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СООПШТЕНИЕ   
 

Извештај за  работата на ФЗОМ за 2015  
Бележиме раст во сите сегменти во Фондот 

 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија согласно законот за здравствено осигурување 
поднесува извештај за претходната година кој транспарентно го дава на увид на јавноста и годоставува 
до Влада и до Собрание. Годишниот извештај е сублимат на анализите на стручните служби во Фондот и 
ги содржи сите релевантни податоци кои се основа за креирање на политиките во здравствениот систем. 

 
Фондот за здрававствено осигурување континуирано работи 
на реализација на проекти чија цел е олеснување на 
достапноста на услугите што ги обезбедуваме за 
осигурениците и унапредување на здравствената заштита. Би 
сакале да издвоиме неколку базични сегменти од работата на 
Фондот во 2015 година, како што се буџетот на Фондот, 
лековите, ортопедските помагала, боледувањата и 
породилните отсуства, како и ин витро постапката.   
 

 Буџет 
 

Буџетот на ФЗОМ за 2015 година изнесуваше 24,2 милијарди денари. Анализирајќи го буџетот на ФЗОМ 
во последните 9 години, истиот се движи од 16,4 милијарди денари во 2007 година до 24,2 милијарди 
денари во 2015 година, што е значително зголемување. Годишно средствата за наведените години, 
бележат просечен пораст од 961,8 милиони денари секоја година. Систематизирајќи го буџетот на 
ФЗОМ, како процент од буџетот на РМ, движењето во периодот 2007-2014 година е помеѓу 13,43% и 
14,11%. Трендот на зголемување продолжи и во 2016 година и порастот е околу 1,4 милијарди денари со 
вкупен буџет од 25,6 милијарди денари.  

Буџетите на 113те јавни здравствени установи за 2015 исто така бележат нагорен тренд и тој изнесува 
12.886.740 милиони денари. Вкупната вредност на буџетите за ЈЗУ е зголемен за околу 5,4% или за 
666.210 милиони денари  во однос на 2014 година, трендот на зголемување продолжи и во 2016 година. 

Фондот 2015 година за 2638 приватни здравствени установи исплатил 7.3 милијарди денари, што е 
зголемување од околу 380 милиони денари или приближно 5% во споредба со претходната година. 
Фондот во 2014 година за оваа намена исплатил 6.9 милијарди денари. 

 Аптеки и снабденост со лекови 

За издавање лекови од примарната листа на лекови, ФЗОМ склучува договори со аптеки. Во 2015 година, 
ФЗОМ има договори со вкупно 772 работни единици, од кои 691 аптеки  кои работат во урбана средина, 
а  во руралните средини има 68 аптекарски станици, 3 рурални аптеки и 6 подвижни аптеки, согласно 
програмата на Владата за достапност на лековите до сите граѓани, за разлика од 2014 година кога бројот 
на аптеки бил 717. Најголем број договори со аптеки се склучени во Скопскиот регион, и тоа 226 аптеки, 
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додека најмалку во Североисточниот 56 аптеки. Споредувајќи ги со бројот на осигуреници во 
Македонија, на секои 10.000 осигуреници има по 4,35 аптеки, а за споредба просекот во Европа е 3,03 
аптеки на 10.000 жители, што покажува дека во Македонија достапноста на лекови е на високо ниво. 
По региони, најголем број аптеки има во Пелагонискиот регион – 5,30 на 10.000 осигуреници, а најмалку 
во Скопскиот регион - 3,22 договори на 10.000 осигуреници. 

Буџетот на ФЗОМ за лекови во 2015 година изнесува 2,46 
милијарди денари и тој се распределува согласно 
Правилникот донесен од ФЗОМ во кој детално се 
дефинирани начинот, постапката и критериумите за 
распределба (квоти). Основен критериум при 
определување на квотите на аптеките е вкупната вредност 
на остварен обем на рецепти. Од вкупно предвидените 
средства за лекови на рецепт, во 2015 година се 
искористени околу 94%, со што може да се констатира 
дека целосно се задоволуваат потребите на 
осигурениците за лекови на рецепт на товар на ФЗОМ. 
Бројот на лекови што се издаваат на товар на ФЗОМ и 
расходите на ФЗОМ за лекови имаат континуиран тренд на раст. Така, во 2015 година, на товар на ФЗОМ, 
во аптеките се реализирани вкупно 21.129.626 рецепти за кои ФЗОМ издвоил средства во висина од 
2.425.655.134 денари. За споредба, во 2015 година се реализирани 21 милион рецепти на товар на 
ФЗОМ, за разлика од 2002 кога се реализирани само 8 милиони рецепти.  
 
Потрошувачката по број на рецепти бележи раст и во однос на претходната 2014 година, бројот на 
рецепти е зголемен за околу 9%, што претставува најголем од 2010 година  па наваму. Во однос на 
вкупниот износ,  истиот  во однос на 2014 е зголемен за околу 7%. Просечната потрошувачка на лекови, 
според бројот на реализирани рецепти по осигуреник, за 2015 година е 11,7 рецепти, што претставува 
раст од околу 8,3% во однос на 2014 година. Раст на просечниот број на рецепти по осигуреник во 2015 
година, во однос на 2014 година, се забележува во речиси сите региони, исклучок е Југоисточниот регион 
каде има незначително намалување на просечниот број  на рецепти. Најголема потрошувачка на лекови 
според бројот на реализирани рецепти по осигуреник е забележана во Југозападниот регион со 13,65 
рецепти по осигуреник.  
 

