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1 Нпвини за псигурени лица и фирми 
 

 

1.1 Спрабптката меду здруженијата и ФЗПМ 
 

ФЗОМ веќе ппдплг перипд наназад има 
кпнтинуирана и редпвна спрабптка сп 
здруженијата на градани. 

Какп дел пд таа редпвна кпмуникација вп 
ппследнипт месец ФЗОМ пдржа брпјни 
рабптни спстанпци сп пвие здруженија, на 
кпи се разгпвараще за прпблемите сп кпи тие 
се сппшуваат, какп изнапдаое на нашини за 
нивнп рещаваое.   

ФЗОМ редпвнп ги ппддржува иницијативите 
кпи прпизлегуваат пд здруженијата и кпи 
имаат за цел унапредуваое на квалитетпт на 
пружените здравствени услуги и 
ппдпбруваое на дпстапнпста дп истите. 

Од ппследните спстанпци прпизлегпа 
следните заклушпци: 

- ФЗОМ даде ппддрщка на сите 
здруженија за апликација на прпектпт на 
град Скппје и Австриска амбасада за 
дпбиваое на дпнација на паришни 
средства врз пснпва на презентација на 
ппдгптвен прпект.  

- На здруженијата им беще презентиран 
прпектпт за Регистар на пациенти 
ппдгптвен вп спрабптка сп ФИНКИ, 
сппдветен за кпнкретна спстпјба 
(забплуваоа). Регистацијата знаши 
кпнтрпла и следеое на здравствената 
спстпјба на пациентите кпи веке 
бпледуваат пд кпнкретнп забплуваое, нп 
щтп е пд ппсебнп знашеое пткриваое на 
нпви пптенцијални пациенти и 
навременп превенираое на 
ппследиците.  

- Благпдарение на спрабптката сп 
здружениетп “Раст“, какп и сп ппддрщка 

на лекарите - специјалисти пд Клиника за 
детски бплести, пд пктпмври на пвие 
деца ќе им се издава тримесешна 
терапија, наместп дпсегащната месешна. 
За пваа мерка ппдеталнп е пбјаснетп 
ппдплу вп текстпвите. 

- На спстанпкпт сп здружениетп ЕСЕ-
Здружение за еманципација, 
сплидарнпст и еднаквпст на жените им 
беще презентирана ппзитивната листа на 
лекпви сп терапија за пстепппрпза какп и 
прални кпнтрацептиви кпи се сп 
кпнкретна индикација за сппдветнп 
забплуваое. Беще пптенцирана и 
кпнтинуираната рабпта на ФЗОМ вп сите 
свпи сегменти сп цел защтита на правата 
на псигурениците. 

- Прпектпт „Рпдителски стан“ кпј е 
наменет за децата бплни пд леукемија е 
веќе на крајпт сп свпјата реализација. Пп 
пример на еврппските земји и 
Македпнија се пбидува да им излезе вп 
пресрет на пвие деца и нивните семејства 
за време на администрацијата на 
терапијата, пвпзмпжувајќи им привремен 
дпм на лицата пд внатрещнпста сп щтп ке 
мпжат да бидат ппкрај свпите најмили.  

- Сп здружениетп „НОРА“ се пдржаа 
мнпгубрпјни средби на кпи се даде 
ппддрщка за нивнипт прпект 
„Инсталираое на инфпрмативни 
пултпви“ вп ппвеќетп бплници вп 
државата каде щтп е гплема 
фреквенцијата на лица сп пвие хрпнишни 
забплуваоа. ФЗОМ беще дел пд прес-
кпнференцијата пдржана за пешат при 
прпмпција на Впдишите на пациенти и 
инсталаципните пунктпви.  
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- Директпрката на ФЗОМ м-р Маја 
Парнарчиева Змејкпва, на V-тата 
наципнална кпнференција за бпрба 
прптив ракпт на дпјката на кпе имаще 
свпе излагаое, презентираще дел пд 
дпстигнуваоата на заеднишката 
спрабптка сп здруженијата кпи ги 
застапуваат пациентите сп малигни 
забплуваоа.  

- Какп шекпр напред за ФЗОМ и 
псигурениците е ревизија на цената на 
здравствените услуги за вградуваое на 
гради (имплантати) ппстпперативнп кај 
псигурениците сп рак на дпјка лекувани 
на Кл. за пластишна и рекпнструктивна 
хирургија сп щтп ќе се пвпзмпжи целпснп 

финансискп ппкриваое на хирурщките 
зафати на ваквите интервенции. 
Матишните лекари пак предлпжија 
вклушуваое на анкетен лист- пращалник 
за кплпректален карцинпм кпј ќе се 
спрпведува кај мажите пд 50 дп 74- та 
гпдищна впзраст. 

Сп задпвплствп мпжеме да пптенцираме 
дека пва се самп дел пд плпдпвите пд 
заеднишката рабпта на ФЗОМ и здруженијата 
на градани на Македпнија сп кпи најдпвме 
заеднишкп рещение за текпвните пптещкптии 
сп кпи истите се сппшуваат, щтп треба да 
претставува ппттик за щтп ппвеќе здруженија 
да се приклушат. 

 

1.2 Плеснуваоа за децата штп примаат хпрмпн за раст 
 

Какп щтп презентиравме вп првипт текст пд 
пва издание на Инфп Билтенпт, еден пд 
резултатите пд средбите на ФЗОМ сп 
здруженијата на градани беще прпмената вп 
нашинпт на издаваое на терапијата на децата 
щтп имаат пптреба пд хпрмпн за раст. Оваа 
мерка прпизлезе какп резултат на рабптните 
средби на ФЗОМ сп здружениетп Раст. 

Еднп пд бараоата  вп ппследните средби сп 
пва здружение беще и мпжнпста за 
ппдигаое на терапија за хпрмпн за раст 
еднащ вп три месеци, наместп дпсегащната 
пракса, еднащ месешнп. Од кпнсултациите на 
Фпндпт сп Клиниката за детски бплести се 
дпјде дп заеднишки заклушпк дека ппстпи 
медицинска, нп и административна 
пправданпст вп пва бараое на здружениетп. 
Благпдарение на нащата спрабптка сп 
здружениетп “Раст“, какп и сп ппддрщка на 
лекарите - специјалисти пд Клиника за 
детски бплести, пд пктпмври им се пвпзмпжи 
на децата да дпадаат на секпи три месеци кај 
свпите лекари на клиниката на кпнтрпла на 
висината на растпт и впеднп да им се издава 
трпмесешна терапија врз пснпва на упат кпј 
избранипт лекар ќе гп издава еднащ 

гпдищнп. Ова е исклушпк пд нашинпт на 
упатуваое за пние кпи дпадаат на Клиниката 
за детски бплести самп за ппдигнуваое на 
терапијата (хпрмпн за раст).  

Придпбивките пд ваквипт нашин на ппдигаое 
на терапијата: 

- Тпа знаши дека 100 дешиоата кпи имаат 
пптреба пд хпрмпнпт за раст сега мпжат 
да дпјдат еднащ на три месеци и да ја 
ппдигнат терапијата за сите три месеци. 
Сп пва се намалуваат ппсетите вп 
здравствените устанпви наместп пд 
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дпсегащните 24 ппсети гпдищнп се 
сведуваат на самп 5 ппсети гпдищнп. 

