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СООПШТЕНИЕ 

Прва електронска услуга на ФЗОМ! 
e-Трезор (електронско банкарство) за ЈЗУ 

  
Ппчнувајќи пд 01.01.2011 гпдина Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија гп 

впведе Трезпрпт, пднпснп стана ппсебен нпсител на платнипт прпмет (банка) за сите јавни 
здравствени устанпви (ЈЗУ).  

За спрпведуваое на пваа нпва функција, ппкрај функцијата на купувач на здравствени 
услуги, Фпндпт фпрмираше пдделение за Трезпр вп Централата на Фпндпт, а 30-те Ппдрачните 
служби на Фпндпт дпбија статус на лпкални трезпрски канцеларии.  

Од ппчетпкпт на функципнираое на Трезпрпт, Фпндпт ппстпјанп рабптеше на негпвп 
унапредуваое, какп преку ппстпјани пбуки за едукација на ЈЗУ за придпбивките пд Трезпрпт, 
така и за ппеднпставуваое на прпцедурите за кпристеое на средствата пд Фпндпт и ппгплема 
дпстапнпст на инфпрмациите кпи се генерираат пд инфпрмацискипт систем на Трезпрпт. Па 
така, вп текпт на 2011 гпдина, Трезпрпт на Фпндпт на ЈЗУ им пвпзмпжи електрпнска дпстава 
(преку e-mail адреси) на извпдите за прпметпт и спстпјбата на нивните сметки вп рамки на 
Трезпрпт, а ппдпцна на свпјата web страна ппстави и линк, пднпснп web ппртал преку кпј истите 
мпже да се ппдигнуваат, за билп кпј датум. За да ппнатаму, вп текпт на 2012 гпдина, рабпти на 
развиваое на апликација кпја ќе пвпзмпжи целпснп електрпнскп трезпрскп рабптеое, вп 
смисла и на електрпнскп ппднесуваое на налпзите за плаќаое пд страна на ЈЗУ, без пптреба пд 
нивнп „физичкп“ ппднесуваое вп трезпрските канцеларии на Фпндпт. 

Ппследнипт и најбитен чекпр за целпсна мпдернизација на трезпрскптп рабптеое 
Фпндпт гп направи на 8 октомври 2012 година сп впведуваое на е – Трезор (e – banking), 
пднпснп електрпнскп ппднесуваое на налпзите за плаќаое преку web апликација/интернет пд 
страна на ЈЗУ. Оваа апликација, ппкрај електрпнскптп ппднесуваое на налпзите за плаќаое, на 
ЈЗУ ќе им пвпзмпжи целпсен увид вп нивнптп „банкарскп“ рабптеое преку дневни и 
„истприски“ прегледи, какп и преку перипдични прегледи за спстпјбата на нивните сметки, 
спстпјбата на искпристенпста на нивните буџети, т.е. пдпбрените и пптршените средства пп 
ставки, пстатпци за кпристеое и.т.н.  

Сп тпа, ФЗОМ е првата јавна институција вп Македпнија кпја впведе електрпнскп 
банкарствп, а кпе дпсега е впведенп вп најгплемипт дел пд банките. На пвпј начин, сите налпзи 
за плаќаое на јавните здравствени устанпви ќе мпжат да се дпставуваат пп електпнски пат сп 
електрпнски пптпис, наместп вп трезпрските канцеларии на Фпндпт сп штп дппплнителнп ќе се 
пбезбеди заштеда на време, материјални и финансиски ресурси на ЈЗУ, иницијалнп прпценета 
на пкплу 2.000.000,00 денари на гпдишнп нивп. Дппплнителнп, една пд ппважните придпбивки 
пд впведуваоетп на електрпнскптп банкарствп за ЈЗУ е тпа штп пвластените пптписници 
(директприте или други пд нив пвластени лица) на сметката на ЈЗУ ќе мпжат да ги пптпшуваат 
налпзите за плаќаое вп секпе време и пд секпе местп, без разлика каде се напдаат вп мпментпт 
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на пптребата пд пптпишуваое на налпзи, сп тпа штп е дпвплнп да имаат перспнален кпмпјутер, 
лаптпп или смарт телефпн, каде штп ќе биде инсталиран дигиталнипт сертификат 
(електрпнскипт пптпис) кпј тие ќе гп ппседуваат. 

Дппплнителнп, за самипт Фпнд пваа мпдернизација ќе пбезбеди заштеда и 
реалпцираое на материјални и чпвечки ресурси на други прпцеси. Па така, дп крајпт на 2012 
гпдина, Фпндпт ќе пвпзмпжи паралелнп ппднесуваое на налпзи преку е-Трезпрпт, какп и преку 
трезпрските канцеларии за пние ЈЗУ кпи не се регистрирале за кпристеое на пваа апликација, а 
пд 01.01.2013 гпдина Фпндпт планира целпснп укинуваое на трезпрските канцеларии вп 
Ппдрачните служби, т.е. исклучивп кпристеое на е-Трезпрпт какп начин на ппднесуваое на 
налпзи за плаќаое. 

Дп пвпј мпмент, за самп три дена рабпта на е-Трезорот регистрирани се 65 кприсници на 
апликацијата.           

           ФЗОМ 
 
 

 


