наведените се фактурира по утврдената цена референтна цена од 550 денари. Во вредноста на 

поединечниот брис е вклучена и вредноста на антибиограмот. 

 

Со примена на измената на Одлуката за партиципација од 1 март 2012 година, за оваа 

услуга осигуреникот учествува со сопствени средства во износ од 20% од референтната цена, 
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односно за поединечен брис (со или без антибиограм) од 550 денари партиципацијата 

изнесува 110 денари. 

  

Пример 1:  

 

Кога на пациентот му се прави бактериолошка анализа на еден брис (било кој од 

наведените под шифра РС1), со или без антибиограм, здравствената установа ја фактурира 

оваа услуга со шифра  РС1 со рефернтна цена од 550 денари: 

 

- брис од нос со антибиограм се евидентира во пресметката за пациентот НН 

како РС1 по референтна цена 550 денари, вкупна партиципација којашто треба 

да му се наплати на осигуреникот изнесува 110 денари, а до Фондот се 

фактурира 440 денари. 

 

- брис од грло без антибиограм се евидентира исто така со истата шифра РС1  и 

со истата референтна цена од 550 денари, вкупна партиципација којашто треба 

да му се наплати на осигуреникот изнесува 110 денари, а до Фондот се 

фактурира 440 денари. 

 

 

Пример 2: 

 

Во случај кога истовремено со упатот се бара да се направат два бриса (со или без 

антибиограми) опфатени во групата РС1 со референтна цена од 550 денари, се евидентираат 

одделно двата бриса: 

- брис од грло и брис од нос се фактурираат пооделно во пресметката и тоа,  

- РС1 – брис од грло  -   550 денари 

- РС1 – брис од нос    -   550 денари 

                          Вкупно                 1.100 денари 

 

Партиципација  20%                   220 денари 

Фактура до Фондот     880 денари 

 

На овој начин се евидентираат и двете анализи без разлика дали се со или без 

антибиограми, бидејќи утврдената цена е упросечена со вклучените антибиограми според  

процентот на потребата од антибиограм во вкупните случаи од овој вид што реално се 

остваруваат.  

 

Истиот начин на пресметка се употребува и за три бриса опфатени во групата РС1 со 

референтна цена од 550 денари. Во овој случај се евидентираат трите бриса со вкупна вредност 

од 1,650 денари, партиципација изнесува 330 денари, а фактурата до Фондот изнесува 1,320 

денари.   
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Бактериолошките анализи искажани со шифрата РС2 

 

Бактериолошките анализи искажани со шифрата РС2 (Брис од грло, брис од нос, брис од јазик, 

брис од усна шуплина со 1 ИД и 1 антибиограм) со утврдена референтна цена од 2,000 денари се 

анализи кои се евидентираат во случаите кога се прават сите заедно, со или без антибиограми, 

доколку со упатот се бара да се направат сите четири анализи. 

 

Како и во првиот случај и во оваа  група на анализи со шифра РС2, анализите се со или 

без антибиограми во зависност од наодот. 

 

Пример 3: 

 

Во случај кога со упатот истовремено се бара да се направат четири анализи офатени во 

групата РС2 со референтна цена од 2000 денари, се фактурираат заеднички сите анализи на 

брисевите: 

 

- РС2 - брис од грло,  брис од нос, брис од јазик  и брис од усна шуплина – 2000 денари; 

Партиципација  20%                    400  денари 

Фактура до Фондот  1,600 денари 

 

 

На овој начин се фактурираат сите четири анализи без разлика дали се со или без 

антибиограм, бидејќи утврдената цена е упресечена со вклучените антибиограми според  

процентот на потребата од антибиограми во вкупните случаи од овој вид што реално се 

остваруваат. 

 

Се задолжуваат сите здравствени установи да постапуваат согласно ова 

известување за наведените услуги кои се објавени во Службен весник број 164 од 

29.12.2008 година. 

 

 

Со почит, 

 

 
          
 
Изготвил: Марија Петреска 

Одобрил: Бранислава Катушевска 
 Снежана Китанчева 

                               

Директор на Сектор за финансиски прашања, 

М-р Татјана Лукановска 


