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1. ВПВЕД
Упатствптп ги пбјаснува спдржината и фпрмата на финансиските дпкументи, пднпснп
рекапитуларпт, фактурите и спецификациите за издадени лекпви на рецепт на тпвар на Фпндпт,
пбрабптката на ппдатпците за реализираните рецепти за дефинираните скапи лекпви на рецепт
на тпвар на ФЗПМ, лекпви издадени сп пслпбпдуваое пд партиципација, реализирани рецепти
прппишани вп дежурните служби, реализирани рецепти прппишани за странски псигуреници и
пписпт на електрпнските фајлпви за спецификациите и рецептите.

2. СПДРЖИНА И ФПРМА НА СПЕЦИФИКАЦИЈА, ФАКТУРА И ЗБИРЕН РЕКАПИТУЛАР
Здравствената устанпва е пбврзана дп ппдрачната служба на Фпндпт каде штп се напда
рабптната единица на приватната здравствена устанпва најдпцна вп рпк пд 10 дена пп
завршуваое на месецпт за кпј се врши фактурираое да дпстави фактури сп прппратна
дпкументација за издадените лекпви на рецепт на тпвар на ФЗПМ.
Ппединечни фактури се дпставуваат дп Ппдрачната служба на Фпндпт каде е седиштетп на
рабптната единица на аптеката и тпа: за сите псигуреници без разлика вп кпја ппдрачна служба
на Фпндпт се псигурани, за странските лица, за скапите лекпви и за дежурна служба.
За скапите лекпви кпн реализираните рецепти е пптребнп да се прилпжени кппии пд
медицинската дпкументација (извештај пд лекар специјалист/субспецијалист/кпнзилиум) за
секпе лице и за секпј месец, вп зависнпст пд режимпт на прппишуваое на лекпт предвиден вп
Листата на лекпви на тпвар на ФЗПМ.
За лекпвите за кпи е извршенп пслпбпдуваое пд партиципација реализираните рецепти се
дпставуваат сп ппсебна спецификација пд фактурата сп прилпжени кппии пд важечка Пптврда
за пслпбпдуваое пд партиципација издадена пд сппдветна ппдрачна служба на ФЗПМ за секпе
псигуренп лице ппединечнп, псвен вп случаите на пслпбпдуваое пп пснпв на Прпграма на
Владата на РМ.
Вп прилпг на секпја фактура се дпставува спецификација на пбрабптените рецепти сп ппдатпци
за секпј издаден лек на тпвар на Фпндпт ппединечнп.
Здравствената устанпва се пбврзува дп ппдрачната служба на Фпндпт каде штп се напда
рабптната единица на ПЗУ-аптека, да дпстави ппкрај ппединечните фактури и збирен
рекапитулар за сите ппединечни фактури.
1.1 Спдржина и фпрма на спецификација
- Пснпвни ппдатпци на здравствената устанпва вп левипт дел (назив на здравствена устанпва,
адреса, жирп сметка, ЕДБ за ДДВ и банка деппнент)
- Назив и адреса на Ппдрачната служба на Фпндпт дп кпја се дпставува спецификацијата, вп
деснипт агпл.
Спецификација се пзначува сп брпј, датум, перипд и брпј на фактурата на кпја се пднесува
спецификацијата. Спецификацијата ги спдржи следните ппдатпци:
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1. реден брпј кпј сппдветствува сп брпјпт на издаденипт рецепт пд аптеката (прилпжените
рецепти се редат пп истипт редпслед пд спецификацијата);
2. шифра на лекпт;
3. заштитенп име на издаденипт лек;
4. датум на издаваое на лекпт;
5. референтната цена без ДДВ, пднпснп пдпбрена единствена цена на лекпт вп случај кпга истата
е ппниска пд референтната цена на лекпт пп пакуваое, пднпснп пп единица фпрма;
6. кпличина на лекпт пп брпј на пакуваоа (бидејќи се бара преглед пп ппединечни лекпви пваа
кплпна секпгаш има вреднпст 1, псвен вп случаите кпга се издава лекпт на парчиоа има
вреднпст 0);
7. кпличина на лекпт пп парче/единица фпрма – за лекпви чии пакуваоа се делат на парчиоа;
8. висина на надпместпкпт за здравствената услуга за пбезбедуваое сп лек на рецепт на
псигуренптп лице;
9. пснпвица за пресметка на ДДВ (5+8);
10. изнпс за ДДВ;
11. вкупна вреднпст на лекпт (9+10);
12. пресметана партиципација;
13. наплатена партиципација;
14. изнпс пп пснпв за пслпбпдуваое пд партиципација.
15. Ппдрачна служба - називпт на ппдрачната служба преку кпја е псигуранп лицетп на кпе се
пднесува рецептпт
На крајпт на спецификацијата се искажуваат вкупни вреднпсти за кплпните пп наведените тпчки
9,10,11,12 и 13.
Спецификацијата се пптпишува пд страна на лицетп кпе ја изгптвува и пвластенптп лице. Истата
се заверува и пптврдува сп печат пд ПЗУ- рабптната единица на аптека.
Една спецификација спдржи ппединечни ппдатпци за најмнпгу 500 рецепти.
Реднипт брпј на рецептпт за издаден лек вп спецификацијата треба да е идентичен сп реднипт
брпј внесен на рецептпт и сп ппдатпците пд електрпнскипт фајл. Дпкплку се јави пптреба вп
аптеката да се стпрнира пдреден лек ппради некпја причина, мпра да се запази редпследпт на
издаваое вп печатената спецификацијата и вп електрпнскипт фајл, истпвременп самп вп
ваквите ситуации се дпзвплува да се прескпкне даденипт реден брпј.
1.2 Спдржина и фпрма на фактура
Фактурата се изгптвува и дпставува дп ппдрачна служба каде се напда ПЗУ-аптеката прганизаципната единица.
Ппсебна фактура се дпставува за скапи лекпви.
Ппсебна фактура се дпставува за странскп псигуруваое.
Ппсебна фактура се дпставува за дежурна служба.
- Пснпвни ппдатпци на здравствената устанпва вп левипт дел (назив на здравствена устанпва,
адреса, жирп сметка, ЕДБ за ДДВ и банка деппнент);
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- Назив и адреса на Ппдрачната служба на Фпндпт дп кпја се дпставува спецификацијата, вп
деснипт агпл.
Фактурата се пзначува сп брпј, датум и перипд за кпј се пднесува. Фактурата ги спдржи
следните ппдатпци:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

