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СООПШТЕНИЕ  

ЗА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ЗА  ЕЛЕКТРОНСКИ НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА 
ФАКТУРИТЕ ПРЕКУ ВЕБ ПОРТАЛОТ НА ФЗОМ 

 
Почитувани, 

 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги известува сите даватели на здравствени 

услуги кои имаат важечки договор за 2014 година и се во мрежата на здравствени установи  
дека е започната постапката за доставување  на електронска фактура, преку веб порталот на 

Фондот.  
 

1.Постапка за пристап до Веб порталот на Фондот за доставување на електронски 
фактури  
 
Со  новите договори од 2014 година е предвидено воведување на електронски начин на 
фактурирање на здравствените услуги. Право за поднесување на електронска фактура преку веб 
порталот има овластено лице од здравствената установа. 
 
Овластеното лице на здравстената установа исто така може да назначи и друго/и лице/а за 
доставување на електронската фактура до Фондот. За таа цел здравствената установа 
задолжително треба пополни барање за доделување / одземање на пристап до Веб порталот на 
ФЗОМ за овластени лица од здравствени установи и ортопедски куќи ( Образец ЕЛ-ОЛ1) и 

најдоцна до 20.01.2014 година, да го достави до подрачната служба на Фондот. 
 

Линк: Барање ( Образец ЕЛ-ОЛ1) 
 

Со пополнување на барањето овластеното лице на здравствената установа го ополномоштува 
лицето/ата наведени во истото, кои можат во негово име и за негова сметка да поднесуваат 

електронска фактура преку веб порталот на Фондот. 
 
Напомена: Секое лице  за кое се поднесува ова барање, претходно мора да поседува  ЕЗК и 
да има креиран кориснички профил на веб порталот на Фондот. По прифаќање на барањето  
Фондот на овластените лица ќе им додели привилегии за користење на горенаведените 
услуги за што ќе бидат известени на нивните e-mail адреси.  
 
Напомена: Доколку овластеното лице на здравствената установа  лично ќе ги поднесува 
електронските фактури, истото нема потреба да пополнува барање  (Образец ЕЛ-ОЛ1). 
 
 

 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Obrazec%20EL-OL-1.pdf
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2. Обуки за спроведување на електронски начин на фактурирање преку веб 
порталот на Фондот  
 
Фондот во текот на месец јануари – февруари 2014 година ќе започне со организирање и 
спроведување на обуки за сите даватели на здравствени услуги и тоа по следниот распоред: 
 

 За здравствените установи од примарна здравствена заштита ( општа медицина, 
гинекологија и општа стоматологија), во период од 20 до 31 јануари 2014 година;  

 За здравствените установи ( аптеки), во период од 5 до 10 февруари 2014 година и  
 За здравствените установи од специјалистичко – консултативна и болничка здравствена 

заштита ( ПЗУ и ЈЗУ), во период од 20 до 29 февруари 2014 година  
 

За место и времето на одржување на обуките Фондот дополнително ќе Ве извести.  
 

 
Со почит 

 
ФЗОМ 
 
 

 


