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ФЗО обезбедува права и здравствени услуги од основниот пакет на услуги на 
осигурениците врз начелата на сеопф атност, солидарност и еднаквост.   
    

�������

    
ФЗО да стане препознатлив како купувач на здравствени услуги кој обезбедува 
еф икасна адм инистрација на правата на осигурениците и здравствени услуги за 
кои склучува договори со здравствените установи.     
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А. Обезбедувањ е на остварувањ е на права од здравственото осигурувањ еА. Обезбедувањ е на остварувањ е на права од здравственото осигурувањ еА. Обезбедувањ е на остварувањ е на права од здравственото осигурувањ еА. Обезбедувањ е на остварувањ е на права од здравственото осигурувањ е::::    

А.1 Еф икасна адм инистрација на остварувањ е на правата  
А.2 Добар систем  на внатреш на контрола  
А.3 Идентиф икувањ е и управувањ е со ризици 
А.4 Еф икасни тела за остварувањ е на правата  
А.5 Едукација на осигуреници 

 
Б. Б. Б. Б. ККККупувач на здравствени услуги за потребиупувач на здравствени услуги за потребиупувач на здравствени услуги за потребиупувач на здравствени услуги за потребите на осигуреницитете на осигуреницитете на осигуреницитете на осигурениците::::    

Б.1 Обезбедувањ е на сите здравствени услуги од основниот пакет во 
согласност со располож ливите средства  
Б.2 Ревизија на листата на здравствени услуги и цени 
Б.3 Склучувањ е на договори со здравствените установи 
Б.4 Контрола на здравствените установи за изврш ените услуги 
Б.5Стим улација на рационалната употреба на лекови и квалитетно 
лекувањ е со      определените ресурси 
Б.6 Систем  за деф ицитарни здравствени услуги (во и вон РМ ) 
    

В. Поврзаност и интегрираност на здравствениот систем  за поВ. Поврзаност и интегрираност на здравствениот систем  за поВ. Поврзаност и интегрираност на здравствениот систем  за поВ. Поврзаност и интегрираност на здравствениот систем  за потребите на требите на требите на требите на 
ФондотФондотФондотФондот    
 В.1 Осоврем енувањ е и централизација на ИТ систем от во Фондот  
 В.2 Електронска картичка за осигурениците 

В.3Електронско поврзувањ е со  здравствените установи за изврш ените 
здравствени услуги 
В.4 Обезбедувањ е на систем  на заш тита и контрола на процесите и 
податоците 
В.5 Воведувањ е на електронско остварувањ е на правата на осигурениците  
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Г. Г. Г. Г. ССССоработка со оработка со оработка со оработка со национални и национални и национални и национални и м еѓународни организации, м еѓународни организации, м еѓународни организации, м еѓународни организации, здруж енија и здруж енија и здруж енија и здруж енија и 
институции институции институции институции     
 Г.1 Спроведувањ е на м еѓународните договори од областа на здравството 

Г.2 Континуирана соработка со м еѓународните организации  
Г.3 Редовна ком уникација и разм ена на искуства со националните ф ондови 
во другите држ ави   
Г.4 Учество во утврдувањ ето и реализација на националните програм и за 
здравствена заш тита 
Г.5 Соработка со надлеж ни институции во држ авата (за зголем увањ е на 
квалитетот на здравствените услуги и електронска разм ена на податоци) 

    
    
Д. ФД. ФД. ФД. Финансиска стабилност инансиска стабилност инансиска стабилност инансиска стабилност и еф икасност и еф икасност и еф икасност и еф икасност на Фондотна Фондотна Фондотна Фондот    

Д.1 Финансирањ е на правата и здравствените услуги кои ги обезбедува 
Фондот во согласност со буџетот 
Д.2 Обезбедувањ е на редовни приходи од осигурениците по основ на 
осигурувањ е, наплата на партиципација и трансф ери   
Д.3 Одрж увањ е на балансиран буџет односно усогласувањ е на расходите со 
нивото на приходите 
Д.4 Еф икасна адм инистрација и добри интерни процеси во ФЗО 
 