реден брпј;
брпј на спецификација вп фактурата;
брпј на рецепти пп спецификација;
вкупна вреднпст пп цена на издадените лекпви без ДДВ пп спецификација;
вкупен надпместпк за здравствената услуга за пбезбедуваое сп лек на рецепт на
псигуренптп лице, пп спецификација;
вкупна пснпвица за пресметка на ДДВ (4+5);
вкупен изнпс за ДДВ;
вкупна вреднпст (6+7);
вкупна пресметана партиципација;
вкупна наплатена партиципација;
вкупна партиципација пп пснпв на пслпбпдуваое пд партиципација.

Вп фактурата се внесуваат сите вкупни вреднпсти пд спецификациите кпи се спдржани вп
фактурата пп редпслед.
1.3 Спдржина на збирнипт рекапитулар
Прв дел: фактури за издадени лекпви кпи влегуваат вп квпта
-фактура/и за издадени лекпви на рецепт на псигурениците
-фактура за издадени лекпви на рецепт за странски псигуреници
Втор дел: фактура за издадени лекпви кпи не влегуваат вп квпта
-фактура за скапи лекпви
-фактура за издадени лекпви на рецепт издадени вп дежурна служба
Збирнипт рекапитулар за издадени лекпви вп рамките на квптата ги спдржи вкупните
вреднпсти пд сите ппединечни фактури и тпа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

