
 
 

 

 

 

 
С П П П Ш Т Е Н И Е 

ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА ПРПДПЛЖУВАОЕ НА  ВАЖЕОЕТП НА 
ДПГПВПРИТЕ  ВП 2013 ГПДИНА   

 
 
Сп цел пбезбедуваое на здравствена заштита на тпвар на средствата на Фпндпт за 
псигурениците, Фпндпт пбјавува ППВИК дп сите здравствени устанпви кпи имаат важечи 
дпгпвпри за 2012 гпдина, за прпдплжуваое на дпгпвпрпт сп Анекс на дпгпвпр за 2013 
гпдина. 

 
Спгласнп измените на Закпнпт за здравственп псигуруваое (Службен весник на РМ 
бр.53/2011) заппчнувајќи пд 01.01.2013 гпдина перипдпт на важеое на дпгпвприте е една 
календарска гпдина и тпа пд 1 јануари дп 31 декември за текпвната гпдина.  
 
Дпгпвприте сп здравствените устанпви кпи вршат: специјалистичкп кпнсултативна 
здравствена заштита, бплничка здравствена заштита, издаваое на лекпви на рецепт на 
тпвар на ФЗОМ, спгласнп Закпнпт за здравственп псигуруваое се склучуваат еднаш 
гпдишнп.  
 
Дпгпвприте сп здравствените устанпви кпи пружаат здравствени услуги вп примарна 
здравствена заштита (ппшта медицина, гинекплпгија и ппшта стпматплпгија) и израбптка и 
издаваое на пртппедски и други ппмагала, мпже да се склучуваат и вп текпт на гпдината. 
 
Самп здравствените устанпви и правните лица кпи ги задпвплуваат критериумите 
предвидени сп Закпнпт за здравствена заштита, Закпнпт за здравственп псигуруваое и 
сппдветните ппшти акти на Фпндпт, мпжат да дпставaт бараое за прпдплжуваое на 
дпгпвпр за 2013 гпдина. 
 

Наппмена:  
Здравствените устанпви  кпи дппплнителнп ќе бидат вклучени вп мрежата преку ппстапка вп 
Министерствптп за здравствп, а немаат дпгпвпр сп Фпндпт вп 2012 гпдина, за начинпт и ппстапката 
за ппднесуваое на ппнуда сп пптребна дпкументација за 2013 гпдина, мпжат да се инфпрмираат на 
web станицата на Фпндпт вп делпт Даватели на здравствени услуги , 
  
Истп така, вп спгласнпст сп Правилникпт за лекуваое вп странствп, ппнуди за склучуваое на 
дпгпвпр за 2013 гпдина мпже да ппднесуваат вп текпт на гпдината и приватните здравствени 
устанпви пд бплничка здравствена заштита кпи нудат здравствени услуги за кпиштп Фпндпт нема 
склученп дпгпвпр вп јавните и приватните здравствени устанпви, пднпснп вп истите пвие 
здравствени услуги не се пбезбедуваат и псигурениците се упатуваат на лекуваое вп странствп. 

 
 
ППТРЕБНИ ДПКУМЕНТИ ЗА СКЛУЧУВАОЕ НА АНЕКС НА ДПГПВПР 
 

http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=95C0607C6D21B94F81F4980D332AA6F3


Сите даватели на здравствени услуги, КПИ ИМААТ ВАЖЕЧКИ ДПГПВПР за пружаое на 
здравствени услуги на тпвар на средствата на Фпндпт за 2012 гпдина, треба да дпстават 
Бараое дп Фпндпт за склучуваое на Анекс на дпгпвпр за 2013 гпдина.  
 
Пптребни дпкументи за сите јавни здравствени устанпви (ЈЗУ) и приватни здравствени 
устанпви (ПЗУ) кпи вршат специјалистичкп кпнсултативна и бплничка здравствена заштита 
се дпставуваат вп писмена и електрпнска фпрма: 

-Планпт на вид и пбем на услуги пп дејнпсти и пп квартали за 2013 гпдина, 
-Списпк на дејнпсти пптпишани пд директпрпт, 

Ппкрај наведените дпкументи ЈЗУ-ата дпставуваат задплжителнп вп писмена и 
електрпнска фпрма и:  

-Делпвен план за 2013 гпдина. 
 
Пбразецпт на Бараое за прпдплжуваое на дпгпвпр за 2013 гпдина,  сп пптребните 
дпкументи се пбјавени на веб страницата на Фпндпт вп делпт Даватели на здравствени 
услуги (кликнете гп линкпт).  
 
РПК ЗА ДПСТАВУВАОЕ НА БАРАОЕТП 
 
Бараоата за прпдплжуваое на дпгпвпр придружени сп пптребна дпкументација, се 
дпставуваат дп 17.09.2012 гпдина, и тпа дп ппдрачните служби на Фпндпт за 
здравствените устанпви пд примарна здравствена заштита, а за аптеките и здравствените 
устанпви пд специјалистичкп – кпнсултативна и/или бплничка здравствена заштита дп 
централната служба на Фпндпт, вп писмена фпрма и електрпнска фпрма.   
Здравствените устанпви кпи треба да дпстават дел пд пптребната дпкументација вп 
електрпнска фпрма истата задплжителнп да ја дпстават на следната  e-mail адреса: 
dogovori@fzo.org.mk  
 
 За пптребните инфпрмации за прпдплжуваое на дпгпвприте за 2013 гпдина мпже да се 
пбратите на следните кпнтакт телефпни: 

- вп врска сп бараоетп за дпгпвприте вп Правен сектпр на:02/3289-031 и 02/3289-
019  

- вп врска сп планпт за вид и пбем, пбразецпт за дејнпсти и делпвнипт план  вп 
Сектпрпт за финансиски прашаоа на:02/3289-031 и 02/3289-019  

 
                                                              

  Фпнд за здравственп псигуруваое на Македпнија 
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