Ѓ. Перцепција кон ФЗОМЃ. Перцепција кон ФЗОМЃ. Перцепција кон ФЗОМЃ. Перцепција кон ФЗОМ     
Ѓ.1 Континуирани јавни објави кои се однесуваат на осигуреници. 
Ѓ.2 Пренесувањ е(proxy) на Јавниот интерес преку локални и стручни целни 
групи 
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Активности:Активности:Активности:Активности:    
    
    
A.1A.1A.1A.1    и А.3и А.3и А.3и А.3    

• Анализа на структура на издадени ортопедски пом агала по подрачните 
служ би и по осигурениците со цел обезбедувањ е наврем ена инф орм ација 
за сектор контрола за нивните идни контроли како и за евентуални изм ени 
во правните акти кои ја регулираат оваа м атерија    

• Анализа на м атеријалните трош оци по подрачните служ би со цел да се 
утврди кои подрачни служ би работат најеф икасно и најеконом ично од 
аспект на бројот на осигурениците и бројот на здравствените установи кои 
ги опслуж уваат    



 

������ 4 �� 16 
 

• Воведувањ е на ф инансиски анализи на различни расходи по здравствени 
услуги/институции, односно приходи согласно кои м енаџм ентот на ФЗО ќе 
м ож е да иницира пром ени во регулативата или воведувањ е соодветни 
контролни м еханизм и    

    
Б.1Б.1Б.1Б.1    

• Анализа на услугите и деф инирањ е на цената на основниот пакет    
• Деф инирањ е на здравствените услуги на ниво на болничка, 

специјалистичко               консултативна и прим арна здравствена заш тита    
• Усвојувањ е на годиш на програм а по нивоа на здравствена заш тита и 

видови на здравствени услуги 
• Определувањ е на средства за склучувањ е на договори со здравствените 

установи на различни нивоа на здравствена заш тита во согласност со 
програм ата       

 
Б.2Б.2Б.2Б.2    

• Формирањ е на листа на здравствени услуги во согласност со основниот 
пакет 

• Континуирано ревидирањ е на листата на здравствените услуги во тек со 
најновите технолош ки пром ени и новини во лекувањ ето 
 
 

• Определувањ е и ревизија на цени на здравствени услуги по усвоената 
м етодологија за утврдувањ е на цени 

• Деф инирањ е на нивото на партиципација на осигурениците за секоја 
здравствена услуга 

    
Б.3Б.3Б.3Б.3    

• Преговарањ е за вид и обем  на услуги со здравствените установи  во 
согласност со                                         средствата предвидени во програм ата    

• Определувањ е на средства за склучувањ е на договори со здравствените 
установи  

• Следењ е на исполнувањ е на плановите на здравствените услуги и ревизија 
на обезбедените средства 
 

Б.4 Б.4 Б.4 Б.4     
• Финансиска контрола на здравствените установи со цел обезбедувањ е 

нам енско и економично користењ е на средствата за здравствени услуги 
• Воведувањ е и операционализација на трезорскиот систем  за јавните 

здравствени установи 
• Контрола на ф актурите на здравствените установи  

    
Д.1 Д.1 Д.1 Д.1     

• Редовни истраж увањ а и анализи за развој на нивото на ф инансирањ е на 
различни     видови на здравствени услуги во М акедонија 
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• Изготвувањ е на редовни извеш таи од анализите на ф инансиска стабилност    
• Компарација на резултатите од анализите со податоците од другите 

држ ави    
 
    
Д.2Д.2Д.2Д.2    

• Анализа на сите категории на осигуреници, основ за наплата на придонес и 
стапка на придонес 

• Објавувањ е на листата на осигуреници и нивниот број на м есечно ниво на 
веб страницата на Фондот 

• Проектирањ е на приходи од придонеси од сите категории на осигуреници 
• Обезбедувањ е на трансф ер од буџет на Република М акедонија за 

покривањ е на деф ицит на Фондот    
 
Д.3  Д.3  Д.3  Д.3      

• Планирањ е, следењ е и изврш увањ е на буџетот на Фондот  
• Анализа на критичните точки во буџетот и предлог м ерки за нивното 

надм инувањ е    
• Ребаланс на буџетот во согласност со пром ените во нивото на приходите    
• Соработка и координација со сите сектори за износот на буџетските 

средства неопходен за спроведувањ е на нивните активности 
 
Д.4  Д.4  Д.4  Д.4      

• Воспоставени интерни процедури за надлеж ностите и нивоа на 
одговорност во реализација на плаќањ ата во централата и подрачните 
единици    