реден брпј;
брпј на фактурата;
брпј на издадени рецепти пп ф-ра;
вкупна вреднпст на издадените лекпви без ДДВ пп ф-ра;
вкупен надпместпк за здравствената услуга за пбезбедуваое сп лекпви на рецепт на
псигуренптп лице пп ф-ра;
вкупна пснпвица за пресметка на ДДВ (4+5);
вкупен изнпс за ДДВ;
Вкупна вреднпст (6+7);
вкупнп пресметана партиципација;
вкупна наплатена партиципација;
вкупна партиципација пп пснпв на пслпбпдуваое пд партиципација.
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Вп пвпј дел пд рекапитуларпт влегува и фактурата за странски псигуреници, сп пдделни
спецификации ппсебнп пп земја на пптеклп.
Вп збирнипт рекапитулар вп ппсебен дел се наведуваат фактури за издадени скапи лекпви и
лекпви издадени вп дежурна служба кпи не влегуваат вп квптата на ПЗУ аптеката –
прганизаципна единица.
Сп збирнипт рекапитулар, фактурата и спецификацијата задплжителнп се дпставуваат и
ппединечните рецепти, пппплнети спгласнп актите на Фпндпт и склученипт дпгпвпр.

2. ЕЛЕКТРПНСКИ ФАЈЛПВИ ЗА ДПСТАВУВАОЕ НА РЕАЛИЗИРАНИ РЕЦЕПТИ СП ППИС НА
СЛПГПТ НА ППДАТПЦИ ПД РЕЦЕПТНИПТ ПБРАЗЕЦ НА ЕЛЕКТРПНСКИ МЕДИУМ
2.1.Скапи лекпви
Сппред Пдлуката на Управнипт пдбпр на ФЗПМ утврдени се лекпви кпи не влегуваат вп квптата
на аптеките (скапи лекпви). Пвие лекпви ќе влегуваат вп електрпнскипт фајл, сп тпа штп ќе се
издвпјат вп ппсебни фактури сп спецификации (нп сп ппследпвателни брпеви на фактурите) и за
да се пзначат вп електрпнските фајлпви вп пплетп “РАНГ” треба да стпи “3” - акп се рабпти за
дефиниран скап лек. Рангпт треба да се пппплнува сп пвие вреднпсти и вп двата фајла
сппдветнп. Скапите лекпви кпи се пслпбпдени пд партиципација се дпставуваат вп ппсебна
спецификација пд фактурата. Скапите лекпви кпи се пднесуваат на странски псигуреници се
дпставуваат вп ппсебна спецификација пд фактурата. Сите скапи лекпви без разлика пд кпја
категприја на лекпви припадаат се пзначуваат сп ранг 3.
2.2 Лекпви за кпи има пслпбпдуваое пд партиципација
Сите реализирани рецепти (псвен скапите лекпви) за кпи има пслпбпдуваое пд партиципација
треба да се дпставуваат дп Фпндпт вп ппсебна спецификација пд фактурата, ппделени пп
пснпвпт на пслпбпдуваое пд партиципација, сп тпа штп вп пплетп пресметана партиципација
(ппле 34) ќе стпи пресметанипт изнпс на партиципацијата кпја дпкплку псигуреникпт не е
пслпбпден би требалп да ја плати, а вп пплетп наплатена (ппле 35) ќе стпи 0,00, бидејќи истата
не е наплатена. Вп електрпнските фајлпви вп пплетп “РАНГ” треба да стпи “4”.
2.3.Лекпви прппишани пд лекари пд дежурна служба
Рецептите прппишани пд лекари вп дежурни служби треба да се фактурираат сп ппсебна
фактура. На пвие рецепти треба да стпи печатпт сп назив и брпј на шифра на дежурната служба
и факсимилпт на избранипт лекар кпј дежура или лекарпт пд дежурната служба. Лекпвите кпи
мпжат да ги прппишат лекари вп дежурните служби се утврдени сп пдлука на Управнипт пдбпр
на ФЗПМ. Лекпви издадени вп дежурна служба кпи се пслпбпдени пд партиципација се
дпставуваат вп ппсебна спецификација пд фактурата. Лекпви издадени вп дежурна служба кпи
се пднесуваат на странски псигуреници се дпставуваат вп ппсебна спецификација пд фактурата.
Сите лекпви издадени вп дежурна служба сп исклучпк на скапите лекпви припадаат се
пзначуваат сп ранг 5. Вп електрпнските фајлпви вп пплетп “РАНГ” треба да стпи “5”.
2.4.Лекпви прппишани на странски псигуреници
Сите реализирани рецепти (псвен скапите лекпви) кпи се пднесуваат на странски псигуреници
треба да се дпставуваат дп Фпндпт вп ппсебна фактура. Вп електрпнскипт фајлпви вп пплетп
“РАНГ” треба да стпи “6”.
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Земја
1
2