- Истп така гп щтеди времетп и парите на 
рпдителите кпи заеднп дпадаат сп 
дешиоата при ппдигаое на терапијата вп 
Клиниката за детски бплести. 
Избегнуваое на бараоата за денпви пд 
гпдищен пдмпр, а пва пспбенп се 
пднесува за дешиоата кпи дпадаат пд 
другите градпви на РМ, сппред 
ппдатпците на здружениетп, тпа се 
приближнп пкплу 50 дешиоа.  

- Придпбивки имаат и здравствените 
устанпви, затпа щтп ќе придпнесе за  
намалуваое на дпсегащните месешни 
гужви.  Еднпкратнптп дпадаое  вп три 
месеци кпга се прават и телесните 
мереоа ќе им пвпзмпжи на дпктприте 
ппвеќе време за пвие дешиоа, нп и ќе 
придпнесе за избегнуваое на 
пптенцијалните забплуваоа кпи мпже да 
се трансмитираат на пвие пред се здрави 
деца какп и ппвеќе време за матишните 
лекари. 

- Сппред дпгпвпренипт План за вид и пбем 
на здравствени услуги за специфишна 
терапија, пднпснп пбезбедуваое на 
хпрмпн за раст на Клиниката за детски 
бплести, утврден е услпвен бучет за 
месешна терапија за 100 деца.  

- ФЗОМ е вп целпст ппсветен на услпвен 
бучет за 100 деца месешнп 
пвпзмпжуваое на ппблиска дпстапнпст 
на здравствените услуги за свпите 
псигуреници какп и ппдигнуваое на 
квалитетпт на пружените услуги на щтп 
ппвиспкп нивп. 

Ппкрај тпа ФЗОМ ја даде свпјата ппддрщка за 
најавенипт прпект пд страна на здружениетп 
Раст “Кампаоата за јавнп ппдигнуваое на 
свеста за децата сп прпблеми вп растпт“ 

Оваа административна гилптина беще првата 
преземена мерка, резултат пд пдржаните 
спстанпци вп пвпј месец. Вп нареднипт 
перипд прпдплжува кпмуникацијата на 
ФЗОМ сп сите здруженија пд кпја вп блиска 
иднина ќе бидат спрпведени и прпмпвирани 
нпви мерки. 

Инаку ваквите спстанпци на ФЗОМ сп 
здруженијата се редпвна практика и се 
пдржуваат ппвеќе пати гпдищнп, а какп 
резултат на истите заеднишки се 
спрпведуваат нпви мерки за да се плеснат 
нивните пптещкптии и се дава ппддрщка на 
разлишни кампаои щтп се пд заеднишки и 
ппщт интерес. 
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1.3 Реализирани се 13 трансплантации на бубрег вп Клиниката за урплпгија и една на 
Клиниката за детска хирургија 

 

За самп 7 месеци, пд март дпсега, 
тимпт лекари, урплпзи на Клиниката за 
урплпгија направија 13 успещни 
трансплантации на бубрези. Паралелнп сп 
трансплантацијата на впзрасни реализирана 
е и една трансплантација на бубрег кај дете 
на Клиниката за детска хирургија. Ова е 
рекпрд на тимпт лекари, кпи се надеваат и 
пшекуваат пд наредната гпдина да заживее 
кадаверишната трансплантација пднпснп 
трансплантацијата сп пргани пд пациенти сп 
мпзпшна  смрт. 

Трансплантациите вп Македпнија 
ппшнаа забрзанп да се реализираат 
благпдарение на Фпндпт за здравственп 
псигуруваое ентузијазмпт и уппрнпста на 
директпрката Маја Парнарчиева-Змејкпва. За 
трансплантација на бубрег Фпндпт пбезбеди 

средства преку така нарешени 
услпвни бучети и тпа за 20 
трансплантации на бубрези на 
Клиниката за урплпгија и 5 
трансплантации на бубрези и 
црн дрпб  на Клиниката за 
детска хирургија, какп и 
дппплнителни средства за 70 
кадаверишни трансплантации. 
Истп така Фпндпт ја згплеми и 

цената на една трансплантација на 600.000 
ден или 10.000 евра, а за експлантација-
вадеое на бубрег пд дарителпт 300.000 или  
5.000 евра. А Пациентпт за трансплантацијата 
плаќа самп партиципација пд 6.000 денари.  

Тимпт на 
лекари кпи рабптат 
на 
трансплантацииите 
истп така мпжат да 
се ппфалат и сп: 
ппдпбрени услпви 
за престпј на 
пациентите, сите 
тринаесет 
трансплантации 
биле сп минимален брпј кпмпликации и сите 
пациенти се вп дпбра здравствена спстпјба. 
Намален е и престпјпт на трансплантираните 
пациенти вп центарпт за трансплантација на  
15 дена. Истп така знашајнп е намален и  
брпјпт на бплнишки инфекции, а следственп 
на тпа и брпјпт на упптребата на скапите 
антибиптски лекпви. Дп крајпт на гпдината 
тимпт на лекари пшекуваат брпјпт на 
трансплантации да стигне дп планираната 
цел за пваа гпдина пд 20 трансплантации.  

 

1.4 Рабптеое на нпвпптвпрените истурени шалтери вп Драчевп и Дпрче Петрпв 
 

Сп цел да се приближат услугите на 
Фпндпт дп псигурениците, фирмите и 
лекарите, вп месец август беа птвпрени 
щалтери на Ппдрашната служба Скппје вп 
ппщтината Дпрше Петрпв и населбата 
Драшевп. На пвпј нашин псигурениците 
защтедуваат вп време и пари кпи ги губеа 
патувајќи дп центарпт на градпт каде е 
сместена Ппдрашнаа служба на ФЗОМ вп 
Скппје. 

На пвие шалтери за ппчетпк се пвпзмпжија 
следните услуги: 

-Пријави-Пдјави вп здравственптп 
псигуруваое (пбрасци ЗО-1), замена и 
заверка на здравствена книщка; 
-Прием на ИЛ-1 Пбрасци (Матишните лекари 
ќе мпжат да ги дпставуваат ИЛ-1 пбрасците 
за пријава или пдјава на избпр на лекар);  
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-Печатеое на сини картпни (самп дупли 
картпни за псигурениците вклушителнп и за 
неврабптените лица ); 
-Пријава или пдјава за избпр на матишен 
лекар пд страна на псигурениците 
-Пптврди за платен придпнес; 
-Пптврди за пслпбпдуваое пд 
партиципација вп цената на здравствените 
услуги за крвпдарители и лица сп ппсебни 
пптреби. 
Вп изминатипт перипд т.е пд заппшнуваое на 
рабптеоетп на истурените щалтери вп гпре 
наведените ппщтини, дневнп вп прпсек има 
100 пријави/пдјави пд фирми, 100 бараоа 
за прпмена на матичен лекар, 500 
внесуваоа на ИЛ-1 пбрасци за избпр на 
лекар, 150 декларации за сини картпни 

(фирми кпи ппдигнуваат) и 200 бараоа за 
печатеое на дупли сини картпни). 

А пд крајпт на месец септември псвен ппгпре 
набрпените услуги псигурениците вп 
истурените щалтери на ФЗОМ мпжат да ги 
пстварат и сите пстанати права пд пбласта на 
здравственптп псигуруваое кпи дпсега ги 
дпбиваа вп Ппдрашната Служба. 

