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Техничко упатство за достава на 

податоци за И Л -обрасци во подрачна 

служ ба на Ф ЗО М  

������������	
�	�����
����	����������������������������������

Техничко упатство за достава на 

обрасци во подрачна 
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Пром ени во новата верзијаПром ени во новата верзијаПром ени во новата верзијаПром ени во новата верзија    

Н аслов 

Ф орм ат и содрж ина на Ф орм ат и содрж ина на Ф орм ат и содрж ина на Ф орм ат и содрж ина на 

датотекитедатотекитедатотекитедатотеките    

Д еф инирањ е на слог за достава Д еф инирањ е на слог за достава Д еф инирањ е на слог за достава Д еф инирањ е на слог за достава 

на електронски И Лна електронски И Лна електронски И Лна електронски И Л ----обрасциобрасциобрасциобрасци
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 Пром ена 

Ф орм ат и содрж ина на Ф орм ат и содрж ина на Ф орм ат и содрж ина на Ф орм ат и содрж ина на 

Пром енето објаснувањ ето за 

начинот на деф инирањ е на 

конвенцијата на им ето на ф ајлот

Корегиран е обликот на им ето на 

датотеката 

Д еф инирањ е на слог за достава Д еф инирањ е на слог за достава Д еф инирањ е на слог за достава Д еф инирањ е на слог за достава 

обрасциобрасциобрасциобрасци    

Пром енет е ф орм атот на датум от 

во слогот даден како прим ер 

Пром ента ш иф рата на ЗУ со 

единствен даночен број на ЗУ

во водечкиот слог 

Д ополнето објаснувањ е за 

начинот на ф ормирањ е на 

електронскиот слог за достава

Корекција на на објаснувањ ето

во делот на за деф инирањ е на 

слогот за бројот на здравствена 

легитим ација 

Корегиран е описниот прим ер 

за изгледот на слогот за 

достава 
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Страна 

Пром енето објаснувањ ето за 

конвенцијата на им ето на ф ајлот 
8 

Корегиран е обликот на им ето на 

Пром енет е ф орм атот на датум от 

 

9 

Пром ента ш иф рата на ЗУ со 

единствен даночен број на ЗУ  

Д ополнето објаснувањ е за 

начинот на ф ормирањ е на 

електронскиот слог за достава 

Корекција на на објаснувањ ето 

во делот на за деф инирањ е на 

слогот за бројот на здравствена 

е описниот прим ер 
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ВоведВоведВоведВовед    

Со новите изм ени за избор на м атичен лекар кои ќе настапат од 

на И Л -обрасците од страна на избраните 

И збраниот лекар ги пополнува податоците 

во неговото ПЗУ . Секој м есец, најдоцна до 5

ги достави во подрачната служ ба на Ф ЗО М  во електронска и хартиена ф орм а. Д оставените податоци на 

CD  или некој друг м едиум  се вчитуваат во систем от од страна на реф ерентот за обработка на податоци по 

ш то следи процес на евалуација на електронски доставените И Л
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Со новите изм ени за избор на м атичен лекар кои ќе настапат од ЈЈЈЈануари ануари ануари ануари 2011201120112011 година потребна 

избраните лекари во електронска ф орм а.  

лекар ги пополнува податоците за избор/одјава за осигурениците во апликациј

најдоцна до 5-от ден во наредниот м есец, лекарот е долж ен 

во подрачната служ ба на Ф ЗО М  во електронска и хартиена ф орм а. Д оставените податоци на 

или некој друг м едиум  се вчитуваат во систем от од страна на реф ерентот за обработка на податоци по 

ш то следи процес на евалуација на електронски доставените И Л -обрасци. 
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година потребна е и доставата 

во апликацијата инсталирана 

лекарот е долж ен овие податоци да 

во подрачната служ ба на Ф ЗО М  во електронска и хартиена ф орм а. Д оставените податоци на U SB , 

или некој друг м едиум  се вчитуваат во систем от од страна на реф ерентот за обработка на податоци по 
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Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната 

подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го 

избираат односно кои го избралеизбираат односно кои го избралеизбираат односно кои го избралеизбираат односно кои го избрале

 

- И Л  обрасци И Л  обрасци И Л  обрасци И Л  обрасци ––––    ПРИ ЈА ВИ  ПРИ ЈА ВИ  ПРИ ЈА ВИ  ПРИ ЈА ВИ  (Копија од И Л