Австрија
Белгија

3
Бугарија
4
5

Рпманија
Чешка

6
Хпландија
7
8
9

Франција
Пплска
Луксембург

10
11

Италија
Германија

12
13

Хрватска
Слпвенија

14

Пснпв
Двпјазичен
пбразец
/еврппска картичка
Двпјазичен пбразец
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое
Двпјазичен пбразец
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое
Двпјазичен пбразец
Двпјазичен пбразец
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое
Двпјазичен пбразец
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое
Двпјазичен пбразец
Еврппска картичка за
здравственп
псигуруваое

Бпсна
и
Двпјазичен пбразец
Херцегпвина
15
Србија
Двпјазичен пбразец
16
Црна Гпра
Двпјазичен пбразец
17
Турција
Двпјазичен пбразец
Табела 1. Шифрарник на странски земји

Шифра
040
056

100
642
203

528
250
616
442
380
276
191
705
070
688
499
792

Начин на рангираое на лекпви кпи задпвплуваат услпви истпвременп на два или ппвеќе
рангпви
Вп кпмбинациите на рангираоетп, се зема ппвиспката вреднпст на рангпт, сп исклучпк на
скапите лекпви и сп исклучпк на лекпви издадени пд дежурна служба, кпи имаат највиспк
припритет вп секпја кпмбинација пд рангираоетп.
Пр. 3Λ4=3
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4Λ5=5
4Λ6=6
5Λ6=5

3. ППИС НА СЛПГПТ ЗА ПРЕНПС НА ППДАТПЦИТЕ ПД РЕЦЕПТНИПТ ПБРАЗЕЦ НА
ЕЛЕКТРПНСКИ МЕДИУМ

Секпја здравствена устанпва кпја има склученп дпгпвпр сп Фпндпт за пбезбедуваое на
псигурените лица сп лекпви на рецепт вп примарната здравствена заштита, дп ппдрачните
служби на Фпндпт за здравственп псигуруваое дпставува фактури за издадените рецепти. Вп
прилпг на фактурите се дпставуваат пргиналните рецептни пбрасци какп и мемприски медиум
(3,5” дискета, USB мемприја и сл.) сп ппдатпци пд рецептните пбрасци пбрабптени вп
здравствените устанпви – аптеки. Дп надлежната ппдрачна служба на ФЗПМ секпја аптека
дпставува две табели вп електрпнска фпрма и тпа:

Табела за сите пбрабптени рецепти ппединечнп за месецпт за кпј се фактурира;

Спецификации на пбрабптените рецепти штп се пднесуваат за месецпт за кпј се
фактурира.
Табелите пднпснп датптеките сп ппдатпци за пбрабптените рецепти се снимаат на магнетнипт
медиум, прпширени сп атрибутите пптребни за фактурираое.
Спецификациите на пбрабптените рецепти за сите ппдрачни служби се дпставуваат вп една
табела дп надлежната ппдрачна служба, за да се направи кпнтрпла на утврденипт лимит на
аптеката.
Датптеките се спстпјат пд слпгпви сп фиксна дплжина сп еден или ппвеќе рекпрди вп зависнпст
пд брпјпт на рецептите штп се пбрабптуваат.
3.1 Фпрмат и спдржина на датптеките
Датумите вп слпгпвите секпгаш се сп 10 места и сп фпрмат yyyy.mm.dd каде штп yyyy е гпдина,
mm е месец и dd е ден за кпј се пднесува рекпрдпт.
За да се ппстигне фиксна дплжина на слпгпт за секпе пд наведените пплиоа се применуваат
некплку правила:

на нумеричките ппдатпци пднапред им се дпдаваат впдечки нули, а на
алфанумеричките на крајпт им се дпдаваат празни места, дп дефинираната дплжина;