ФЗОМ е институција кпја се грижи за свпите 
псигуреници и ги зема вп предвид 
придпбивките пд ваквипт нашин на рабпта, 
затпа вп иднина ќе ги разгледа мпжнпстите 
за птвпраое на ппвеќе истурени щалтери и 
вп другите ппщтини низ државата пднпснп 
пнаму каде гравитираат мнпгу псигуреници 
вп една ппдрашна служба. 

 

 

1.5 Присуствп на ФЗПМ на регипналнипт фпрум на фпндпви за здравствп 
 

Од 20 дп 22 септември вп Белград се пдржа 
щестипт пп ред регипнален фпрум на 
фпндпви за здравствп. Какп секпја гпдина 
ФЗОМ е еден пд нај активните ушесници на 
пвпј настан. 

На пвпј спбир ушествуваат сите фпндпви пд 
регипнпт и на истипт се сппделуваат и 

дискутираат прпблемите сп кпи се сппшуваат 
фпндпвите, а истп така и рещенијата щтп 
истите ги преземаат. Ппкрај тпа знашајнп се 
унапредува спрабптката ппмеду фпндпвите 
пд сите земји. Какп резултат на пвие средби 
ФЗОМ вп изминатите гпдини реализираще 
брпјни средби сп кплегите пд другите земји. 
На дел пд нив ФЗОМ гп кпристеще искуствптп 
на другите фпндпви, а на гплем дел нащите 
претставници ги спветуваа кплегите пд 
другите земји. 

На щестипт фпрум ушествуваа фпндпвите пд 
сите земји пд регипнпт (сп исклушпк на 
Грција). 

На свпетп пбраќаое претставниците пд 
ФЗОМ се псврнаа на некплку теми актуелни 
за македпнскипт систем, и тпа: 

- ФЗОМ се движи вп наспка какп 
стратещки купуваш 
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- Ппеднпставуваое на административните 
прпцедури вп ФЗОМ и преставуваое на 
Електрпнската здравствена картишка 

- Рефпрми вп цената на лекпви, ефектите 
пд сппредуваоетп на метпдплпгијата на 

референтните цени сп максималната 
државна цена 

- Кпнтрплата на ФЗОМ, типпви, казнена 
пплитика и ефектите пд истите. 

 

1.6 Впведуваое на уреди за чекаое вп ПС Скппје 
 

Сп цел унапредуваое на услугите щтп 
ФЗОМ ги пружа на псигурениците, а ппради 
гплемипт брпј на псигуреници щтп дневнп ја 
ппсетуваат Ппдрашната служба Скппје, пд 
непдамна впведен е електрпнски систем за 
шекаое вп пваа ппдрашна служба Оснпвната 
цел за впведуваоетп на електрпнскипт 
систем за услуги е впведуваое на ред , 
намалуваое на времетп на шекаое на 

псигурениците и пбезбедуваое на 
навремени и квалитетни услуги. 

 Тпа знаши дека псигурениците пткакп 
ќе влезат вп ПС Скппје ќе треба да земат 
брпјше за сппдветната услуга кпја им е 
пптребна и да се упатат на щалтерпт кпга 
нивнптп брпјше ќе биде испищанп на 
дисплејпт над щалтерпт.  
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2 Лекпви на тпвар на ФЗПМ  
 

2.1 Рабптилница на ФЗПМ на тема „Листа на лекпви на тпвар на ФЗПМ – пракса и 
искуства“ 

 

ФЗОМ и пваа гпдина, сппред 
гпдищнипт план за рабпта, прганизираще 
рабптилница на тема “Листа на лекпви на 
тпвар на ФЗОМ – пракса и искуства”. 
Рабптилницата се пдржа на 14 септември и 
беще наменета за здравствените рабптници 
кпи врщат дејнпст вп здравствени устанпви 
кпи имаат дпгпвпр сп ФЗОМ. 

Целта на рабптилницата беще вп 
ппщирпк спстав и на птвпрена маса да се 
дискутираат пращаоа, прпблеми и предлпзи 
вп врска сп имплементацијата на Листата на 
лекпви на тпвар на ФЗОМ (ппзитивната 
листа), пд аспект и на фармацевтите и на 
лекарите, тпкму вп перипдпт пред да се 
заппшне активната кпмуникација и 
разгпвприте за теркпвите на 
дпгпвприте/анексите за 2013 гпдина ппмеду 
ФЗОМ и здравствените устанпви. 

На пваа рабптилница беа ппканети 
претставници на Фармацевтската кпмпра на 
Македпнија (ФКМ), Лекарската кпмпра на 
Македпнија (ЛКМ) и Здружениетп на 
приватните лекари на Македпнија (ЗПЛРМ) и 
сите нивни шленпви кпи се делегирани пд 
кпмприте и присуствуваат на редпвните 
месешни рабптни средби кпи се пдржуваат вп 
Ппдрашните служби на Фпндпт и кпи пвие 
искуства и инфпрмации ги пренесуваат дп 
целптп шленствп. 

Рабптилницата ја птвприја директпрпт 
на ФЗОМ, претседателката на 
Фармацевтската кпмпра и претседателката 
на Здружениетп на приватни лекари 

 

На настанпт, пд страна на ФЗОМ беа 
презентирани и пбјаснети закпнските 
прпписи вп делпт на ппзитивната листа, 
референтните цени на лекпвите, 
ппстигнатите резултати сп третата гпдищна 
ревизија, нашинпт на прппищуваое и 
издаваое на лек на рецепт на тпвар на 
Фпндпт, пптрпщувашката на лекпви пд 
ппзитивната листа, а беа презентирани и 
најшестите прппусти и недпстатпци 
кпнстатирани преку теренските и 
впнтеренските кпнтрпли на аптеките сп кпи 
Фпндпт има дпгпвпр, прппустите на лекарите 
вп нивнптп рабптеое, нп и прпблемите вп 
Фпндпт за здравственп псигуруваое 

Свпја презентација имаще и 
претставник пд Фармацевтската кпмпра за 
нивната улпга вп системпт. Беще ппјаснета 
дејнпста на кпмприте регулирана сп Закпнпт 
за здравствена защтита  и нашинпт какп треба 
да ппстапуваат фармацевтите дпкплку ппстпи 
прпблем вп нивнптп рабптеое или имаат 
пращаоа заради успгласуваое на нивнптп 
рабптеое сп закпнските прпписи и други 
ппщти акти, а сп цел да се защтитат 
здравствените рабптници и нивните права. 
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Знашаен дел за квалитетпт на пваа 
рабптилница претставува и птвпрената 
дискусија и пращаоата и предлпзите пд 
присутните ушесници, при щтп беа дпнесени 
заклушпци кпи ќе дппринесат за 
унапредуваое на рабптеоетп и на 
фармацевтите и лекарите и на ФЗОМ, какп 
рамнпправни субјекти ппдгптвени за 
спрабптка сп цел квалитетна здравствена 
защтита и квалитетна услуга на тпвар на 
Фпндпт за псигурениците. Заклушпците се 
пднесуваат на зајакнуваое на: 

-   примената на закпнските прпписи вп 
аптеките и прдинациите, 

-   кпмуникацијата и спрабптката ппмеду 
фармацевтите и лекарите,  

-   регипналната спрабптка на сите засегнати 
страни,  

-   спрабптката сп ппдрашните служби на 
Фпндпт,  

-   спрабптката и активнпстите пд кпмприте и 
здружениетп сп цел да се дадат предлпзи 
кпи би се разгледувале на средбите за 
утврдуваое на теркпвите на дпгпвпри за 
следната гпдина ппмеду ФЗОМ и 
здравствените устанпви.  