• Воведувањ е на единствен деловодник за евиденција на сите здравствени 
права и услуги за сите подрачни единици    
    
    

������ �
 ��
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Активности:Активности:Активности:Активности:    
    
АААА....1111    

• Едукација за поеф икасни  подрачни служ би на Фондот, како првостепени 
органи  во управна постапка кои одлучуваат по барањ ата на осигурениците 
за правата од задолж ителното здравствено осигурувањ е, преку 
изготвувањ е на: упатства за работа; известувањ а и инф орм ации  во врска 
со  изм ените  и дополнувањ а на прописите од областа на здравственото 
осигурувањ е; инф орм ации и  известувањ а за потребите на осигурените 
лица; следењ е и анализирањ е на второстепените реш енија во управна 
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постапка и пресудите на Управниот,  односно Врховниот суд по заведени 
управни спорови и усогласувањ е на работата на подрачните служ би со 
судската пракса; изготвувањ е на извеш таи во врска со водењ ето на 
упрaвната постапка  

• Подобрувањ е на регулативатата на Фондот  во делот  за остварувањ е на 
правата од задолж ителното здравствено осигурувањ е преку:    анализирањ е 
и  следењ е на одредбите од Законот за здравственото осигурувањ е и 
доставувањ е на предлози до М инистерството за здравство; постапки за  
усогласувањ е на опш тите акти на Фондот со одредбите на Законот за 
здравствено осигурувањ е и други релевантни закони; изготвувањ е на 
упатстава во врска со прим ената на опш тите акти; подготовка на  
пречистени текстови на опш тите акти на Фондот    

• Анализа на воспоставените адм инистративни процеси во подрачните 
единици на Фондот за остварувањ е на правата на осигурениците и 
подготвувањ е на предлози за нам алувањ е на администрацијата, во насока 
на нам алувањ е на потребната докум ентација од осигурениците, а преку 
електронско поврзувањ е со надлеж ни институции обезбедувањ е на сите 
докум енти/потврди/податоци 

 
 
Б.3Б.3Б.3Б.3    и Б.4и Б.4и Б.4и Б.4                                    

• Преговарањ е на теркови на договори по здравствени установи со ком орите 
и склучувањ е на договори со здравствени установи 

• Децентрализација при склучувањ е на договори со здравствени установи по 
подрачни служ би на Фондот со цел скратувањ е на адм инистрацијата и 
врем ето за нивна реализација  

• Известувањ а и инф орм ации  во врска со  изм ените  и дополнувањ а на 
договорите    

• Извеш таи во врска со изготвувањ е и следењ е на договори со здравствени 
установи  

• Упатства за работа на подрачните единици поврзани со склучувањ ето, 
пром ените, казните, раскинувањ ето на договорите 

• Следењ е на движ ењ ето на лекарите, ф арм ацевтите и м едицинскиот 
персонал од една во друга работна единица односно здравствени установи 

• Контрола на спроведувањ ето на законските и подзаконските акти  за 
работењ ето на  здравствените установи со цел да се обезбеди  еф икасно  
пруж ањ е на  здравствените услуги  на осигурените лица 

• Анализа на податоците добиени од работењ ето во одделението и 
детерм инирањ е на слабости на ф ункционирањ е на контролниот систем  во 
м одулот и изготвувањ е на идејни реш енија се со цел за подобрувањ е на 
истиот 
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Б.6Б.6Б.6Б.6    
• Деф инирањ е на систем  (правна постапка) за склучувањ е на договори или 

процедура за обезбедувањ е на деф ицитарни здравствени услуги (во и вон 
РМ ) 

• Подобрувањ е на постапката околу упатувањ е на осигурениците на 
лекувањ е во странство 

 
В 2. В 2. В 2. В 2. 3 и 53 и 53 и 53 и 5    

• Правна подготовка за воведувањ е на електронска достава на ф актури од 
здравствените установи, воведувањ е и користењ е на електронската 
здравствена картичка и постепено воведувањ е на електронското 
остварувањ е на правата на осигурениците  

• Воведувањ е на поедноставна администрација за најголем ите ф ирм и и/или 
јавна администрација 