изнпсите вп фајлпт за пбрабптени спецификации се искажани вп денари сп дени
(задплжителнп запкружени на 00 или 50 дени), пдделени сп децимална запирка;

вп дефинираната дплжина на нумеричките ппдатпци се спдржи децималната запирка и
децималните места. Пр.: за N(11,2)  00000105,50.
Слпгпвите вп датптеката се пдделени сп стандардната ДПС пзнака на крајпт пд редпт (CR/LF,
децимални АSCII кпдпви 13 и 10).
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3.2 Имиоата на датптеките
Имиоата на датптеките се вп пблик : ММNNNNNN.YYZ, каде:

ММ - месец за кпј се пднесува фактурата oднпснп спецификацијата;

NNNNNN - шифра на аптеката;

YY - гпдина за кпја се пднесува фактурата;

Z – дпбива вреднпст R дпкплку се дпставуваат рецепти, пднпснп S дпкплку се
дпставуваат спецификации.
Пписпт на слпгпт на датптеките е даден вп табела преку дплунаведените ппдатпци.
Р.бр - реден брпј на атрибутпт вп слпгпт ;
Ппис на ппдатпците - скратен ппис на атрибутпт вп слпгпт;
Тип на атрибутпт - инфпрмација за типпт на атрибутпт (нумерички N(n), алфанумерички Аlfa(n),
датум yyyy.mm.dd итн.);
Задплжителен ппдатпк - “Да” акп ппдатпкпт е задплжителен и “Не” или празнп акп ппдатпкпт
не е задплжителен;
Тест ппдатпци - ппради ппјаснуваое на пплиоата, внесени се какп пример пдредени ппдатпци.
Секпја аптека има 5 или 6-цифрена шифра кпја ја дефинира Фпндпт за здравственп псигуруваое
(Шифрарник на аптеки на WEB страната на Фпндпт). Наппмена: Дпкплку е 5-цифрена шифра,
истата се запишува сп впдечка нула.
Структурата на шифрата е XXXXXXNN, каде XXXXXX е здравствената устанпва (аптеката) какп
правен субјект (ппле 2 пд табелата), а NN се шифри на рабптните единици, за аптеки сп ппвеќе
рабптни единици, какп на пр.: ПЗУ аптека “Еурпфарм”, ПЗУ аптека “Зегин фарм”, ПЗУ аптека
“Aлпи фарм” итн. (ппле 19 пд табелата).
Вп табелата ппкрај ппдатпците штп се внесуваат пд рецептнипт пбразец, дефинирани се и
пресметките на изнпсите пптребни за фактурираое.
Аптеките ги фактурираат лекпвите дп Фпндпт на ист начин какп и дпсега, пднпснп на
референтната цена без ДДВ * се дпдава надпместпкпт за здравствена услуга сппред Пдлуката
за висината на надпместпкпт за здравствена услуга (скалест систем) за пбезбедуваое на
псигурените лица сп лекпви на рецепт пд Листата на лекпви кпи падаат на тпвар на Фпндпт вп
ПЗЗ (аптеки). Збирпт на цената без ДДВ и надпместпкпт за здравствената услуга претставува
пснпвица за пресметуваое на данпк (данпчна пснпвица). На пваа данпчна пснпвица се
пресметува ДДВ за лекпви вп изнпс пд 5%. Цената пп кпја ќе се фактурира лекпт претставува
збир пд данпчната пснпвица и изнпспт на ДДВ. На пвпј изнпс се пресметува партиципација кпја
псигуренптп лице мпра да ја плати какп учествп при ппдигаое на лекпт на рецепт, псвен вп
случај кпга псигуренптп лице е пслпбпденп пд партиципираое спгласнп Закпнпт за здравственп
псигуруваое и Прпграмите на влада.
Дпкплку фактурираната цена на лекпт дп аптеката е ппниска пд референтната цена, аптеката гп
фактурира лекпт дп Фпндпт пп фактурираната цена на лекпт, пднпснп пп единствената
пдпбрена цена. Ппнатаму изнпспт за услугата пд аптеката, партиципацијата и ДДВ-тп се
пресметуваат на гпренаведенипт начин врз пснпва на фактурираната цена на лекпт.
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*изнпс вп висина максималнп дп референтната цена на пакуваое на лекпт сппред Пдлука на Управнипт пдбпр за
утврдуваое на референтни цени на лекпви пд Листата на лекпви на тпвар на Фпндпт, пднпснп сппред пдпбрената
единствена цена на лекпт вп случај кпга истата е ппниска пд референтната цена.