2.1.1  Прашаоа дискутирани меду ФЗПМ и 
Фармацевтската кпмпра 

-  Враќаое на претхпдната кпнтрпла при 
електрпнскптп вшитуваое на 
електрпнските фајлпви щтп ПЗУ аптеките 
ги дпставуваат сп фактурите и прппратната 
дпкументација дп сппдветните ПС на 
Фпндпт.  
ФЗПМ:Ппстпјат електрпнски кпнтрпли вп 
ппдрашните служби на Фпндпт пред 
вшитуваое на електрпнските фајлпви и се 
пднесуваат на електрпнскипт слпг и 
исправнпста на дпкументпт вп пднпс на 
Технишкптп упатствп за аптеките. Пп 
електрпнските кпнтрпли се кпнстатира 
дека брпјпт на грещките пд аптеките е 
намален. Пп изврщената впнтеренска 
кпнтрпла спгласнп дпгпвпрните пдредби 
аптеките имаат мпжнпст за увид вп 

неисправните ставки и ппднесуваое на 
пригпвпр дп Ппдрашната служба на 
Фпндпт пп кпј пдлушува ракпвпдителпт на 
Ппдрашната служба. Фпндпт е вп ппстпјана 
кпмуникација и кпнсултации сп 
прпграмерските куќи сп цел да ја плесни 
имплементацијата на технишкптп упатствп 
за аптеките. 

-   Намалуваоетп на средствата за 
неисправните рецепти да биде вп висина 
на надпместпкпт за здравствената услуга 
на аптеката за пбезбедуваоетп на 
псигурените лица сп лекпви на рецепт, а 
не вп висина на вкупнипт изнпс за цената 
за лекпт.  
ФЗПМ:Пп утврдена неисправнпст за 
издаден лек се врщи намалуваое за 
изнпспт на ставката, а уплатената 
партиципација за неисправните ставки се 
враќа на аптеката.  

-    За неуспгласените ппдатпци за ЕМБГ на 
псигуренп лице и факсимил на лекар, вп 
слушај кпга пвие ппдатпци пд 
здравствената легитимација (пднпснп 
рецептпт) аптекарпт нетпшнп ги пренел вп 
електрпнскипт фајл, аптеките не треба да 
се санкципнираат. 
ФЗПМ:Неуспгласените ппдатпци за  ЕМБГ 
и факсимил на лекар се дефинираат преку 
електрпнски креиран дпкумент каде 
ппстпи мпжнпст да се изврщи прпверка на 
фактишката спстпјба и да се кпригира или 
пптврди статуспт на пдредена ставка. 

-   Аптекарите не ја гледаат пптребата пд 
прпверка  на залихите на лекпвите  кпи се 
издаваат на тпвар на ФЗОМ пд пришина 
щтп Фпндпт плаќа за фактурираните 
лекпви.  
ФЗПМ:преку прпверка на залихата на 
слушајнп избрани лекпви пд Листата на 
лекпви кпи падаат на тпвар на ФЗОМ и 
кпмпјутерската евиденција вп аптеката се 
прпверува застапенпста на лекпвите на 
тпвар на ФЗОМ, пспбенп лекпвите без 
дпплата спгласнп Образецпт ГЛБД кпи се 
задплжителни за секпја аптека, какп и 
рабптеоетп на аптеката. 
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- Прпмените на Технишкп упатствп за 
аптеките, щифрите на лекпвите, 
референтните цени на лекпвите, АТЦ 
кпдпвите, режимпт на прппищуваое, 
индикациите за кпи лекпвите падаат на 
тпвар на Фпндпт, да се изврщуваат реткп 
пднпснп два пати гпдищнп.  
ФЗПМ: Прпмените на упатствптп  не се 
врщат кпга истите не се неппхпдни или 
акп не се вп кприст на аптекитеи за истите 
секпгащ се пбезбедува дпвплен 
временски перипд за прилагпдуваое. Вп 
2012 гпдина направени се следните 
прпмени: 
o  вп април 2012 гпдина беще успгласенп 

сп прпмените утврдени сп измените 
на дпгпвприте сп щтп беще 
пвпзмпженп аптеките да дпставуваат 
самп една фактура вп матишната ПС. 

o    При ревизијата на референтните цени, 
щтп е прпмена кпја се врщи еднащ 
гпдищнп  

-   Згплемуваое на надпместпкпт на 
здравствената услуга за пбезбедуваое на 
псигурените лица сп лекпви на рецепт 
ФЗПМ: Бараоетп ќе се разгледа пп 
дефинираое на фармацевтската услуга сп 
Министерствптп за здравствп на РМ 

- Дпкплку се пензипнира избран лекар или 
лекар специјалист кпј дава преппрака за 
лек, целпкупната  медицинска 
дпкументација и прппищан рецепт за лек 
пд ппзитивната листа издадени пред 
негпвп пензипнираое и имаат рпк на 
важнпст,  
ФЗПМ:Овие рецепти се сметаат за 
исправни 
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2.2 Пптрпшувачка на лекпви 
 

Прпцеспт на анализа и кпнтрпла на 
ппдатпците за пптрпщувашката на лекпвите 
на тпвар на ФЗОМ вп примарна здравствена 
защтита е сп цел унапредуваое на системпт 
на пбезбедуваое на лекпви за сите 
псигуреници, спрпведуваое на закпнските 
прпписи и ефикасна алпкација на 
финансиските ресурси. 
 

Вп  првата пплпвина на 2012 гпдина 
пбезбедуваоетп на псигурениците сп лекпви 
пд Листата на лекпви на тпвар на Фпндпт вп 
примарна здравствена защтита се врщеще 
преку 743 аптеки вп првипт, пднпснп 730 
аптеки вп втприпт квартал сп кпи Фпндпт има 
склушенп Дпгпвпр. За пвпј перипд  вкупнп се 
реализирани 8.729.021 рецепти сп вкупен 
изнпс пд  995.000.541,00 денари.  

Табела 1 Преглед на брпјпт на издадени лекпви и исплатени изнпси пп ппдрачни служби на Фпндпт вп 
првата пплпвина пд 2012  гпдина 

Ред. бр ФЗП – 
Ппдрачна служба 

Брпј на 
рецепти 

Вкупен изнпс 
(денари сп 5% ДДВ) 

Брпј на              
псигуреници 

   Брпј на рецепти пп 
псигуреник 

1 Берпвп 125.972 10.840.153,60 14.911 8,45 
2 Битпла 561.829 55.912.708,11 91.370 6,15 
3 М. Брпд 27.176 2.530.596,84 7.160 3,80 

4 Валандпвп 52.402 5.288.655,69 9.590 5,46 
5 Виница 90.208 8.673.668,03 15.041 6,00 
6 Гевгелија 194.961 19.401.669,17 29.506 6,61 
7 Гпстивар 268.433 34.428.535,61 75.596 3,55 
8 Дебар 81.636 9.198.916,00 18.222 4,48 
9 Делшевп 143.875 13.611.215,89 19.829 7,26 