 ИН-ВИТРО ( Биомедицинско потпомогнато оплодување) 

Бележиме тренд и на зголемување на барањата за ин витро во 2015 година за 10% во споредба со 2014 
година. Дополнително, тој процент е зголемен законските промени кои резултираа со ослободување од 
плаќање на партиципација за ин витро од 6,000 денари која е сега на товар на Фондот. Очекуваме 
зголемениот интерес да продолжи да се рефлектира и годинава. Во 2015 година за прво дете разгледани 
се вкупно 1.432 барања за биомедицинско потпомогнато оплодување од страна на Комисијата за БПО во 
ФЗОМ. Од нив  1.284 се нови барања и истите се зголемени за 10% во споредба со претходната година. 
Притоа, издадени се вкупно 1.194 позитивни и 7 негативни решенија, а останатите 231 се вратени за 
докомплетирање на потребните документи во согласност со Правилникот за БПО. 
Во периодот јануари - декември  2015 година, Комисијата за БПО  има разгледано вкупно 165 барања за 
второ дете од кои само 148 се ново поднесени барања. Притоа, издадени се вкупно 146 позитивни и 
останатите 19 барања се вратени за докомплетирање на потребните документи во согласност со 
Правилникот за БПО.   
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Во 2015 година, реализирани се околу 85,6 милиони денари за БПО постапки за прво и второ- дете за 
вкупно  1.261  случаи во деветте здравствени установи со кои ФЗОМ има склучено договори за вршење 
на БПО услуги. Би сакале уште еднаш да упатиме апел до сите заинтересирани кои имаат потешкотии да 
добијат потомство, да се обратат до Фондот во порана возраст, бидејќи процентот на успешност е 
поголем. 
 

 Ортопедски помагала 

Во текот на 2015 година, финансиските средства во ортопедските куќи издвоени за ортопедските 
помагала се 512,7 милиони денари, што во однос на 2014 е пораст за 2%. Во последниве три години 
бележиме нагорен тренд во бројот на заверени барања за ортопедски помагала за нашите осигуреници.  

Тоа се рефлектира и врез исплатата на финансиските средства 
која  во 2013 година изнесува 462,5 милиони денари, во 2014 
исплатени се 504,2 милиони денари. Под ортопедски 
помагала спаѓаат протези, ортози, инвалидски колички и 
додатоци, ортопедски чевли и влошки, елстични чорапи и 
бандажерски средства, останати помагала и санитарни 
справи, очни помагала, слушни помагала и помагала за говор 
и заботехнички и забопротетички средства и суплементи за 
исхрана при метаболични заболувања.  

ФЗОМ во текот на 2015 година воведе неколку новитети сѐ со 
цел да им се излезе пресрет на осигурените лица: 

воведувањето на електромоторната инвалидска количка – скутер за лица од 7 до 26 години и постари од 
65 години со траен инвалидитет (одземеност на од, но неодземеност на рацете), подигнување на 
тримесечна количина за лица со стома за околу 1.900 осигуреници. 

 Боледувања и породилно отсуство 

Во 2015 година исплатата на надоместоците се врши тековно и без непотребни доцнења, како резултат 
на реформите кои Фондот ги направи, особено во делот на имплементација на софтвер за брза и 
навремена исплата на надоместоци. Во 2015 година одобрени се вкупно 16.456 боледувања кои, според 
законските одредби, се на товар на ФЗОМ. Гледано по категории, најголемо зголемување има кај нега на 
член од околу 11%, додека кај боледувањата (поради заболувања) се забележува зголемување од околу 
7%. Во структурата, најголемо е учеството на боледувања (поради заболувања) кои учествуваат со 71% и 
нега на член со 25%. Во 2015 година најголема вредност според индикаторот на боледувања, по 1.000 
вработени осигуренции, има во Источниот регион со вредност од 37, а потоа следува Скопскиот со 35 и 
Пелагонискиот и Вардарскиот регион со 30. Најниска е вредноста во Полошкиот регион со 17. На ниво на 
држава, на секои 1.000 вработени осигуреници 28 осигуреници користеле право на боледување на 
товар на ФЗОМ, што во споредба со 2010 година кога коефициентот изнесувал 45 претставува 
намалување за скоро 17 процентни поени и се должи на намалениот број боледувања. Во 2013 година 
исплатени се 454.381.767 денари, 2014 исплатени се 456.702.464 денари. Во 2015 година зголемен е 
износот што од страна на ФЗОМ е исплатен за оваа намена. Една од причините на зголемениот 
финансиски издаток е зголемувањето на палтите во Република Македонија. Расходите за боледувања во 
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2015 година бележат зголемување од 9% или за околу 41 милиони денари, вкупно исплатени средства се 
497.818.000 денари. 
 

За разлика од доделените права за боледување,  бројот на породилни надоместоци го запазува трендот 
на стабилен раст во последните години. Имено, од почетокот на кампањата за зголемување на 
наталитетот во 2008 и 2009 година започна овој тренд на раст. Во 2013 вкупен број на породилни 
отсуства се 7923, 2014 се 9149 породилни додека во 2015 тој број изнесува 9180 породилни отсуства. 
Парите кои се исплатени во 2013 изнесувале 1.702.178.772 денари, 2014 изнесувале 1.727.984.984 
денари, а минатата година исплатени се 2.081.437.000 денари. Износот во 2015 година е повисок во 
однос на 2014 година за околу 20% или 353 милиони денари, една од причините за овој пораст е и 
зголемувањето на платите.  

Истовремено би сакале да ја нотираме и благодарноста за професионалната соработка до сите медиуми 
кои активно помагаат новините и важните информации на Фондотда бидат достапни до сите граѓани.  

ФЗОМ останува и натаму отворен за предлози, со цел остварување на нашата визија која е ФЗОМ да 
стане препознатлив како обезбедувач на здравствени услуги кој обезбедува ефикасна администрација на 
правата на осигурениците. 