електронската достава ) 

- И Л  обрасци И Л  обрасци И Л  обрасци И Л  обрасци ––––    О Д ЈА ВИО Д ЈА ВИО Д ЈА ВИО Д ЈА ВИ  (Копија од И Л

избор кај конкретниот лекар, а претходно биле пријавени кај друг избран лекар; 

односно  електронската верзија )  

- СПИ СО КСПИ СО КСПИ СО КСПИ СО К---- 1111 (во два прим ерока) зазазаза

прилог (овој список е составен дел на

- СПИ ССПИ ССПИ ССПИ СО КО КО КО К -2 2 2 2 (во два прим ерока)  за сите 

други избрани лекари,  кои се доставени во прилог, а кои врш ат избор сега кај овој избран лекар. 

1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг

избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К 

електронска  одјава кај него од тој осигуреникелектронска  одјава кај него од тој осигуреникелектронска  одјава кај него од тој осигуреникелектронска  одјава кај него од тој осигуреник

- Податоците од И Л -1 обрасците ПРИ ЈА ВИ ТЕ (

електронска ф орм а со слог ш то е веќе претходно деф иниран и се наоѓа на наш ата 

Електронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекар
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Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната 

подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го 

избираат односно кои го избралеизбираат односно кои го избралеизбираат односно кои го избралеизбираат односно кои го избрале    

(Копија од И Л -1 образецот подредени по истиот редослед како ш то се и во 

Копија од И Л -1 образецот – О дјава О дјава О дјава О дјава  добиени од осигурениците кои направиле 

избор кај конкретниот лекар, а претходно биле пријавени кај друг избран лекар; 

 

зазазаза сите И Л  обрасци за пријаваИ Л  обрасци за пријаваИ Л  обрасци за пријаваИ Л  обрасци за пријава за избран лекар, а кои се доставуваат во 

прилог (овој список е составен дел на Техничкото упатство објавено наW EB  страната на Ф ЗО М  )

(во два прим ерока)  за сите И Л  обрасци за одјави И Л  обрасци за одјави И Л  обрасци за одјави И Л  обрасци за одјави од овој избран лекар како и И Лод овој избран лекар како и И Лод овој избран лекар како и И Лод овој избран лекар како и И Л

други избрани лекари,  кои се доставени во прилог, а кои врш ат избор сега кај овој избран лекар. 

1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осиг1 О дјави од други избрани лекари , кои ги донеле осигурениците во м ом ентот на пријава кај овој урениците во м ом ентот на пријава кај овој урениците во м ом ентот на пријава кај овој урениците во м ом ентот на пријава кај овој 

избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К избран лекар се  бележ ат на СПИ СО К ––––    2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 

електронска  одјава кај него од тој осигуреникелектронска  одјава кај него од тој осигуреникелектронска  одјава кај него од тој осигуреникелектронска  одјава кај него од тој осигуреник)))).  .  .  .      

1 обрасците ПРИ ЈА ВИ ТЕ (Список 1 и Список 2), треба да се доставуваат и во 

електронска ф орм а со слог ш то е веќе претходно деф иниран и се наоѓа на наш ата 

Електронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекар
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Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната Потребни  докум енти кои треба избраниот лекар да ги доставува до надлеж ната 

подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го подрачната служ ба во процесот на пријавувањ е и одјавувањ е на осигурениците кои го 

образецот подредени по истиот редослед како ш то се и во 

добиени од осигурениците кои направиле 

избор кај конкретниот лекар, а претходно биле пријавени кај друг избран лекар; подредени по списокот 

за избран лекар, а кои се доставуваат во 

Техничкото упатство објавено наW EB страната на Ф ЗО М  ) 

од овој избран лекар како и И Лод овој избран лекар како и И Лод овој избран лекар како и И Лод овој избран лекар како и И Л     одјави од одјави од одјави од одјави од  

други избрани лекари,  кои се доставени во прилог, а кои врш ат избор сега кај овој избран лекар.  О вие И ЛО вие И ЛО вие И ЛО вие И Л ----

урениците во м ом ентот на пријава кај овој урениците во м ом ентот на пријава кај овој урениците во м ом ентот на пријава кај овој урениците во м ом ентот на пријава кај овој 

2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 2  со дополнувањ е рачно  (затоа ш то  избраниот лекар нем а 

), треба да се доставуваат и во 

електронска ф орм а со слог ш то е веќе претходно деф иниран и се наоѓа на наш ата W EB  страна. 

Електронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекарЕлектронска ф орм а за Список 2 се однесува сам о на одјавите од соодветниот избран лекар.    
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СПИ СОКО ТСПИ СОКО ТСПИ СОКО ТСПИ СОКО Т - 1 1 1 1  го им а следниот терк: 

    

СПИ СО К 1 Н А  И ЛСПИ СО К 1 Н А  И ЛСПИ СО К 1 Н А  И ЛСПИ СО К 1 Н А  И Л

О Д  __._О Д  __._О Д  __._О Д  __._

 Н азив на ПЗУ  

Ф аксимил на лекарот 

Презим е на лекарот 

И м е на лекарот 

Подрачна служ ба каде се доставени податоците

 

 Податоци за осигиреникот/осигуреното лице
р.бр И м е на 

осигуреникот 

Презим е на осигуреникот

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Број на пријавени во периодот  : 

Д ата на достава    

_______________М .П                                         _______________________

    

    

������������	
�	�����
����	���������������������������������

����������������������
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го им а следниот терк:  

СПИ СО К 1 Н А  И ЛСПИ СО К 1 Н А  И ЛСПИ СО К 1 Н А  И ЛСПИ СО К 1 Н А  И Л ----1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д

О Д  __._О Д  __._О Д  __._О Д  __._----.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А     

Подрачна служ ба каде се доставени податоците 

Податоци за осигиреникот/осигуреното лице 
Презим е на осигуреникот Број на 

здравствена 

легитимација 

ЕМ БГ на осигуреното 

лице 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Потпис и ф аксим ил на лекарот 

_______________М .П                                         _______________________ 

������������	
�	�����
����	����������������������������������

1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 ПРИ ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д     

И Л -1 Пријава   
 Сериски број на 

пријава 

Д ата на 

пријава 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Потпис и ф аксим ил на лекарот  
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СПИ СОКО ТСПИ СОКО ТСПИ СОКО ТСПИ СОКО Т - 2 2 2 2  го им а следниот терк: 

    

СПИ СО К 2 Н А  И ЛСПИ СО К 2 Н А  И ЛСПИ СО К 2 Н А  И ЛСПИ СО К 2 Н А  И Л

О Д  __._О Д  __._О Д  __._О Д  __._

 Н азив на ПЗУ  

Ф аксимил на лекарот 

Презим е на лекарот 

И м е на лекарот 

Подрачна служ ба каде се доставени податоците

 Податоци за осигиреникот/осигуреното лице

р.бр И м е на 

осигурен

икот 

Презим е на 

осигуреникот

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
Број на одјавени во периодот  : 

Д ата на достава    

_______________М .П                                         _______________________
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го им а следниот терк:  

СПИ СО К 2 Н А  И ЛСПИ СО К 2 Н А  И ЛСПИ СО К 2 Н А  И ЛСПИ СО К 2 Н А  И Л ----1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д

О Д  __._О Д  __._О Д  __._О Д  __._----.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А.____  Д О  __.__.____ ГО Д И Н А     

Подрачна служ ба каде се доставени податоците 

Податоци за осигиреникот/осигуреното лице 

Презим е на 

осигуреникот 

Број на 

здравствена 

легитим аци

ја 

ЕМ БГ на 

осигуреното

лице 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Потпис и ф аксим ил на лекарот  

_______________М .П                                         _______________________ 

������������	
�	�����
����	����������������������������������

1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д1 О Д ЈА ВИ   ЗА  ПЕРИ О Д     

И Л -1  О дјава  

осигуреното 

Сериски број 

на одјавата 

Д ата на 

одјава 
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Ф орм ат и содрж ина на датотеките Ф орм ат и содрж ина на датотеките Ф орм ат и содрж ина на датотеките Ф орм ат и содрж ина на датотеките 

Д атотеките се состојат од слогови со пром енлива 

((((    “;”)“;”)“;”)“;”) 

Д атум ите Д атум ите Д атум ите Д атум ите во слоговите секогаш  се со 10 м еста и со ф орм ат 

м есец за кој се однесува слогот . 

Конвенција за им ињ ата на датотеките . Конвенција за им ињ ата на датотеките . Конвенција за им ињ ата на датотеките . Конвенција за им ињ ата на датотеките . 