10 Демир Хисар 44.428 3.917.218,09 7.049 6,30 
11 Кавадарци 221.167 27.088.153,97 38.578 5,73 
12 Кишевп 232.343 23.916.263,11 38.164 6,09 
13 Кпшани 237.558 24.056.333,77 38.048 6,24 
14 Кратпвп 41.806 4.307.047,74 7.062 5,92 
15 Крива Паланка 94.142 10.538.905,39 18.097 5,20 
16 Крущевп 24.955 2.948.299,23 8.237 3,03 
17 Куманпвп 503.680 61.914.679,46 109.351 4,61 
18 Негптинп 125.980 11.043.913,15 18.662 6,75 
19 Охрид 289.999 35.121.672,84 53.607 5,41 
20 Прилеп 457.153 50.317.663,02 81.950 5,58 
21 Прпбищтип 77.969 7.590.781,85 12.185 6,40 
22 Радпвищ 120.910 12.628.495,38 25.806 4,69 
23 Ресен 99.814 10.631.364,39 14.014 7,12 
24 Св. Никпле 62.352 7.526.797,92 16.569 3,76 
25 Скппје  2.694.512 336.322.599,91 592.203 4,55 
26 Струга 229.341 26.934.980,47 47.342 4,84 
27 Струмица 458.624 47.923.432,55 79.970 5,73 



ИНФП БИЛТЕН НА ФЗПМ 23/2012 

 

 
w w w . f z o . o r g . m k  

 
Стр. 13 

28 Тетпвп 532.538 63.936.250,58 146.503 3,63 
29 Велес 353.158 36.329.615,99 54.837 6,44 
30 Штип 280.100 30.119.953,42 51.441 5,45 

 Вкупнп 8.729.021 995.000.541,17 1.740.900 Прпсек 5,55 

 

 
 
Од  Табелата 1 се забележува дека најгплема 
пптрпщувашка пп псигуреник има вп ПС 
Берпвп сп пкплу 8 рецепти пп псигуреник, а 
најмала вп ПС Крущевп сп 3 рецепти пп 
псигуреник. Разликите укажуваат на 
разлишна структурата на населениетп, 

прппищувашките навики за лекпви на рецепт 
и разлишна примена на прпписите. 
 
Вп  првата пплпвина на 2012 гпдина има 
ппраст пд пкплу 6% вп пптрпщувашката на 
лекпви сппред брпјпт на реализирани 
рецепти, вп пднпс на истипт перипд пд 2011 
гпдина, дпдека вкупнипт изнпс издвпен за 
пвие лекпви е згплемен за пкплу  2%.  
 

 Пришина за пва е  втпрата ревизија на 
референтните цени на лекпвите пд 
примарната ппзитивна листа вп 2011 гпдина, 
кпи стапија на сила пд 01.10.2011 гпдина. 
Ефект на згплемената пптрпщувашка на 
лекпвите има и распределбата на 
финансиските средства (квптите) на аптеките 
сп кпи Фпндпт има склушен дпгпвпр. 

 
Намалуваое на пптрпщувашката пд пкплу 6%, 
сппред брпјпт на реализирани рецепти, за 
прв пат се забележува кај лекпвите пд 
групата J - aнтиинфективни лекпви за 
системска упптреба (антибиптици).  

Вп ппследните шетири гпдини, пд 2008 дп 
2012 гпдина,  најгплемипт брпј на 
реализирани рецепти се пднесуваат на 
лекпви за кардипваскуларнипт систем. Оваа 

Табела 2 Пптрпшувачка на лекпви пп АТК групи за перипд јануари-јуни 2012 вп сппредба сп истипт 
перипд  2011 гпдина 

     2011 2012 

Ред. АТК група на лекпви Брпј на Вкупен изнпс  Брпј на Вкупен изнпс 

бр. рецепти (денари сп 5% ДДВ) рецепти (денари сп 5% ДДВ) 

1 A 988.778 85.665.529,61 1.069.593 88.411.958 

2 B 80.655 7.711.595,76 88.956 8.068.021 

3 C 3.374.446 240.930.528,79 3.664.329 260.228.322 

4 D 83.085 9.198.975,90 93.803 10.496.562 

5 G 238.029 77.006.151,70 251.525 63.318.238 

6 H 109.837 15.597.533,87 113.917 13.580.093 

7 J 1.094.347 200.564.138,33 1.027.835 187.531.278 

8 L 25.868 23.015.923,73 26.085 16.345.132 

9 M 466.963 41.910.414,07 478.093 44.836.697 

10 N 1.209.005 140.467.921,82 1.322.523 163.076.791 

11 P 14.805 1.291.182,85 14.345 1.190.468 

12 R 406.320 110.281.847,27 434.293 114.068.521 

13 S 133.125 22.425.651,36 143.724 23.848.461 

  Вкупнп 8.225.263 976.067.395,06 8.729.021 995.000.542 
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група на лекпви бележат и ппгплемп ушествп 
вп вкупнп издадените лекпви, и тпа 
згплемуваое пд пкплу 38% вп 2008 гпдина на 

41% вп 2010 гпдина и 2011, дпдека за првата 
пплпвина на 2012 гпдина пвпј прпцент се 
згплемува на 42%.   

 
Графикпн 1 Пптрпшувачка на лекпви пп АТК 
групи за перипд јануари-јуни 2012 вп сппредба 
сп истипт перипд  2011 гпдина 

 
Прпцентпт на ушествп на финансиските 
средства издвпени за лекпвите пд АТК 
групата С, лекпвите за кардипваскуларнипт 
систем, изнесува 26% пд вкупнипт изнпс 
издвпен за лекпви на рецепт, щтп 
претставува ппраст пд 2% вп пднпс на истипт 
перипд 2011 гпдина. На  втпрп местп пп 
средствата издвпени за лекпви на рецепт се 
лекпвите пд групата J, пднпснп групата на 
антиинфективни лекпви за системска 
упптреба. Прпцентпт на ушествп на 
средствата издвпени за група Ј, вп вкупните 
средства издвпени за лекпви изнесува пкплу 
18%, щтп е за 2% ппмалку вп пднпс на првата 
пплпвина пд 2011 гпдина. 
 

Најкпристен лек вп првата пплпвина на 2012 
гпдина е лекпт сп генеришкп име „еnalapril“ 
сп вкупнп 832.023 реализирани рецепти, щтп 

е за пкплу 8% згплемуваое вп пднпс на 
истипт перипд минататa гпдина. Овпј лек 
спада вп групата кардиплпщки лекпви кпи 
делуваат на ренин-ангиптензин системпт.  

 
 
 Лек за кпј щтп ФЗОМ вп првата пплпвина на 
2012 гпдина издвпил најгплем изнпс на 
финаниски средства е лекпт сп генеришкп име 
„аtorvastatin“ за кпј се издвпени вкупнп пкплу 60 
милипни денари, щтп претставува 6% пд 
вкупнипт изнпс издвпен за лекпви, сп ппраст пд 
пкплу 1 % вп пднпс на истипт перипд пд 2011 
гпдина. Овпј лек спада вп групата на лекпви кпи 
гп намалуваат нивптп на серумски липиди 
(хипплипемици). 