• Правно поедноставувањ е за остварувањ е на правата на осигурениците кои 
ж ивеат и работат според евиденцијата во различни подрачни единици 

 
Г. 5Г. 5Г. 5Г. 5    

• Склучувањ е на М ем орандум и за соработка со надлеж ни институции во 
држ авата за зголем увањ е на квалитетот на здравствените услуги и 
електронска разм ена на податоци и м еѓусебно пом агањ е околу 
остварувањ е на законските надлеж ности 

• Превзем ањ е на податоците од надлеж ни институции за регистрација на 
здравствени      установи и м едицински персонал, односно М инистерство за 
Здравство и Институт за Јавно Здравје (ИЗИС)   

• Превзем ањ е на податоците во електронска ф орм а за пријавувањ е и 
одјавувањ е на лекарите, ф арм ацевтите и м едицинскиот персонал од АВРМ  
и ПИОМ  

• Координација со надлеж ни институции кои врш ат интегрирана наплата на 
придонесите (УЈП)  во делот на здравствените установи кои им аат склучено 
договор со Фондот 

ДДДД....2 2 2 2                             
• Следењ е на состојбите и поднесувањ е  на туж би,  донесувањ е и 

застапувањ е на Фондот пред надлеж ните судови 
• Следењ е на конечни и изврш ни пресуди и реш енија и нивно  доставувањ е  

на изврш увањ е 
• Следењ е на реш енијата по основ на м ирувањ е на придонесот за 

задолж ително здравствено осигурувањ е и доставувањ е на реш енија за 
изврш увањ е до 31.12.2012 година 

• Анализа на изврш увањ ето на  правосилни и изврш ни пресуди и конечни 
реш енија во управна постапка со упатство во врска со изврш увањ ето на 
пресуди и реш енија  

• Следењ е на стечајните постапки и постапките за ликвидација и 
пријавувањ е на побарувањ ата согласно закон 
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• Активности поврзани околу реш авањ е на им отно правните работи 
поврзани со просториите на Фондот 

 
Д.Д.Д.Д.4  4  4  4                              

• Воспоставувањ е на интерни процедури за надлеж ностите и нивоа на 
одговорност при изготвувањ е на договорите со здравствените установи и 
остварувањ а на правата на осигурениците 

    
    

������ ��	����
 
    
    

AAAA....2222    
• Зајакнувањ е на контролата на ФЗОМ  врз работата на Подрачните служ би 

преку зајакнувањ е на капацитетите на внатреш ната контрола 
• Подигнувањ е на капацитетот и еф икасноста на овластените лица за 

контрола како и нивните активности, во насока на еф икасно спроведувањ е 
на законските и подзаконските акти и подобрувањ е на квалитетот на 
пруж ањ е на услуги на коминтентите (Осигуреници и Провајдери на 
здравствени услуги - јавни и приватни) 

• Изготвувањ е на систем ско реш ение за униф ицирањ е на работата во сите 
подрачни служ би на ФЗОМ  

• Постојано следењ е на систем от за  внатреш на контрола и подобрувањ е на 
истиот 

        
АААА....3333    

• Анализа на податоците добиени од контролите, детерм инирањ е на 
слабости на систем от, евентуалните недостатоци и слабости на постојните 
акти, процедури и процеси на работа во подрачните служ би со изготвувањ е 
предлози за прилагодувањ е, подобрувањ е и зголем увањ е на еф икасноста 
на истите 

    
ББББ....2222    

• Следењ е и ревидирањ е на постоечките здравствени услуги, воведувањ е на 
нови специјалистички пакети, нови ДСГ групи и нивните реф ерентни цени 

• Постојан развој и пром оција на ДСГ м оделот и специјалистичките пакети 
• Ревидирањ е на постоечките и воведувањ е на нови превентивни м ерки и 

активности за остварувањ е на целите при работењ ето на избраните лекари 
од опш та м едицина, опш та стом атологија и гинекологија 

    
Б.3Б.3Б.3Б.3    

• Укаж увањ а и сугестии за м оделирањ е на договорите со ЗУ, врз основа на 
констатациите, забелеш ките и   искуствата од изврш ените контроли 
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Б.4 Б.4 Б.4 Б.4     