облик :    Х ХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХХ ХХХ ----IIII----D DD DD DD D 1111----М М 1М М 1М М 1М М 1----YYYYYYYYYYYYYYYY 1.ТХ Т 1.ТХ Т 1.ТХ Т 1.ТХ Т 

Каде ш то : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  - > ф аксим илот на избраниот лекар кој ш то доставува пријави

избрале . 

I I I I - > е ознака со која ш то се деф инира кој список е во овој електронски слог 

А ко е P- > станува збор за СПИ СОК 1 

А ко е O- > станува збор за СПИ СОК 2            

    

D DD DD DD D 1111- > Се става денот на поднесувањ е

М М 1М М 1М М 1М М 1 -> Се става м есецотна поднесувањ е на 

YYYYYYYYYYYYYYYY 1111 -> година на поднесувањ е на file

ТХТТХТТХТТХТ  -> Слогот е ТХТ докум ент  

Секој слог во датотеките ќе биде детално опиш ан во ф орм а 

Р .брР.брР.брР.бр -> Реден број на атрибутот во слогот;

О пис на податоците О пис на податоците О пис на податоците О пис на податоците -> Скратен опис на атрибутот во слогот 

Ф орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутотФ орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутотФ орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутотФ орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутот

атрибутите во слогот , Н (н), А лф а(н), dd/

Задолж ителен податокЗадолж ителен податокЗадолж ителен податокЗадолж ителен податок ->  Д АД АД АД А  ако податокот е задолж ителен и 

задолж ителен; 

И м ето на датотеката е И м ето на датотеката е И м ето на датотеката е И м ето на датотеката е 223456223456223456223456----PPPP----01010101----

 

И зборот на избран лекар  се врш и со пополнувањ е на изјава за избор на лекар на образец И Л

О д им ето на датотеката следува дека станува збор за Податоци ш то ги доставува избраниот лекар во 

електронска ф орм а а неговата содрж ина е И Л

избраниот лекар со ф аксим ил  и 223456 и се пр

кога лекарот им а пациенти запичано во неговата апликација.

Ф ондот го доставува до подрачната служ ба ( ги доставува и оригинал И Л

електронска ф орм а ) 

�
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Ф орм ат и содрж ина на датотеките Ф орм ат и содрж ина на датотеките Ф орм ат и содрж ина на датотеките Ф орм ат и содрж ина на датотеките     

Д атотеките се состојат од слогови со пром енлива долж ина и како сепаратор за истите се зем а точка запирка

во слоговите секогаш  се со 10 м еста и со ф орм ат dd/m m /yyyy каде ш то 

Конвенција за им ињ ата на датотеките . Конвенција за им ињ ата на датотеките . Конвенција за им ињ ата на датотеките . Конвенција за им ињ ата на датотеките . И м ињ ата на датотеките при трансф ерот ќе бидат во следниот 

1.ТХ Т 1.ТХ Т 1.ТХ Т 1.ТХ Т     

> ф аксим илот на избраниот лекар кој ш то доставува пријави-одјави на осигурениците кои го 

е ознака со која ш то се деф инира кој список е во овој електронски слог  

> станува збор за СПИ СОК 1  а,  

> станува збор за СПИ СОК 2             

на поднесувањ е на file-от. 

на поднесувањ е на file-от. 

file-от. 

Секој слог во датотеките ќе биде детално опиш ан во ф орм а  

> Реден број на атрибутот во слогот; 

> Скратен опис на атрибутот во слогот  

Ф орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутотФ орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутотФ орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутотФ орм ат(изглед) или содрж ина на атрибутот ->  Се внесува договорениот ф орм ат (изглед) или содрж ина на 

dd/m m yyyy  и т.н  

ако податокот е задолж ителен и Н ЕН ЕН ЕН Е или празно ако податокот не е 

----12121212----2010.ТХ Т 2010.ТХ Т 2010.ТХ Т 2010.ТХ Т     

лекар  се врш и со пополнувањ е на изјава за избор на лекар на образец И Л

О д им ето на датотеката следува дека станува збор за Податоци ш то ги доставува избраниот лекар во 

електронска ф орм а а неговата содрж ина е И Л -1 Пријави со кој следува СПИ СОК 1 . О брасците се за 

избраниот лекар со ф аксим ил  и 223456 и се пријавени во периодот од 01/12/2010 година

