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Од: Ф ОН Д  ЗА  ЗД РА ВСТВЕН О ОСИ ГУРУВА Њ Е Н А  М А К ЕДОН И ЈА   

Д о: ЈА ВН ОСТА  
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СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О СООП Ш ТЕН И Е Д О ЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТАЈА ВН ОСТА     

    
Заврш еток на преговорите со Заврш еток на преговорите со Заврш еток на преговорите со Заврш еток на преговорите со Ф арм ацевтсФ арм ацевтсФ арм ацевтсФ арм ацевтскакакака    ком ора на М акедонија за ком ора на М акедонија за ком ора на М акедонија за ком ора на М акедонија за 

договорите на Ф ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш титадоговорите на Ф ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш титадоговорите на Ф ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш титадоговорите на Ф ЗОМ  2011/2012 година за прим арна здравствена заш тита        

    
Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија (Ф ЗОМ ) ја инф орм ира јавноста за следново: 

    
Ф ЗОМ  четврта година по ред соработува со Ф армацевтската комора на М акедонија 

во  насока на преговарањ е и приближ увањ е на ставовите  и барањ ата  на двете страни, а во 

интерес на осигурениците. Ова е позитивен пример како преку дебата и преговори и 

редовни оперативни состаноци, м ож е да ф унционира јавно-приватно партнерство кое е од 

јавен интерес  за  сите осигурени лица во Р.М акедонија.  

Со преговорите кои Ф ЗОМ  интензивно ги водеш е со Ф армацевтската ком ора на 

М акедонија во м есеците декем ври, јануари и ф евруари,  беа разработени поединечно сите 

одредби од Д оговорот за изврш увањ е и плаќањ е  на здравствени услуги во примарната 

здравствена заш тита за 2011/2012 година. Ц елта на преговорите беш е изготвувањ е на 

договор кој ќе биде приф атлив за двете договорни страни. Ф ЗОМ  од една страна, како 

купувач на здравствени услуги,  во интерес на своите осигуреници, да обезбеди 

поквалитетни здравствени услуги и приватните здравствени установи (П ЗУ), претставени 

преку Ф армацевтската ком ора на М акедонија,  како нивен оф ицијален претставник од 

друга страна.  

П реговорите се одвиваа преку ф ормирањ е на преговарачки тимови кои поединечно 

ги разгледаа предлозите од Ф армацевтска ком ора. Д вете страни ги усогласија ставовите за 

поставените предлози и праш ањ а и успеш но ги заврш ија преговорите за примарна 

здравствена заш тита - А птеки.  

П остигнат е значителен напредок со договорите 2011/2012 година, а  деф инирани се 

и рам ки за идни подобрувањ а  во законската регулатива, како и  во делот на интегрираниот 

здравствен инф орматички систем , електронската здравствена картичка, како и 

електронско работењ е на самите аптеки.  Д оговорите почнуваат да важ ат од 01.04.2011 

година. 
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Како посебно важ ни новини ги издвојувам е следните: 

1111. Рокот за комплетирањ е на ф арм ацевтскиот тим  е усогласен на рок од 20 дена да 

го извести Ф ондот за  пром ена на тим от и дополнителни 15 дена  да го комплетира 

тим от. 

2. И зврш ена е регистрација и доделена е ш иф ра за експедиција на лек на 

ф арм ацевтски техничар 

 3333.Утврдена е постапка ш то ф арм ацевтот односно ф арм ацевтскиот техничар треба 

да ја направи во случај на губењ е или краж ба на ф аксимил/ш иф рата. 

4. А некс на договор за скапи лекови нем а да се изготвува. Во самиот договор е 

утврдено дека износот за издадените лекови согласно Одлуката на Управен Одбор 

на Ф ондот за утврдувањ е на скапи лековиза утврдувањ е на скапи лековиза утврдувањ е на скапи лековиза утврдувањ е на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија кои се издаваат на 

рецепт во прим арната здравстевна заш тита, не е вклучен во определениот м есечен 

износ (квота) за определена здравстена установа аптека – организациона единица. 