• Зајакнати и интензивирани контроли на сите три нивоа на здравствена 
заш тита,  вонредни и редовни, м обилни и деж урни контроли по укаж увањ а, 
сознанија и инф орм ации за неправилности во работењ ето на 
здравствените установи 

• Инф о линија – контакти со осигурениците – од м ом ентот кога ќе се 
комплетира кадровски контрола која ќе работи со отворена инф о линија во 
2 см ени и тим  на контролори кои веднаш  ќе одат на терен по пријавата на 
осигуреникот 

• Регионализација на контролите 
• Следењ е и надополнувањ е на изготвените упатства за контрола како и 

терковите на записници за сите видови на контроли 
 
ВВВВ....3333    

• Надградувањ е на апликативните реш енија согласно податоците добиени 
од изврш ените контроли 

• Едукација на м едицинскиот персонал за користењ е на апликативните 
соф твери 

• Воведувањ е и развој на електронски контроли на здравствените установи 
 
ГГГГ....4 и 54 и 54 и 54 и 5    

• Координација со Санитарниот инспекторатот и други тела/ комисии на 
М инистерство за здравство со цел подрш ка на стручниот надзор врз 
здравствените установи 

• Давањ е свој придонес околу воспоставувањ ето и спроведувањ ето на 
Националните програми за здравствена заш тита 
 

ДДДД....2222    
• Координација со надлеж ни институции кои врш ат интегрирана наплата на 

придонесите     
    

Д .4Д .4Д .4Д .4    
• Изготвувањ е на извеш таи од изврш ените контроли со констатации за 

ф актичката состојба и нивно доставувањ е до м енаџм ентот на Фондот со 
цел обезбедувањ е точни, квалитетни и наврем ени инф орм ации и податоци, 
неопходни за  носењ е одлуки 

• Воведувањ е на нов систем  за планирањ е, евиденција, следењ е и 
доставувањ е на извеш таи од подрачните служ би 
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А.1А.1А.1А.1    
• Предлози и м ерки за унапредувањ е на работните процеси во централата и 

подрачните служ би на ФЗОМ  
 
А.2А.2А.2А.2    

• Предлози и м ерки за воспоставувањ е на интерни процедури и нивоа на 
одговорност во реализација на контролата во врска со лековите на товар на 
ФЗОМ , во централата и подрачните служ би на ФЗОМ  

• Планирањ е, изврш увањ е и евиденција на контроли во врска со лековите на 
товар на Фондот 

• Контрола на планирањ ето, изврш увањ ето и евиденцијата на контролите во 
врска со лековите на товар на Фондот 

• Предлози и м ерки за унапредувањ е на систем от за контрола за лековите на 
товар на Фондот 

 
А.5А.5А.5А.5    

• Активности за едукација на осигуреници во врска со лековите на товар на 
Фондот 

 
Б.1 Б.1 Б.1 Б.1     

• Обезбедувањ е на осигурениците со лекови на товар на ФЗОМ  во рам ки на 
располож ивите средства за прим арна здравствена заш тита 

• Следењ е на обезбедувањ ето на осигурениците со лекови  
• Предлози и м ерки во соработка со други сектори на ФЗОМ  со цел 

континуирано снабдувањ е на осигурениците со лекови на сите нивоа на 
здравствена заш тита 

    
Б.2  Б.2  Б.2  Б.2      

• Следењ е и анализа на потрош увачката на лекови од Л истата на лекови на 
товар на ФЗОМ  за прим арна здравствена заш тита 

• Следењ е и анализа на податоците од  реф ундациите за лекови  
• Следењ е, анализа и ревизија на реф ерентните цени на лековите на товар на 

ФЗОМ   
• Предлози и м ерки во врска со реф ерентните цени на лековите на товар на 

ФЗОМ  
• Следењ е на Л истата на лекови кои се на товар на ФЗОМ  (позитивна листа) 
• Предлози и м ерки за унапредувањ е на позитивната листа 
• Предлози и м ерки за целосна имплем ентација на позитивната листа 
• Изготвувањ е на извеш таи по изврш ените анализи 
• Компарација на резултатите од анализите со податоци од други држ ави 
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• Предлози и м ерки за имплем ентација на позитивни искуства од други 
држ ави 
 

Б.3Б.3Б.3Б.3    
• Учество при деф инирањ е на содрж ината на  договори со здравствените 