кога лекарот им а пациенти запичано во неговата апликација.  Здравствената установа која им а договор со 

Ф ондот го доставува до подрачната служ ба ( ги доставува и оригинал И Л -1 обрасците и  истите податоци во 

������������	
�	�����
����	����������������������������������

долж ина и како сепаратор за истите се зем а точка запирка  

каде ш то yyyyyyyyyyyyyyyy година, dddddddd    е ден    и    m mm mm mm m     

датотеките при трансф ерот ќе бидат во следниот 

одјави на осигурениците кои го 

>  Се внесува договорениот ф орм ат (изглед) или содрж ина на 

или празно ако податокот не е 

лекар  се врш и со пополнувањ е на изјава за избор на лекар на образец И Л -1.  

О д им ето на датотеката следува дека станува збор за Податоци ш то ги доставува избраниот лекар во 

1 Пријави со кој следува СПИ СОК 1 . О брасците се за 

2010 година па се до датум от 

Здравствената установа која им а договор со 

1 обрасците и  истите податоци во 
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Д еф инирањ е на слог за достава на електронски И ЛД еф инирањ е на слог за достава на електронски И ЛД еф инирањ е на слог за достава на електронски И ЛД еф инирањ е на слог за достава на електронски И Л

Слогот м ора да ги содрж и сите неопходни податоци за пациентот кои се деф инирани во подолните табели .1 

и 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф орм атот за електронскиот слог за достава на податоци се состои од два ф орм ати на записи. Првиот запис 

односно ред од ф ајлот се однесуваат на податоците за здравствената установа

1. Ф аксим ил 

2. Единствен даночен број на ЗУ

3. Единствен м атичен број на субјект на ЗУ

Во вториот дел односно ред од ф ајлот се внесуваат податоците за И Л

1. р.бр 

2. им е 

3. презим е 

4. број на здравствена легитим ација

5. единствен м атичен број 

6. дата на пријава 

7. дата на одјава 

8. сериски број на пријава 

9. сериски број на одјава 

Податоци за слоговитеПодатоци за слоговитеПодатоци за слоговитеПодатоци за слоговите

    О пис на податоциО пис на податоциО пис на податоциО пис на податоци

 р.бр 

Податоци 

за 

осигуреник 

им е  

Презим е

број на здр 

легитим ација

Ем бг 

Податоци 

за И Л  

образец 

дата на пријава

дата на одјава

сериски број на 

пријава

сериски број на 

одјава

    О пис на податоциО пис на податоциО пис на податоциО пис на податоци

Податоци 

за лекар и 

ЗУ  

ф аксим ил на лекар

ЕД Б

ЕМ БС на ЗУ
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Д еф инирањ е на слог за достава на електронски И ЛД еф инирањ е на слог за достава на електронски И ЛД еф инирањ е на слог за достава на електронски И ЛД еф инирањ е на слог за достава на електронски И Л ----обрасциобрасциобрасциобрасци    

неопходни податоци за пациентот кои се деф инирани во подолните табели .1 

                           

Табела 1 

Табела 2. 

достава на податоци се состои од два ф орм ати на записи. Првиот запис 

односно ред од ф ајлот се однесуваат на податоците за здравствената установа и лекари: 

Единствен даночен број на ЗУ  

Единствен м атичен број на субјект на ЗУ  

ред од ф ајлот се внесуваат податоците за И Л -1 образецот:

број на здравствена легитим ација 

Податоци за слоговитеПодатоци за слоговитеПодатоци за слоговитеПодатоци за слоговите    

О пис на податоциО пис на податоциО пис на податоциО пис на податоци    ф орм ат ф орм ат ф орм ат ф орм ат     објаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ е

num (4) 15

Chr(15) горан

резим е Chr(20) горановски

број на здр 

легитим ација 
Chr(12) 037 

 num (13) 0234567891234

дата на пријава D ate(dd/m m /yyyy) 01/05/2009

дата на одјава D ate(dd/m m /yyyy)  

сериски број на 

пријава 
num (8) 3151229

сериски број на 

одјава 
num (8)  

Податоци за водечкиот слогПодатоци за водечкиот слогПодатоци за водечкиот слогПодатоци за водечкиот слог    

О пис на податоциО пис на податоциО пис на податоциО пис на податоци    ф орм ат ф орм ат ф орм ат ф орм ат     објаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ е