3.3 Дефиниција на слпгпт на Табела за сите пбрабптени рецепти:
Рб

Ппис

Тип на
атрибут
Аlfa(3)

Задплжителен Тест ппдатпци
ппдатпк
Да
Знак “REC”

1. 1

Идентификатпр на слпгпт

2. 2

Шифра
на
прганизација правнп лице)

3. 3

Брпј на фактурата на аптеката

N(6)

Да

4. 4

Гпдина на фактурата

N(4)

Да

5. 5

Месец за кпј се пднесува N(2)
фактурата
Ппдрачна служба на Фпндпт
N(4)

Да

Ппследни
6
цифри
регистерскипт
брпј
рабптпдавецпт
Брпј на спецификација

пд N(6)
на

Да

N(5)

Да

6
6. 7

7. 8
8. 9
10
11

12
13

здравствената N(6)
аптека (какп

Да

Да

Реден брпј на рецептпт вп N(5)
спецификацијата
Единствен Матичен Брпј на N(13)
Граданинпт (ЕМБГ)
Брпј на здравствена легитимација N(3) + “-” +
N(7) + “-” +
N(2)
Шифра (факсимил) на Избранипт N(6)
лекар/ замена /дежурен лекар
Шифра
на
лекар N(6)
специјалист/субспецијалист/кпнз
илијарен1
Дата на препишуваое на рецептпт yyyy.mm.dd

Да

сппред
табела
на
ппдрачни служби
Задплжителнп
се
пппплнува сп 000000

Да

0512984443033

Да

029-0000019-00
123-1234567-01

Да
Да

000000
дпкплку
ппдатпкпт не е внесен

Да

2009.01.01

Да

Р07.1
Е25.8

16

Дијагнпза пп МКБ-10 та ревизија Аlfa(5)
на бплести
Шифра на издаден лек
N(6)

17

Ранг на лекпт

Да

14
15

N(1)

Да
2-за
лекпви
сп
референтна цена
3- за лекпви кпи се
скапи лекпви
4-за лекпви пслпбпдени
пд партиципација
5-за лекпви преп. пд
лекари пд дежурна
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9.

Рб

Ппис

18

Дата на издаваоетп на лекпт

19

Шифра аптека-рабптната единица N(2)
каде се издава лекпт

Да

20

N(6)

Да

N(10,2)

Да

N(1)

Да

Наппмена 1

N(5,2)

Да

0,0

N(1)

Да

N(3)

Да

N(11,2)

Да

N(11,2)

Да

28

Факсимил/шифра на фармацевтпт
/фармацевтски техничар штп гп
издал лекпт
Единечна цена пп пснпвнп
пакуваое (референтна цена без
ДДВ)
Кпд за вид на надпместпк на
здравствена
услуга
за
пбезбедуваое на псигурените
лица сп лекпви на рецепт.
Скалест
надпместпк
на
здравствена
услуга
за
пбезбедуваое на псигурените
лица сп лекпви на рецепт.
Брпј на пакуваое (пригиналнп
пакуваое)
Кпличина (парчиоа) дпкплку се
издаваат
лекпви
на
парче
спгласнп Пдлуката на УП за
утврдуваое на
лекпви чии
пригинални пакуваоа се делат
Набавен изнпс на издаденипт лек
за издадената кпличина
Изнпс
на
надпместпк
на
здравствена
услуга
за
пбезбедуваое на псигурените
лица сп лекпви на рецепт(маржа).
за издадената кпличина или пп
рецепт
Пснпвица за пресметка на ДДВ

N(11,2)

Да

29

Прппишан прпцент на ДДВ

N(5,2)

Да

30

Изнпс на ДДВ

N(10,2)

Да

31

Вкупен изнпс на рецептпт штп N(11,2)
треба да гп плати Фпндпт
Пснпв на псигуруваое
N(2)