установи 
 

Б.4Б.4Б.4Б.4    
• Континуирано планирањ е и изврш увањ е на контрола на здравствените 

установи  
• Контрола на изврш увањ ата на контролите во здравствените установи  
• Предлози и м ерки за унапредувањ е на контролите и еф ектите од истите 

 
Б.5 Б.5 Б.5 Б.5     

• Соработка за рационалната употреба на лекови со претставници на 
здравствени установи, институции и  други експерти    

• Едукација, предлози и м ерки за рационална употреба на лекови  
 

В.4В.4В.4В.4 
• Предлози и м ерки за унапредувањ е на систем от на следењ е и контрола на 

процесите 
• Предлози и м ерки за унапредувањ е на систем от на следењ е и контрола на 

податоците од инф орм атичкиот систем  на ФЗОМ  и други податоци, како 
основа за правилно м енаџирањ е 

• Предлози и м ерки за развој на контролен систем  без ограничувањ е на 
средства за ПЗУ аптеки (квоти) за обезбедувањ е на осигурениците со 
лекови на товар на ФЗОМ  во ПЗЗ 

• Предлози и м ерки за развој на контролен систем  за м аксим ално 
обезбедувањ е на осигурениците со лекови на товар на ФЗОМ  во 
здравствените установи  

 
Г.2Г.2Г.2Г.2    

• Континуирана соработка со м еѓународни и национални институции 
односно организации, како ш то се национални здравствени ф ондови, 
м инистерства, агенции, научно-образовни институции и други 

 
Г.3Г.3Г.3Г.3    

• Редовна ком уникација и разм ена на искуства во делот на ф арм ацијата со 
националните ф ондови од другите држ ави 
 

Г.Г.Г.Г.4444            
• Учество во утврдувањ ето и реализацијата на националните програм и 
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Д.1 Д.1 Д.1 Д.1     
• Соработка со сектори на ФЗОМ  во врска со буџетските средства за 

обезбедувањ е на осигурениците со лекови 
 
Д.4 Д.4 Д.4 Д.4     

• Континуирана едукација на вработените со цел еф икасна администрација 
и добри интерни процеси  

• Континуирана координација и соработка со други сектори и подрачните 
служ би на ФЗОМ  
 

Ѓ.1 Ѓ.1 Ѓ.1 Ѓ.1     
• Стручна соработка при изготвувањ е на м атеријали за ком уникација со 

јавноста  
 
 

 
 

������ �	����
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В.1. В.1. В.1. В.1.     

• Ц ентрализација на ИТ систем от    ----    ( деф инирањ е на новите работни процеси 
кои произлегуваат од централизирано работењ е на Фондот; анализа и 
превзем ањ е на соодветни м ерки  за наврем ен пристап до инф орм ациите 
зачувани во систем от,  за управувањ е со трош оците, поврзувањ е со 
останатите  институции, осоврем енувањ е на ИТ систем от преку 
рационално искористувањ е на постоечките хардверски и соф тверски 
ресурси; спроведувањ е на проектот за трезорско работењ е на ЈЗУ; 
усогласувањ е на базите на податоци со останатите институции и 
деф инирањ е на соодветни протоколи за разм ена на податоци )    

• Осоврем енувањ е на ИТ систем от - ( воведувањ е на VoIP телеф онија – 
истраж увањ е на пазарот и превзем ањ е на м ерки за проценка на 
придобивките и м ерки за реализација на овој вид на телеф онија; 
имплем ентација на систем ски соф твери за авторизација, автентикација и 
заш тита на ИТ систем от; спроведувањ е на м ерки за деф инирањ е и 
имплем ентација на D isaster R ecovery план)    

 
В.2 В.2 В.2 В.2     

• Деф инирањ е на новите работни процеси произлезени од воведувањ ето на 
електронската здравствена картичка 

• Превзем ањ е на соодветни м ерки за обезбедувањ е на безбедносни услови  
• Безбедно зам енувањ е на сините картони и здравствената книш ка со 

електронска здравствена картичка 
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• Зајакнувањ е на систем ските-електронски контроли поради воведувањ е на 
електронска картичка 