ф аксимил на лекар num (6) 

ЕД Б на ЗУ  num (13) 401301

ЕМ БС на ЗУ  N um (7) 

������������	
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неопходни податоци за пациентот кои се деф инирани во подолните табели .1 

 

 

 

достава на податоци се состои од два ф орм ати на записи. Првиот запис 

и лекари:  

1 образецот: 

објаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ е    

15 

горан 

горановски 

037 0003456 03 

234567891234 

01/05/2009 

3151229 

објаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ еобјаснувањ е    

654789 

10154817 

6715659 
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Секој податок (поле или колона во инф орм атичкиот речник ) м ора да се одвои со 

О дносно заврш ува со “;” “;” “;” “;”     знак кој служ и како м аркер за одвојувањ е на полињ ата. Кога нем а податок за некое 

поле тоа содрж и сам о знак “;”“;”“;”“;”.... 

 

Податоците задолж ително треба да бидат во текст ф орм ат, 

• Податоците кои се доставуваат 

• Полето кое е одредено за здравствениот број 

• Податоците во датотеката се одделуваат со 

•  Во секој ред м ора да постои предеф инираниот број на полињ а и секој ред заврш ува со 

• Во текстуалните податоци не см еене см еене см еене см ее

О бразлож ение за ф иксната голем ина на полето за здравствен број:

Здравствениот број е составен од три групи

XXX- ја означува подрачната служ ба на ф ондот

YYYYYYY- здравствен број по растечки редослед

ZZ – го означува носителот 00, или неговите членови 01, 02, 03 ...

Ф иксната голем ина на полето се постигнува со додавањ е на 

им аат пом алку циф ри од м аксим алната голем инаим аат пом алку циф ри од м аксим алната голем инаим аат пом алку циф ри од м аксим алната голем инаим аат пом алку циф ри од м аксим алната голем ина

3456345634563456----03030303 како податоок зем ен од здравтсвената легитим ација

погоре потребно е да се додадат нули со ш то здравствениот број би изгледал вака: 

Водечкиот слог е составен од податоци за лекарот и 

на ф ајлот, а под него се наоѓаат податоците за пациентите

О дносно слогот би изгледал вака: 

О писно  

ф аксимил на лекар;ш иф ра на зу; м атичен број на зу

р.бр;им е;презим е;број на здравствена легитим ација

сериски број  одјава; 

р.бр;им е;презим е;број на здравствена легитим ација

сериски број  одјава; 

р.бр;им е;презим е;број на здравствена легитим ација

сериски број  одјава; 

Со вредности 

654789; 4013010154817;6715659; 

1;горан; горановски;145668972300;1234567891234;009875819;01

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

n;м артин;м артиновски;123498795102;0201
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Секој податок (поле или колона во инф орм атичкиот речник ) м ора да се одвои со 

знак кој служ и како м аркер за одвојувањ е на полињ ата. Кога нем а податок за некое 

Податоците задолж ително треба да бидат во текст ф орм ат, A SCII A SCII A SCII A SCII код и организирани на следниот начин:

Податоците кои се доставуваат М О РАМ О РАМ О РАМ О РА  да се со    м акедонска подрш кам акедонска подрш кам акедонска подрш кам акедонска подрш ка----кирилицакирилицакирилицакирилица

Полето кое е одредено за здравствениот број М О РАМ О РАМ О РАМ О РА   да биде со долж ина од 12 карактери

Податоците во датотеката се одделуваат со точка и запирка “;”точка и запирка “;”точка и запирка “;”точка и запирка “;”.... 

Во секој ред м ора да постои предеф инираниот број на полињ а и секој ред заврш ува со 

не см еене см еене см еене см ее да се користи точка и запирка. 

О бразлож ение за ф иксната голем ина на полето за здравствен број: 

е составен од три групи податоци XXX ;YYYYYYY ;ZZ, каде 

ја означува подрачната служ ба на ф ондот 

здравствен број по растечки редослед 

носителот 00, или неговите членови 01, 02, 03 ... 

