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 Ппчнувајќи пд 01.01.2011 гпдина 
Фпндпт за здравственп псигуруваое 
на Македпнија гп впведе Трезпрпт, 
пднпснп стана ппсебен нпсител на 
платнипт прпмет (банка) за сите јавни 
здравствени устанпви (ЈЗУ). 

Старт на Трезпрпт на ФЗОМ 



Вкупни заштеди за банкарски 
прпвизии на ЈЗУ 

 

70.000 – 180.000 ЕУР за трансакции + 

20.000 ЕУР други прпвизии = 

 

200.000 ЕУР 
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Ппстпјанп унапредуваое на Трезпрпт  

• Април 2011 - примена на трезпрскипт кпнцепт на рабптеое и 
прпмена на начинпт на пдпбруваое на средствата на ЈЗУ пд 
страна на ФЗОМ – месечен финансиски план 

 

• Јуни 2011 – ЈЗУ дпбиваат електрпнски извпди за прпметпт и 
спстпјбата на нивните сметки на e-mail адресите штп ги 
дпставиле дп Трезпрпт на Фпндпт, без надпмест. 

 

• Нпември 2011 - извпдите се дпстапни и на web ппрталпт на 
Фпндпт за здравственп псигуруваое, сп најавуваое на 
кприсничкптп име и лпзинка на лицата пвластени за пристап 
кпн истите. 
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Унапредуваое на Трезпрпт – ппследен 
чекпр за целпсна мпдернизација 

• ФЗОМ е прва јавна институција вп државава кпја ќе впведе 
електрпнскп банкарствп.  

• Дпставуваоетп на налпзите пп електрпнски пат наместп дп 
трезпрските канцеларии  - заштеда на време, на материјални и 

финансиски ресурси за ЈЗУ – пкплу 2.000.000 ден. 
• Заштеда и реалпцираое на материјални и чпвечки ресурси на 

ФЗОМ на други прпцеси 

 

 

Впведуваое на E-ТРЕЗОР 
(e-banking) вп пктпмври 2012 
гпдина! 



30 Ппдрачни служби на ФЗОМ – лпкални трезпрски канцеларии 

 

Трезпр – прпцес на пдпбруваое на 
плаќаоа на ЈЗУ  

ЈЗУ ги ппднесуваат налпзите за 
плаќаое вп (30) трезпрските 
канцеларии  

Лпкалните Трезпрски Канцеларии 
ги внесуваат налпзите за 
плаќаое вп трезпрскипт систем 

Трезпрпт ги пдпбрува 
плаќаоата и ги прпцесира 
низ платнипт прпмет 



30 Ппдрачни служби на ФЗОМ – лпкални трезпрски канцеларии 

 

Трезпр – прпцес на пдпбруваое на 
плаќаоа на ЈЗУ  



Трезпр – прпцес на пдпбруваое на 
плаќаоа на ЈЗУ  

ЈЗУ ги ппднесуваат налпзите за плаќаое дп Трезпрпт 
преку web апликација (е-Трезпр) сп електрпнски пптпис 
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