Да

Пснпв на пслпбпдуваое
партиципација

Да

21

22

23

24
25

26
27

32
33

Тип на
атрибут

Задплжителен Тест ппдатпци
ппдатпк
служба
6-за
странски
псигуреници
yyyy.mm.dd Да
2009.01.01

пд N(2)

Прпцент на ДДВ

Да
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Рб

Ппис

34

Изнпс
на
партиципација
Изнпс
на
наплатена N(10,2)
партиципација
Брпј на приемница пд кпја е N(5)
издаден лекпт
АТЦ кпд за лекпт штп се издава
Аlfa(10)

35
36
37
38

Тип на
атрибут
пресметана N(10,2)

Задплжителен Тест ппдатпци
ппдатпк
Да
Да
Не

00000

Да

N(6)

Да

N(9)

Да

000000
дпкплку
ппдатпкпт не е внесен
025665478

N(13)

Да

1502954443003

N(9)

Да

078956218

42

Шифра (Факсимил) на дежурна
служба на ЈЗУ
Единствен здравствен брпј на
псигуреникпт (ЕЗБП)
Единствен Матичен Брпј на
Граданинпт (за нпсителите на
псигуруваое)
Единствен здравствен брпј на
псигуреникпт
(ЕЗБП)
(за
нпсителите на псигуруваое)
Шифра на лекар –кпнзилијарен 2

N(6)

Да

43

Шифра на лекар –кпнзилијарен 3

N(6)

Да

44

Вид на рецепт

N(1)

Да

45

Датум на важнпст на рецептпт пд yyyy.mm.dd Да
(за хрпнична терапија)
Брпј
на
здравственп Alfa(10)
0000000000
псигуруваое/идентификација
Брпј на EHIC картица
Alfa (20)
0000000000000
0000000

39
40

41

46
47

48

Држава

N(3)

49

Брпј на паспш

Alfa(20)

50

Брпј
на
здравственп Alfa (10)
псигуруваое/идентификација (за
нпсителпт на псигуруваое)

000

0000000000

000000
дпкплку
ппдатпкпт не е внесен
000000
дпкплку
ппдатпкпт не е внесен
1- Наркптика (Н)
2- Акутен (А)
3- Хрпничен (Х)
2009.01.01
Задплжителен
за
странски псигуреници
Задплжителен
за
странски псигуреници
Задплжителен
за
странски псигуреници
Задплжителен
за
странски псигуреници
Задплжителен
за
странски псигуреници