Ф иксната голем ина на полето се постигнува со додавањ е на нула (0)нула (0)нула (0)нула (0)    пред групите на податоци во случај да пред групите на податоци во случај да пред групите на податоци во случај да пред групите на податоци во случај да 

им аат пом алку циф ри од м аксим алната голем инаим аат пом алку циф ри од м аксим алната голем инаим аат пом алку циф ри од м аксим алната голем инаим аат пом алку циф ри од м аксим алната голем ина. Н а пр. ако здравствениот број на еден осигуреник е 

како податоок зем ен од здравтсвената легитим ација, за да се постигне голем ината  деф инирана 

погоре потребно е да се додадат нули со ш то здравствениот број би изгледал вака: 

Водечкиот слог е составен од податоци за лекарот и здравствената установа, тој е поставен сам о на почеток 

на ф ајлот, а под него се наоѓаат податоците за пациентите 

м атичен број на зу 

број на здравствена легитим ација;ем бг,дата пријава;дата на одјава

број на здравствена легитим ација;ем бг,дата пријава;дата на одјава

број на здравствена легитим ација;ем бг,дата пријава;дата на одјава

;1234567891234;009875819;01/05/2009;;3151229;; 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

;0201987450067;01/01/2010;;2563589;; 
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Секој податок (поле или колона во инф орм атичкиот речник ) м ора да се одвои со ““““;;;;”””” (точка запирка) 

знак кој служ и како м аркер за одвојувањ е на полињ ата. Кога нем а податок за некое 

код и организирани на следниот начин: 

кирилицакирилицакирилицакирилица.... 

да биде со долж ина од 12 карактери 

Во секој ред м ора да постои предеф инираниот број на полињ а и секој ред заврш ува со chr(13) (enter)chr(13) (enter)chr(13) (enter)chr(13) (enter). 

пред групите на податоци во случај да пред групите на податоци во случај да пред групите на податоци во случај да пред групите на податоци во случај да 

ако здравствениот број на еден осигуреник е 37373737----

, за да се постигне голем ината  деф инирана 

погоре потребно е да се додадат нули со ш то здравствениот број би изгледал вака: 000037373737000000000000333345603456034560345603. 

здравствената установа, тој е поставен сам о на почеток 

дата на одјава;сериски број  пријава; 

дата на одјава;сериски број  пријава; 

дата на одјава;сериски број  пријава; 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
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Н апом енаН апом енаН апом енаН апом ена    

Н апом енувам е дека посебно треба да се обрне вним ание на следнит

� А ко се врати некој И Л -1 образец како греш ен поради било кој

на процесот на пријава, тогаш  за тој осигуреник по исправувањ е на причината за греш ката 

ш то е вратен м ож е да се достави повторн

� Д оставувањ ето на И Л  обрасците 

обрасци од претходниот м есецод претходниот м есецод претходниот м есецод претходниот м есец

� Во случај кога доставувањ ето на И л обрасците се вр

други градови,  тогаш  доставувањ ето односно прием от се врш и најдоцна до 30

обрасци од претходниот м есец

� Д околку осигуреникот кој претходно им ал избрано друг лекар и од истиот им а одјава 

повторно да направи избор, пријавата за тој осигуреник потребно е да биде со датум  за еден ден 

поголем  од датум от на одјава од претходниот лекар. О дн

датум от на одјава со датум от на пријава. Н а пр. ако одј

тогаш  новата пријава потребно е да е со датум  06.10.2010 година. 

� Д околку се доставува И Л  образец од период пред м есецот кој се обработува, тогаш  датум от на 

пријава за овие  И Л  обрасци се сведува на првиот д

декем ври се доставуваат и обработуваат И Л  обрасци за ноем ври 

образец со датум  од октом ври, датум от на пријава за овие  И Л  обрасци се сведува на првиот ден од 

ноем ври. 

� Сведувањ ето на датум от на пријава на 01

пријави предизвикува им пликации во исплатата на капитацијата, односно иплатата за таа пријава 

нем а да се реализира за м есецот кој го пиш ува во пријавата туку за п

доставен И Л - образецот.  

� А втом атското сведувањ е на датум от на пријава на првиот ден од претходнот м есец нем а да 

придонесе до никакви им пликации во исплатата на боледувањ е на осигурениците

правата за боледувањ е) или п

� А ко избраниот лекар достави И Л  образец за ученик или студент кој веќе претходно  им а избрано 

лекар од истата дејност,  но од друг град (според м естото на ж ивеењ е или м естото на учењ е), тогаш  во 

подрачната единица на Ф ондот 

соодветно по 30 и 70 проценти според м естото на ж ивеењ е 
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ом енувам е дека посебно треба да се обрне вним ание на следните работи  

1 образец како греш ен поради било која причина  на избраниот лекар во текот 

на процесот на пријава, тогаш  за тој осигуреник по исправувањ е на причината за греш ката 

ш то е вратен м ож е да се достави повторно но во друг ф ајл со друг  назив. 