 
В.3 В.3 В.3 В.3     

• Разработка на протоколи за разм ена на податоци со претставниците од ИТ 
секторите или со ИТ лицата со сите институции не сам о од здравствениот 
сектор туки и со останатите институции со кои ФЗОМ  им а допирни точки 

• Спроведувањ е на техничките м ерки за воведувањ е на трезорско работењ е 
на сите Јавни здравствени установи како и постојана надградба на 
соф тверот за трезорско работењ е 

 
В.4 В.4 В.4 В.4     

• Изработка на правилници и процедури за заш тита и пристап до лични 
податоци на осигурениците и пристап до класиф ицирани  податоци 

• Спроведувањ е на м ерки од м еѓународно утврдени сертиф икати за 
безбедност на ИТ систем от на ФЗОМ  а согласно препораките на 
М инистерството за инф орм атичко опш тество и соодветните позитивни 
законски прописи 
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В.5 В.5 В.5 В.5     

• Истраж увањ е на ИТ пазарот за м ож ностите за воведувањ е електронското 
остварувањ е на правата на осигурениците 

• Проучувањ е на соодветните законски прописи за користењ е на ваквите 
поволности како и анализа на потребите и оправданоста на ваквите услуги 

• Постојани ком уникации со сите чинители во здравствениот сектор за 
деф инирањ е на нивните потреби за користењ е на услугите кои 
овозм ож уваат електронско остварувањ е на правата 

• Деф инирањ е на соодветни безбедносни правила и процедури за 
овозм ож увањ е на ваквите права како и изработка на соодветни 
соф тверски реш енија за овозм ож увањ е на ваквите услуги и права 
 

А.5   А.5   А.5   А.5       
• Редовни инф орм ирањ е на граѓаните/осигурениците за нивните права на 

користењ е на здравтвените услуги во текот на нивниот престој во 
странство. 

• Редовно аж урирањ е на податоците публикувани на веб страната на ФЗОМ  
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Г.1 Г.1 Г.1 Г.1     
• Учество на преговори за потпиш увањ е на Договори со потенцијални 

држ ави за кои постои иницијатива за билатерална соработка 
• Усогласувањ е на двојазичните обрасци за прим ена на Договорите за 

социјално осигурувањ е и Адм инистративните спогодби за спроведувањ е на 
истите, за кои е потпиш ан договорот за социјално осигурувањ е и за зем јите 
кои постои иницијатива за потпиш увањ е на истиот 

• Усогласувањ е на одредбите од нацрт – текстовите на Договорот за 
користењ е на европската картичка за здравствено осигурувањ е на 
Република М акедонија со други држ ави 

• Разгледувањ е праш ањ а и тековни проблеми од прим ената на Договорите 
за социјално осигурувањ е на РМ  и другите зем ји 

• Поднесувањ е иницијативи до зем јите членки на Европската Унија во кои е 
воведена Европската картичка за здравствено осигурувањ е, за 
потпиш увањ е на Договор за прим ена на нивната европска картичка за 
здравствено осигурувањ е на територијата на Република М акедонија 

• Успеш но и доследно спроведувањ е на Договорите за користењ е на 
европската картичка за здравствено осигурувањ е (EH IC) на територијата на 
Република М акедонија, ш то претставува еден од условите Република 
М акедонија да стане член на голем ото европско сем ејство 

Г.2 Г.2 Г.2 Г.2     
• Соработка со м еѓународни организации : Светска Банка, М М Ф, Светска 

здравствена организација, Уницеф  и др.    
Г.3Г.3Г.3Г.3    

• Редовна ком уникација со здравствените ф ондови и разм ена на искуства 
околу теми од заеднички интерес   

• Редовна ком уникација со зем јите со кои е склучен и е во сила Договорот за 
социјално осигурувањ е и Административната спогодба 

• Разгледувањ е праш ањ а и тековни проблеми од прим ената на Договорите 
за социјално осигурувањ е со зем јите кои е потпиш ан Договор за социјално 
осигурувањ е и Адм инистративна спогодба за спроведувањ е на истиот 

 

������ �
 �
	� 	
�
�� 
    
    

   А.1А.1А.1А.1    
• Планирано, организирано и координирано ф ункционирањ е на Секторот за 