 
Вп пднпс на лекпвите щтп се надвпр пд квптите 
вп перипдпт јануари - јуни 2012 се забележува 
незнашителен ппраст вп брпјпт на реализирани 
рецепти за лекпвите ппфартени сп пваа Одлука, 
нп истпвременп и намалуваое на вкупнипт 
изнпс за пкплу 35%. Пришина е намалуваоетп 
на референтните цени на лекпвите, а пспбенп 

Табела 3 Тпп 10-најкпристени лекпви вп 
првата пплпвина на 2012 гпдина 

 ATК 5 Генеричкп име 
на лекпт 

INN 

Брпј на 
рецепти за 
перипд пд 

јануари дп јуни 
2012 гпдина 

1 C09AA02 Enalapril 832.023 
2 C04AD03 Pentoxifylline 447.235 
3 N05BA01 Diazepam 433.330 
4 C09AA03 Lisinopril 409.581 
5 M01AB05 Diclofenac 285.356 
6 A10BA02 Metformin 261.799 
7 C10AA05 Atorvastatin 256.277 
8 J01CR02 Amoxicillin 

+clavulanic acid 
254.588 

9 A02BA02 Ranitidine 254.075 
10 N05BA12 Alprazolam 226.482 

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

A B C D G H J L M N P R S
Бр.рецепти2011 Бр.рецепти 2012 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

A B C D G H J L M N P R S

Вкупен изнпс  2011 Вкупен изнпс 2012 

Графикпн 2 Вкупен изнпс издвпен за лекпви на рецепт 
пп АТК групи за перипд јануари-јуни 2012 вп сппредба 
сп истипт перипд  2011 гпдина 
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какп щтп е и претхпднп наведенп 
намалуваоетп на референтната цена на лекпт 
Mycophenolic acid таблети 250mg и 500mg за 
пкплу 56%, намалуваоетп на референтната 
цена на лекпт Cyproterone таблети 50 mg за 
пкплу 25% и на лекпт Ribavirin таблети 200 mg 
за пкплу 55%. 

 
Истп така, лекпвите щтп ги кпристат 
псигурениците сп трансплантирани пргани, за 
анализиранипт перипд бележат слишен тренд, 
пднпснп  брпј на издадени лекпви се 
минималнп згплемени, а какп вреднпст се 

намалени за за 36% или за пкплу 5 милипни 
денари.  
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3 Нпвини за лекарите  
 

3.1 Прегпвпри сп надлежните кпмпри/здруженија за прпдплжуваое на важеоетп на 
дпгпвприте сп здравствените устанпви вп 2013 гпдина 

 

Спгласнп измените на Закпнпт за 
здравственптп псигуруваое („Службен 
весник на Република Македпнија“ бр. 
53/2011) заппшнувајќи пд 2013 гпдина 
перипдпт на важеое на дпгпвприте е една 
календарска гпдина и тпа пд 1 јануари дп 31 
декември за текпвната гпдина. 
 
За таа цел Фпндпт пбјави Ппвик дп сите 
здравствени устанпви кпи имаат важешки 
дпгпвпри за 2012 гпдина, сп кпј ги ппвика 
истите да ја ппднесат пптребната 
дпкументација за прпдплжуваое на 
дпгпвпрпт сп Анекс на дпгпвпр за 2013 
гпдина. 
Фпндпт, какп купуваш на здравствени услуги  
щтп има партнерски пднпс сп давателите на 
здравствени услуги, и пваа гпдина  ја 
прпдплжи впсппставената пракса  да ја 
успгласува спдржината на  дпгпвприте 
заеднп сп свпите здравствените устанпви 
какп пднпснп сп нивните претставници. 
Именп вп изминатипт перипд се пдвиваа 
прегпвприте сп сите релевантни 

представници на лекарите (Лекарската 
кпмпра, Здружениетп на приватни лекари на 
Македпнија, Здружениетп на приватни 
гинекплпзи и акущери на Македпнија, 
Стпматплпщката кпмпра и Фармацевтската 
кпмпра) 
Спрабптката на Фпндпт сп надлежните 
кпмпри/здруженија кпја трае некплку гпдини 
наназад пвпзмпжува да се слущнат 
мислеоата и ставпвите на двете дпгпвпрни 
страни кпи резултираат сп дпбиваое на  
ппквалитетни и ппприменливи дпгпвпрни 
пдредби се сп цел на псигурените лица да им 
се пружи целпсна, квалитетна, навремена, 
екпнпмишна и ефикасна здравствена защтита 
пд страна на здравствените устанпви. 

Какп институција гп изразуваме нащетп 
задпвплствпн щтп вп пресрет на склушуваое 
на нпвите анекс дпгпвпри за 2013 гпдина 
наидпвме на пдлишна спрабптка пд страна на 
сите надлежни кпмпри/ здруженија, сп щтп 
се пвпзмпжи успещен старт на прегпвприте.  
 

 

3.2 Наспки за начинпт на упатуваое за здравствените услуги спемпграм и 
спермпкултура 

 

Сп цел да здравствените услуги на 
псигурените лица да им бидат ппдпстапни, 
ФЗОМ би сакал да даде дппплнителни 
наспки за избраните лекари за нашинпт на 
упатуваое за здравствените услуги 
спермпграм и спермпкултура. Именп, сппред 

Правилникпт за спдржина и нашинпт на 
пстваруваое на правата и пбврските пд 
задплжителнптп здравственп псигуруваое за 
кпристеоетп на здравствените услуги пд 
специјалистишкп - кпнсултативна здравствена 
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защтита пдлушува избранипт лекар, пднпснп 
лекарпт специјалист - субспецијалист. 

Здравствените услуги спермпграм и 
спермпкултура псигурените лица мпжат да ги 
дпбијат на два нашина и тпа: 

 

- Сп специјалистишки - субспецијалистишки 
упати издадени пд избранипт лекар 
псигуренптп лице мпже здравствената 
услуга спермпграм да ја дпбие на 
Институтпт за хистплпгија и ембриплпгија 
или вп Градската ппщта бплница „8 ми 
Септември“, а спермпкултурата вп 
Центрите за јавнп здравје или на 

Институтпт за микрпбиплпгија и 
паразитплпгија и 

 

- Сп специјалистишки - субспецијалистишки 
упат издаден пд избран лекар дп 
специјалист - субпецијалист урплпг кпј пп 
прегледпт пптпа псигуренптп лице гп 
преупатува дп Клиниката за гинекплпгија 
и акущерствп, Клиниката за 
ендпкринплпгија или Институтпт за 
хистплпгија и ембриплпгија за 
спермпграм и дп Центрите за јавнп 
здравје или на Институтпт за 
микрпбиплпгија и паразитплпгија за 
спермпкултура. 
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4 Заппчнуваое сп рабпта на е-трезпрпт на ФЗПМ (електрпнскп 
банкарствп за ЈЗУ) 

 

Штп е трезпр? 
 
Ппшнувајќи пд 01.01.2011 гпдина Фпндпт за 
здравственп псигуруваое на Македпнија гп 
впведе Трезпрпт, пднпснп стана ппсебен 
нпсител на платнипт прпмет, т.е. “банка“ за 
сите јавни здравствени устанпви (ЈЗУ).  
 
За спрпведуваое на пваа нпва функција, 
ппкрај функцијата на купуваш на здравствени 
услуги, Фпндпт фпрмираще пдделение за 
Трезпр вп Централата на Фпндпт, а 30-те 
Ппдрашните служби на Фпндпт дпбија статус 
на лпкални трезпрски канцеларии.  
 
Именп, за спрпведуваое на кпнцептпт на 
трезпрскп рабптеое, пп примерпт на 
Министерствптп за финансии кпе управува сп 
Трезпрската сметка на Бучетпт на Република 
Македпнија, Фпндпт птвпри една единствена 
сметка вп Нарпдна банка на Република 
Македпнија „Здравствена Трезпрска сметка“ 
вп рамки на кпја секпја ЈЗУ има птвпренп 
една или ппвеќе сметки. 
 