Д оставувањ ето на И Л  обрасците – Пријави во Подрачните служ би се врш и 

од претходниот м есецод претходниот м есецод претходниот м есецод претходниот м есец.  

Во случај кога доставувањ ето на И л обрасците се врш и по пош та, кога станува збор за ПЗУ  кои се од 

други градови,  тогаш  доставувањ ето односно прием от се врш и најдоцна до 30

обрасци од претходниот м есец.  

Д околку осигуреникот кој претходно им ал избрано друг лекар и од истиот им а одјава 

повторно да направи избор, пријавата за тој осигуреник потребно е да биде со датум  за еден ден 

поголем  од датум от на одјава од претходниот лекар. О дносно не см ее да дојде до прекло

датум от на одјава со датум от на пријава. Н а пр. ако одјавата од друг лекар е со датум  05.10.2010 година 

тогаш  новата пријава потребно е да е со датум  06.10.2010 година.  

образец од период пред м есецот кој се обработува, тогаш  датум от на 

пријава за овие  И Л  обрасци се сведува на првиот ден од м есецот за кој се обработуваат. Н а пр.  на 5

декем ври се доставуваат и обработуваат И Л  обрасци за ноем ври и декем ври. А ко се достави И Л

образец со датум  од октом ври, датум от на пријава за овие  И Л  обрасци се сведува на првиот ден од 

Сведувањ ето на датум от на пријава на 01-от ден од претходниот м есец за покасно доставените И Л

пријави предизвикува им пликации во исплатата на капитацијата, односно иплатата за таа пријава 

нем а да се реализира за м есецот кој го пиш ува во пријавата туку за п

А втом атското сведувањ е на датум от на пријава на првиот ден од претходнот м есец нем а да 

придонесе до никакви им пликации во исплатата на боледувањ е на осигурениците

или пак за  пропиш увањ е на рецептите. 

А ко избраниот лекар достави И Л  образец за ученик или студент кој веќе претходно  им а избрано 

но од друг град (според м естото на ж ивеењ е или м естото на учењ е), тогаш  во 

подрачната единица на Ф ондот ќе се направи корекција на процентите и кај д

соодветно по 30 и 70 проценти според м естото на ж ивеењ е односно м естото на учењ е.
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причина  на избраниот лекар во текот 

на процесот на пријава, тогаш  за тој осигуреник по исправувањ е на причината за греш ката поради 

назив.  

Пријави во Подрачните служ би се врш и до 5до 5до 5до 5----тититити во м есецот за И Л  

ш и по пош та, кога станува збор за ПЗУ кои се од 

други градови,  тогаш  доставувањ ето односно прием от се врш и најдоцна до 30-ти во м есецот за И Л  

Д околку осигуреникот кој претходно им ал избрано друг лекар и од истиот им а одјава за да м ож е 

повторно да направи избор, пријавата за тој осигуреник потребно е да биде со датум  за еден ден 

осно не см ее да дојде до преклопувањ е на 

авата од друг лекар е со датум  05.10.2010 година 

образец од период пред м есецот кој се обработува, тогаш  датум от на 

ен од м есецот за кој се обработуваат. Н а пр.  на 5-ти 

и декем ври. А ко се достави И Л  

образец со датум  од октом ври, датум от на пријава за овие  И Л  обрасци се сведува на првиот ден од 

от ден од претходниот м есец за покасно доставените И Л -

пријави предизвикува им пликации во исплатата на капитацијата, односно иплатата за таа пријава 

нем а да се реализира за м есецот кој го пиш ува во пријавата туку за претходниот м есец кога е 

А втом атското сведувањ е на датум от на пријава на првиот ден од претходнот м есец нем а да 

придонесе до никакви им пликации во исплатата на боледувањ е на осигурениците (остварувањ е на 

А ко избраниот лекар достави И Л  образец за ученик или студент кој веќе претходно  им а избрано 

но од друг град (според м естото на ж ивеењ е или м естото на учењ е), тогаш  во 

центите и кај двата избрани лекари 

м естото на учењ е. 


