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СООПШТЕНИЕ 

Условни надоместоци (условни буџети) за Јавни здравствени установи   
 

 

Воведувањето на условни надоместоци за прв пат во април 2011 година се покажа како 
успешна приказна во македонското здравство и за тоа ФЗОМ и сите здруженија на пациенти со кои 
ФЗОМ редовно комуницира ја оценија оваа новина како крајно позитивна. Затоа и оваа 2013 година. 
ФЗОМ согласно добиените информации од соработката со здруженијата на пациенти за области каде 
треба поттикнување/стимулирање на ЈЗУ ја продолжува праксата на договарање на условни буџети 
но и проширување на видот и обемот на здравствени услуги каде за тоа има можност и интерес.  

 

Воведувањето на специфичен вид и обем како составен дел на договорите со дел од јавните 
здравствени установи за периодот од јануари до декември 2012 година ја постигна целта - да се 
стимулираат здравствените установи да ги обезбедат оние услуги кои беа дефицитарни или 
несоодветно планирани. Имено, сите здравствени установи кои како составен дел на договорот имаа 
и план за специфичен вид и обем во најголем дел истиот го реализираа и ги добија дополнителните 
условени средства. На тој начин на осигурените лица им беа обезбедени одредени услуги во 
зголемен обем и квалитет, вклучително и современи методи на лекување со современа терапија и 
апаратура, со кои се намалија и листите за чекање за одредени здравствени услуги. Истовремено, се 
зголеми одговорноста на конкретните ЈЗУ и се стимулираа директорите и докторите за отчетност и 
оправдување на сработеното.  

На тој начин се зајакна улогата на Фондот како стратешки купувач на здравствени услуги. 
Поради тоа, Фондот за здравствено осигурување и во 2013 година склучи нови договори со 10 јавни 
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здравствени установи за обезбедување и извршување на здравствени услуги на осигурените лица за 
периодот од јануари до декември 2013 година.  

Следењето на остварувањето на здравствените услуги утврдени во Планот за специфичниот 
вид и обем се спроведува на квартално ниво врз основа на фактурираните здравствени услуги и 
пресметката за остварениот планиран специфичен вид и обем, по истекот на секој квартал. Овие 
податоци потоа се споредуваат со податоците на Фондот добиени од ДСГ груперот за ДСГ услугите, 
како и со податоците од контролите спроведени на терен во здравствените установи. 

 Доколку здравствената установа не ги изврши планираните здравствени услуги определени 
во планот за специфичен вид и обем, Фондот по истекот на секој квартал или шестмесечје ќе ги 
намали условните буџети за соодветниот износ на неискористени средства за таа намена. Но, на 
здравствените установи им се дава можност да доколку во наредните квартали остварат износ 
повисок од предвидениот, односно доколку ги реализираат здравствените услуги предвидени во 
Планот за специфичниот вид и обем и за изминатите квартали, Фондот им ги враќа средствата.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За периодот јануари - декември 2013 година Фондот и јавните  здравствени установи утврдија План за 
специфичен вид и обем на здравствени услуги во вкупна врoденост на условните надоместоци од 
околу 387 милиони за следниве 10 здравствени установи: 

 

Реден 
број 

ЈЗУ 
 

ВКУПЕН ДН ЗА 2013 
УСЛОВЕН ДН ЗА 

2013 

1 УК за неврологија  200,000,000 121,467,132 

2 УК за ревматологија  72,000,000 31,800,000 

3 УК за хематологија  330,000,000 14,711,933 

4 УК за детски болести 307,000,000 95,202,600 

5 УК за урологија 85,950,000 25,985,666 

6 
УК за тораковаскуларна 
хирургија 

99,000,000 17,587,696 

7 УК за детска хирургија 66,000,000 4,977,898 

8 УК за уво, нос и грло  64,000,000 4,428,000 

9 УК за очни болести 49,000,000 27,060,000 

10 ГОБ 8-ми Септември  530,000,000 43,600,191 

  ВКУПНО 1,802,950,000 386,821,116 

      ВКУПНЕН ДН ЗА ЈЗУ ЗА 2013 12,459,466,000 386,821,116 
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1. ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија - за третман на 209 лица месечно на мултипна 
склероза со имуномодулаторна терапија во вкупен износ од 121.4 милиони денари;  

2. ЈЗУ Универзитетска клиника за ревматологија - за третман на 100 лица на ревматоиден 
артрит со специфична терапија во вкупен износ од 31.8 милиони денари; 

3. ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија - за 25 трансплантации на коскена срцевина во 
вкупен износ од 14.7 милиони денари; 

4. ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - за третман на oколу 50 лица месечно со 
цистична фиброза и третман на 100 деца месечно со хормон за раст во вкупен износ од 95.2 
милиони денари; 

5. ЈЗУ Универзитетска клиника за урологија - за 35 трансплантации на бубрези во вкупен 
износ од 25.9 милиони денари; 

6. ЈЗУ Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија - за 12 васкуларни 
процедури. 160 процедури на граден кош и дигестивен тракт во вкупен износ од 17.6 милиони 
денари;  

7. ЈЗУ Универзитетска клиника за детска хирургија - за 5 трансплантации на бубрези и 2 
трансплантации на црн дроб во вкупен износ од 4.9 милиони денари; 

8. ЈЗУ Универзитетска клиника за уво нос и грло - за вградување на 4 кохлеарни импланти во 
вкупен износ од 4.4 милиони денари; 

9. ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести - за 1.000 оперативни зафати на катаракта со 
фако метода во вкупен износ од 27 милиони денари 

10. ЈЗУ Градска општа болница 8 Септември –за 1.000 оперативни зафати на катаракта со фако 
метода и 470 литотрипсии на уринарни камења во вкупен износ од 43.6 милиони денари; 
 

  ЈЗУ апр-дек 2011 2012 2013 

Ред. 
бр. 

Назив на ЈЗУ 
Вкупно 

Интервен
ции/ лица 

Вкупен 
износ на ДН 

Вкупно 
Интервен
ции/ лица 

Вкупен 
износ на ДН 

Вкупно 
Интервен
ции/ лица 

Вкупен 
износ на ДН 

1 УК за неврологија  / / 205 89.702.748 209 121.467.132 

2 УК за ревматологија  34 18.819.000 85 23.293.500 100 31.800.000 

3 УК за хематологија  19 8.216.305 23 13.640.959 25 14.711.933 

4 УК за детски болести 135 66.829.200 140 87.745.380 150 95.202.600 

5 УК за урологија 9 3.195.867 26 22.096.422 35 25.985.666 

6 

УК за 
тораковаскуларна 
хирургија 

208 20.319.888 281 33.050.613 172 17.587.696 

7 
УК за детска 
хирургија 

4 1.698.119 8 5.663.350 7 4.977.898 

8 УК за уво, нос и грло  6 6.642.000 5 5.535.000 4 4.428.000 

9 УК за очни болести 304 9.683.550 596 16.229.400 1.000 27.060.000 

10 ГОБ 8-ми Септември  200 6.540.000 840 24.910.836 1.470 43.600.191 

  ВКУПНО   141.943.929   321.868.208   386.821.116 
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Фондот останува доследен во спроведување на сите активности и мерки за обезбедување на 

навремени и квалитетни здравствени услуги кои се неопходни за осигурениците.  
 

Со почит, 
ФЗОМ 