јавни набавки во сите сегм енти, преку подм ирувањ е на потребите 
неопходни за изврш увањ е на секојдневните работни задачи на секој 
вработен, со доследна прим ена на Законот за јавните набавки, а со цел 
непречено и континуирано изврш увањ е на дејноста со која се заним ава 
ФЗОМ  како институција    
    



 

������ 15 �� 16 
 

 

������	�� �
 	
���� 	
 ������
 
    

 
  А.2А.2А.2А.2    

• Изработка на стратеш ки и годиш ни планови за внатреш на ревизија врз 
основа на објективна проценка на ризик 

• Изврш увањ е на поединечни внатреш ни ревизии согласно со усвоените 
ревизорски планови 

• Процена на соодветноста, економичноста, еф ективноста и еф икасноста на 
систем от за ф инансиско управувањ е и контрола 

• Утврдувањ е, процена и управувањ е со ризиците од раководството на 
субјектот, во однос на: усогласеноста со законите, подзаконските и 
интерните акти и договори;  веродостојноста и сеопф атноста на 
ф инансиските и оперативните инф орм ации; изврш увањ е на задачите и 
остварувањ е на целите 

• Давањ е препораки за подобрувањ е на работењ ето и работните  процедури     
• М ониторинг на спроведувањ ето на м ерките презем ени од раководителот 

на субјектот од јавниот сектор врз основа на изврш ените ревизии. 

    

���
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AAAA....1111    и и и и AAAA....4444            

• Издигнувањ е на проф есионалноста во работењ ето на Фондот на повисоко 
ниво 

• Нова систем атизација на Фондот и реорганизација  и регионализација на 
ПС според потребите на осигурениците и м естополож бата 

• Униф ицирањ е на работата на сите вработени преку воспоставувањ е на 
интерни               процедури за надлеж ностите и нивоата на одговорност на 
вработените во Ц ентралната и Подрачните служ би на ФЗО 

• Воведувањ е на вреднувањ е на вработените по учинок (стим улативни м ерки 
и ревидирањ е на систем от на вреднувањ ето на трудот на овластените лица 
за контрола) 

• Воведувањ е на Годиш ен план за континуирана едукација на вработените ( 
деф инирањ е на потреба од ангаж ирањ е на обучувачи надвор од Фондот; 
план на обуки на подрачните служ ни кои ќе се спроведуваат од страна на 
централата на Фондот) 

• Контрола и подобрувањ е на архивското работењ е во Фондот 
• Подобрувањ е на работните услови за работа на вработените 
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• Подобрувањ е на вреднувањ ето на различните нивоа на вработени (од 
аспект на одговорности и стручна подготвеност) 

 
В.4В.4В.4В.4                

• Заш тита на лични податоци преку соработка со ИТ сектор за еф икасен 
електронски систем  за следењ е и управувањ е со вработените 
 

Г.Г.Г.Г.5 5 5 5     
• Координација со други надлеж ни институции кои им аат взаемна соработка 

со ФЗОМ       ( УЈП,ПИО, АВРМ , Ц РМ , ЈЗУ)    
• Повлекувањ е од адм инистративниот процес за вработувањ е во ЈЗУ, бидејќи 

како купувач на услуги не треба да биде инволвиран околу внатреш ната 
структура на одредени здравствени установи, односно ЈЗУ    
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АААА....1111    
• Подобрувањ е на изгледот на подрачните служ би: визуелно и содрж ински 
 

AAAA....5 5 5 5     
• Континуирани јавни објави кои се класиф ицирани како Јавен интерес 
• Користењ е на електронски начин на ком уникација за поеф икасна 

дистрибуција на инф орм ации 
• Инф орм ација во врска со активности за прош ирувањ е на правата и 

обврските на осигурените лица 
 

ЃЃЃЃ....1 1 1 1     
• Редовно аж урирањ е и унапредувањ е на w eb  страницата на Фондот 
• Промоција на инф о линијата, инф о м аилот и инф о билтенот на Фондот 

 
ЃЃЃЃ....2 2 2 2     

• Одрж увањ е на средби и едукација на локалните и стручните групи кои 
им аат м исија за унапредувањ е на полож бата својата целна група 

• Одрж увањ е на регионални средби со осигурениците и со здравствените 
установи 

• Одрж увањ е на редовни средби со ком орите, здруж енијата на пациенти и 
здруж енијата на здравствени работници 

 
 