Кпнцептпт “единствена трезпрска сметка“ 
ппдразбира една банкарска сметка сп ппвеќе 
пптсметки вп нејзини рамки и дека 
средствата (какп пари) пд страна на ЈЗУ се 
кпристат (се влешат пд единствената сметка) 
вп мпментпт кпга настанува вистинскипт 
трпщпк, пднпснп кпга ЈЗУ има ппднесенп 
налпг за плаќаое вп Трезпрпт на Фпндпт. 
Знаши средствата вп секпј мпмент се на 
распплагаое на ЈЗУ, нп истите не стпјат какп 
неискпристени салда на сметките на ЈЗУ, щтп 
пвпзмпжува кпнцентрираое на средствата на 
една сметка и нивнп ппдпбрп искпристуваое 
пднпснп ставаое вп функција пнаму и тпгащ 
каде се најпптребни, сп други збпрпви 
финансираое на припритети. Од друга 

страна пак, за Фпндпт пвпј кпнцепт знаши 
мпжнпст да управува сп средствата наменети 
за финансираое на пптребите на ЈЗУ-ата, 
пднпснп вп зависнпст пд движеоата на 
салдата на другите сметки на ЈЗУ (сметки за 
сппствени прихпди и сметки за дпнации) вп 
рамки на здравствената трезпрска сметка 
(ЗТС) да префрла средства на бучетската 
сметка вп ЗТС вп транщи.  
 
Сп впведуваоетп на Трезпрпт за јавните 
здравствени устанпви, Фпндпт за 
здравственп псигуруваое вп секпј мпмент 
распплага сп навремени и тпшни ппдатпци за 
паришнипт тек на секпја јавна здравствена 
устанпва пдделнп, пднпснп има увид вп 
пстварените прихпди и изврщените расхпди 
на дневна пснпва, преку щтп се пбезбедува 
наменскп кпристеое на средствата вп 
здравственипт сектпр, какп и 
транспарентнпст на сите негпви финансиски 
активнпсти. Дппплнителнп на пва, сп 
централизацијата на средствата наменети за 
финансираое на јавнптп здравствп Фпндпт ја 
унапреди сппствената ликвиднпст и 
ликвиднпста на јавните здравствени 
устанпви преку ппдпбрп управуваое сп 
истата, пднпснп сп пбезбедуваое на 
средства пнаму и кпга истите се најпптребни. 
Именп, сп следеое на динамиката на 
трпщеое на средствата пд страна на јавните 
здравствени устанпви и впведуваое на 
кпнцептпт „единствена трезпрска сметка“ 
средствата ппдпбрп и навременп се 
канализираат низ здравственипт систем. 
 

Штп претставува е-Трезпр? 
 

Од ппшетпкпт на функципнираое на 
Трезпрпт, Фпндпт ппстпјанп рабптеще на 
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негпвп унапредуваое, какп преку ппстпјани 
пбуки за едукација на ЈЗУ за придпбивките 
пд Трезпрпт, така и за ппеднпставуваое на 
прпцедурите за кпристеое на средствата пд 
Фпндпт и ппгплема дпстапнпст на 
инфпрмациите кпи се генерираат пд 
инфпрмацискипт систем на Трезпрпт. Па 
така, вп текпт на 2011 гпдина, Трезпрпт на 
Фпндпт на ЈЗУ им пвпзмпжи електрпнска 
дпстава (преку e-mail адреси) на извпдите за 
прпметпт и спстпјбата на нивните сметки вп 
рамки на Трезпрпт, а ппдпцна на свпјата web 
страна ппстави и линк, пднпснп web ппртал 
преку кпј истите мпже да се ппдигнуваат, за 
билп кпј датум. За да ппнатаму, вп текпт на 
2012 гпдина, рабпти на развиваое на 
апликација кпја ќе пвпзмпжи целпснп 
електрпнскп трезпрскп рабптеое, вп смисла 
и на електрпнскп ппднесуваое на налпзите 
за плаќаое пд страна на ЈЗУ, без пптреба пд 
нивнп „физишкп“ ппднесуваое вп 
трезпрските канцеларии на Фпндпт. 

Па така, ппследнипт и најбитен шекпр за 
целпсна мпдернизација на трезпрскптп 
рабптеое Фпндпт гп направи на 8 пктпмври 
2012 гпдина сп впведуваое на е – Трезпр (e 
– banking), пднпснп електрпнскп 
ппднесуваое на налпзите за плаќаое преку 
web апликација/интернет пд страна на ЈЗУ. 
Оваа апликација, ппкрај електрпнскптп 
ппднесуваое на налпзите за плаќаое, на ЈЗУ 
ќе им пвпзмпжи целпсен увид вп нивнптп 
„банкарскп“ рабптеое преку дневни и 

„истприски“ прегледи, какп и преку 
перипдишни прегледи за спстпјбата на 
нивните сметки, спстпјбата на 
искпристенпста на нивните бучети, т.е. 
пдпбрените и пптрщените средства пп 
ставки, пстатпци за кпристеое и.т.н.  

Сп тпа, ФЗОМ е првата јавна институција вп 
Македпнија кпја впведе електрпнскп 
банкарствп, кпе дпсега е впведенп вп 
најгплемипт дел пд банките. На пвпј нашин, 
сите налпзи за плаќаое на јавните 
здравствени устанпви ќе мпжат да се 
дпставуваат пп електпнски пат сп 
електрпнски пптпис, наместп вп трезпрските 
канцеларии на Фпндпт сп щтп дппплнителнп 
ќе се пбезбеди защтеда на време, 
материјални и финансиски ресурси на ЈЗУ. Од 
друга страна, пвпј прпцес мнпгу ппзитивнп ќе 
влијае и на самипт Фпндпт за здравственп 
псигуруваое бидејќи ќе се пбезбеди защтеда 
и реалпцираое на материјални и шпвешки 
ресурси на други прпцеси. Па така, дп крајпт 
на 2012 гпдина, Фпндпт ќе пвпзмпжи 
паралелнп ппднесуваое на налпзи преку е-
Трезпрпт, какп и преку трезпрските 
канцеларии за пние ЈЗУ кпи не се 
регистрирале за кпристеое на пваа 
апликација, а пд 01.01.2013 гпдина Фпндпт 
планира целпснп укинуваое на трезпрските 
канцеларии вп Ппдрашните служби, т.е. 
исклушивп кпристеое на е-Трезпрпт какп 
нашин на ппднесуваое на налпзи за плаќаое. 
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Сите пние ЈЗУ кпј сакаат да заппшнат сп 

кпристеое на е-Трезпрпт пптребнп е да 

се регистрираат on-line вп апликацијата 

на следнипв линк: 

http://etrezor.fzo.org.mk/etrezor, а пптпа да 

пппплнат и дпстават Бараое за регистрација 

на кприсници на е-Трезпр дп ФЗОМ (Пбразец 

БЕТ), кпј мпже да се најде и птпешати пд 

следнипв линк:  

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Obraz

ec%20Baranje%20za%20Elektronski%20Trezor%

20%28BET%29%20.pdf, пп щтп ќе бидат 

автпризирани за кпристеое на е-Трезпрпт. 

http://etrezor.fzo.org.mk/etrezor
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Obrazec%20Baranje%20za%20Elektronski%20Trezor%20%28BET%29%20.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Obrazec%20Baranje%20za%20Elektronski%20Trezor%20%28BET%29%20.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Obrazec%20Baranje%20za%20Elektronski%20Trezor%20%28BET%29%20.pdf
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ПБРАЗЕЦ – БЕТ 
БАРАОЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА КПРИСНИЦИ НА Е-ТРЕЗПР НА ФЗПМ 

Назив на ЈЗУ:  

Раздел: 6 6     

РКБ:       

Јавната здравствена устанпва за сметката сп брпј  

6 6              

ги регистрира следниве лица - кприсници на е-трезпр: 

Ред. 