5555. П о прием от на ф актурите со прилозите, подрачната служ ба на Ф ондот во рок од 

45 дена врш и проверка на докум ентацијата, после ш то во рок од 10101010 дена ја 

известува здравствената установа за утврдените отстапувањ а и недостатоци. 

Д околку во рок од 55 дена Ф ондот не достави такво известувањ е се см ета дека 

рецептите се приф атени. П о истекот на рокот од 55 дена доколку со дополнителна 

контрола Ф ондот утврди неправилности во ф актурите и рецептите, го задрж ува 

правото дополнително да постапува по истите. 

6.6.6.6. За износот на неисправни рецепти за кој се нам алува ф актурата на 

здравствената установа, подрачните служ би на Ф ондот доставуваат писм ено 

известувањ е со задолж увањ е за нам алувањ е на ф актурата. Здравствената установа 

м ож е да достави барањ е за увид во неисправните рецепти. Д околку по изврш ениот 

увид здравствената установа им а забелеш ки, истите со приговор ги доставува до 

подрачната служ ба. П о доставените забелеш ки постапува и одлучува 

раководителот на подрачната служ ба на Ф ондот. 

7777. Регулирана е постапката во случај на  користењ е на краткотрајни отсуства на 

ф арм ацевтскиот тим  ( над 7 дена но не подолго од 21 ден) предвидени во Законот за 

работни односи, со издавањ е  налог за оправдано отсуство од работа или дозвола за 

излегувањ е од страна на овластеното лице на здравствената установа. 

8888.... За оправдани отсуства од работа на ф арм ацевтскиот тим  поради подолготрајни 

боледувањ а над 21 ден, породилни отсуства,  здравствената установа е долж на во 
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рок од 35 дена да го комплетира тим от. Д о вработувањ ето на новиот ф арм ацевт  

(зам ена)  се затвара ф аксимилот на  ф арм ацевтот. Ф ондот не  го раскинува 

еднострано договорот ако ф арм ацевтот-зам ена е вработен по истекот на 35 дена но 

најм ного до 60 дена од настанувањ е на случајот. 

9999.Усогласена е постапката за начинот на изрекувањ е и утврдувањ е на висина на  

договорните казни 

10101010. Д оговорните казни се нам аленД оговорните казни се нам аленД оговорните казни се нам аленД оговорните казни се нам алени за една половина и изврш ено е нивно и за една половина и изврш ено е нивно и за една половина и изврш ено е нивно и за една половина и изврш ено е нивно 

прегрупирањ е  и тоа:прегрупирањ е  и тоа:прегрупирањ е  и тоа:прегрупирањ е  и тоа:    

    -договорната казна двом есечен надом есток за изврш ена услуга за издавањ е на 

лекови на рецепт, се зам енува со едном едечен  надом есток за изврш ена услуга за 

издавањ е на лекови на рецепт  

- договорната казна едном есечен надом есток за изврш ена услуга за издавањ е на 

лекови на рецепт, се зам енува со  една половина од надом есток за изврш ена услуга 

за издавањ е на лекови на рецепт. 

11111111. Ф ондот за здравствено осигурувањ е до Ф арм ацевтската ком ора на Р.М . достави 

нов П редлог П равилникнов П редлог П равилникнов П редлог П равилникнов П редлог П равилник за утврдувањ е на постапката за определувањ е на 

м есечниот износ на средства кои здравствената установа м ож е да ги добие за 

издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Ф ондот, со кој се 

предлагаш е определувањ ето на квотите да се базира на реализираната вредност 

(ф актурирана вредност) за лекови на рецепт на секоја аптека во изминатиот 

период. Ф арм ацевтската ком ора на РМ  не го приф ати предлож ениот правилник 

поради невреднувањ ето на тим овите во истиот. 

П о барањ е на ком ората се постигна согласност да се направи изм ена на 

постоечкиот правилник, односно сам о да се исклучи влијанието на подрачните 

служ би при определувањ ето на квотите на аптеките, а сите останати критериуми 

да останат исти. П о ова согласно правилникот ќе се изврш и нова прераспределба на 

квоти на сите аптеки кои ќе важ ат од 01.04.2011 година. 

 

Бранко А џигогов 

П ортпарол  