Бр. 
Име и презиме ЕМБГ Улпга (П 

или П)* 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

* П - пптписник е лицетп кпе е пвластенп да распплага сп средствата на сметките на ЈЗУ, а П - пператпр е 

лицетп кпе врщи ппдгптпвка и внесуваое на налпзите вп системпт на е-трезпр. 

Име и презиме на ракпвпднптп лице на ЈЗУ:  

Пптпис и печат:  

Име и презиме на лице за кпнтакт:  

Телефпнски брпј за кпнтакт:  

Датум на прием вп ФЗОМ: ___.___.20___    гпд.      Датум на пдпбруваое пд страна на администратпр: ___.___.20___    гпд.  
Прпверка пд Трезпр (Пптпис):__________________                    Пптпис:_________________________ 

(пвие ппдатпци ги пппплнува ФЗОМ) 
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5 Рабпта на финансиската кпнтрпла на ФЗПМ 
 

Финансиската кпнтрпла вп рамките 
на Фпндпт вп перипдпт 2011-2012 гпдина 
врщеще теренски кпнтрпли какп и кпнтрпла 
на фактурите за пружени здравствени услуги 
пд јавните здравствени устанпви.  

При кпнтрплата на фактурите Фпндпт 
прпверуваще дали нашинпт на фактурираое 
на изврщените здравствени услуги и 
спдржината на фактурите се вп спгласнпст сп 
закпнската регулатива и ценпвниците на 
Фпндпт. Вп првптп пплугпдие вп 2012 гпдина 
беа изврщени 215 кпнтрпли над фактурите 
пд 108 ЈЗУ, при щтп се искпнтрплирани 284 
илјади пресметки. Од вкупнп 108 
кпнтрплирани ЈЗУ, кај 58 здравствени 
устанпви е забележанп ппдпбруваое. 
Сппреденп сп истипт перипд на кпнтрпла вп 
2011 гпдина брпјпт на неисправни пресметки 
е намален за скпрп 10%. 

Графикпн 3 Графикпн на најчести грешки 
при фактурираоетп на здравствените 
услуги 

          

Самипт прпцес на кпнтрпла дпнесе 
знашајни ефекти вп ппглед на вреднпснптп 
искажуваое на реализираните здравствени 
услуги и примена на ценпвниците на Фпндпт. 
Се пбезбеди ппдпбра класификација на 
здравствените услуги вп ценпвниците на 
Фпндпт и беа дадени дппплнителни наспки и 
ппјаснуваоа за ЈЗУ пкплу нашинпт какп да ги 
фактурираат пдредени услуги преку примена 

на сппдветни пакети на услуги. Именп беще 
укинат пакетпт на услуги АСК3 – Прпщирен 
специјалистишки пакет сп кпнтрпла и 
дијагнпстика ппради ппгрещнп тплкуваое нп 
и злпупптреба и беще укажанп на правилната 
кпмбинација на ппщтите пакети на 
здравствени услуги сп хирурщките пакети сп 
преврска. 

Графикпн 4 Прпцент на грешки 

Кпнтрплата пбезбеди знашајна 
инфпрмаципна врска сп јавните здравствени 
устанпви вп ппглед на ппдпбруваое на 
прпцеспт на фактурираое сппдветнп на 
планиранипт вид и пбем на здравствени 
услуги. Истпвременп знашајнп е ппдигната 
пдгпвпрнпста на финансиските меначери и 
финансиските службеници вп устанпвите и 
згплемен е квантумпт на знаеое и вещтини 
вп ппглед на правилнп изгптвуваое на 
финансиската дпкументација.  

Графикпн 5 Прпцент на намалуваое на 
грешките вп ппследнипт квартал 

15% 

32% 
26% 

8% 
17% 

ппгрещен пакет 15,28 % 

ппгрещна партиципација 32,38 % 

пстанати неправилнпсти - 26,06 % 

неправилна упптреба на пбрасците 
за упатуваое   -8,61% 

фактуриран специјалистишки и 
кпнтрплен преглед вп ист ден - 
17,67% 
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Кпнстатациите пд прпверката на 
фактурите пбезбедија знашаен инпут при 
измени и дппплнуваоа на ппстпешкипт 
ценпвник на пакети и здравствени услуги. 
Именп беа впведени псум нпви пакети за 
услуги вп пстаната бплнишка здравствена 
защтита кпи не се искажуваат пп ДСГ метпда 
(дневна бплница и стаципнар) сп щтп се 
надмина пптребата пд искажуваое на 
ппединешни здравствени услуги вп 
пресметките щтп претставува знашајна 
защтеда на шпвешки ресурси, време и 
средства за евиденција и прпцесираое. Истп 
така беа впведени пакети на заврщени 
специјалистишкп – кпнсултативни услуги пд 
пбласта на бплести на заби и ендпдпнтпт кпи 
гп унапредија прпцеспт на фактурираое пд 
страна на ЈЗУ УК Стпматплпщки клинишки 
центар. 

Од друга страна се пбезбеди ппдпбра 
защтита на псигурениците преку пткриваое 
на недпследнпсти вп пресметките на 
партиципација и ппшитуваое на правп на 
пслпбпдуваое пд партиципација спгласнп 
закпните и прпграмите на Министерствптп за 
здравствп. Именп врз пснпва на кпнстатации 
за изгптвуваое на ппвеќе пресметки за 
изврщени здравствени услуги на истп лице и 
сп иста дијагнпза беще укажанп да се 

изгптвува една пресметка сп щтп изнпспт на 
ушествптп на псигурениците вп цената на 
шинеое на здравствените услуги се дпведе 
реални и ппмали изнпси спгласнп Одлуката 
за утврдуваое на висината на ушествптп на 
псигурените лица. Фпндпт преку 
финансиската кпнтрпла истп така укажуваще 
за навремени измени кај пресметките за 
партиципација вп спфтверските системи на 
јавните здравствени устанпви при секпја 
измена на Одлуката. 

Паралелнп и ппдрашните служби на 
Фпндпт истп така се стекнаа сп ппвеќе 
вещтини и спзнанија вп прпцеспт на 
кпнтрпла на фактурите сп щтп нивната 
ефикаснпст и ефективнпст се ппдигна 
знашителнп. 

Вп нареднипт перипд финансиските 
кпнтрплпри ќе врщат кпнтрпла на 
пригиналната дпкументација вп прпстприите 
на здравствените устанпви щтп ќе придпнесе 
за ппефикасна кпнтрпла на прпцеспт на 
фактурираое и плеснета кпмуникација сп 
лицата задплжени за изгптвуваое на 
финансиската дпкументација вп ЈЗУ. Тпа ќе 
биде знашаен фактпр за натампщнп 
намалуваое на грещките при 
фактурираоетп. 

 

 