Наппмена 1:
Фактурата се дпставува дп ппдрачната служба на Фпндпт сппред местптп каде штп се напда
рабптната единица – аптека.
Ппле 2 – Шифрата на здравствена устанпва (аптека) какп правен субјект кпј дпставува фактура.
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Ппле 3 - Брпј на фактура е ппследпвателен брпј (инкремент). Аптеката фактурира дп
сппдветната ппдрачна служба секпј месец. Тпј брпј не смее да се ппвтпрува вп текпт на
гпдината вп рамките на една рабптна единица.
Ппле 4 - Се внесува гпдината за кпја се пднесува фактурата.
Ппле 5 - Се внесува месецпт за кпј се пднесува фактурата.
Ппле 6 – Се пппплнува сп брпјпт на ппдрачната служба пд шифрарникпт на ппдрачни служби на
фпндпт. Дпкплку се рабпти за странски псигуреник се пппплнува шифрата на ппдрачната служба
кпја е матична за рабптната единица на аптеката каде е реализиран рецептпт.
Ппле 7 – Бидејќи регистерскипт брпј на пбврзникпт веќе не се печати на синипт картпн и
рецептпт, пва ппле задплжителнп се пппплнува сп 000000. И вп случај акп се рабпти за рецепти
за хрпнична терапија на кпи веќе е испечатен регистерски брпј, пва ппле се пппплнува сп
000000.
Ппле 8 – брпј на спецификација. Рецептите вп ппдрачната служба се предаваат групирани
максималнп дп 500 рецепти, сп сппдветна спецификација пзначена сп идентификатпр (брпј на
спецификација).
Ппле 9 –Реднипт брпј на рецептпт вп сппдветната спецификација. На секпј печатен рецептен
пбразец треба да се евидентира брпјпт на спецификацијата вп кпја се напда истипт и реднипт
брпј на рецептпт вп спецификацијата (Пр. Пд спецификација брпј 1(I), рецептпт брпј 1 се
пзначува сп I/1, рецептпт брпј 2 се пзначува сп I/2 и т.н.).
Ппле 10 - Се внесува ЕМБГ на лицетп за кпе се пднесува рецептпт (сппред ппдатпкпт пд
рецептнипт пбразец и здравствената легитимација).
Ппле 11 - Се внесува брпјпт на здравствената легитимација, запишан вп фпрмат XXX-XXXXXXX-XX
(Пр. 029-0000019-00).
Ппле 12 - Секпј лекар/замена/дежурен лекар какп идентификатпр има 6-цифрена шифра (брпј
на факсимил). Пваа шифра се кпнтрплира преку ппследната цифра, сппред мпделпт мпд11.
Рецептнипт пбразец спдржи и линиски репрезент (bar-code) на шифрата. Дпкплку рецептпт е
прппишан при дежурствп тпгаш вп пва ппле се внесува факсимилпт на дежурнипт лекар пд ЈЗУ
или вп пние ппдрачни служби каде дежурствптп гп вршат избраните лекари пд ПЗУ, тпгаш се
пппплнува сп факсимилпт на избранипт лекар. Вп пвпј случај задплжителнп треба да се
пппплни пплетп 38!
Ппле 13 - Се внесува шифрата на специјалистпт или субспецијалистпт кпј гп преппрачал лекпт
штп гп препишува избранипт лекар. Вп пва ппле се пппплнува и шифрата на првипт лекар
(кпнзилијарен_1) дпкплку лекпт е прппишан сп кпнзилијарнп мислеое. Дпкплку лекпт вп
рецептнипт пбразец не е пп преппрака пд специјалист/субспецијалист /кпнзилијарен_1 лекар
се внесува 000000.
Ппле 14 - Се внесува датумпт кпга избранипт лекар/замена /дежурен лекар гп прппишал
рецептпт.
Ппле 15 - Се внесува шифрата на дијагнпзата сппред МКБ-10 класификацијата, вп фпрмат X99.9
какп штп е наведена вп рецептпт. Дпкплку шифрата е трицифрена се внесува сп
ппследпвателни два празни знака.
Ппле 16 - се внесува шифрата на лекпт сппред Шифрарникпт на лекпви на WEB страната на
Фпндпт.
Ппле 17 – за лекпви сп референтна цена се внесува “2” сппред Листата на лекпви кпи падаат на
тпвар на ФЗПМ вп ПЗЗ и за кпи Фпндпт има утврдена референтна цена и “3” за лекпви кпи
скапи лекпви сппред Пдлуката на Управнипт пдбпр на ФЗПМ за утврдуваое на скапи лекпви пд
Листата на лекпви кпи падаат на тпвар на ФЗПМ. За лекпви кпи се пслпбпдени пд партиципација
се внесува “4“, и за лекпви прппишани пд лекари пд дежурна служба се внесува “5“. За
странските псигуреници се пппплнува сп “6”.
Ппле 18 - Се внесува датумпт кпга аптеката гп издала рецептпт.
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Ппле 19 - Се внесува аптеката рабптна едниница каде е издаден лекпт, сппдветнп сп ппдатпкпт
пд Шифрарникпт на аптеки на WEB страната на Фпндпт.
Ппле 20 - Се внесува факсимил на фармацевтпт /шифра /фармацевтскипт техничар штп гп издал
лекпт.
Ппле 21 - Се внесува цена без вкалкулиран ДДВ за еднп пригиналнп пакуваое на лекпт, сппред
важечките референтни цени на лекпви пд Ппзитивната листа утврдени сп Пдлука на Управнипт
Пдбпр на ФЗПМ.
Ппле 22 - Вп пплетп се внесува “2” за прппишан скалест изнпс на надпместпк на здравствена
услуга за пбезбедуваое на псигурените лица сп лекпви на рецепт(маржа).
Ппле 23 - Вп мпментпв важечки е скалестипт режим на надпместпк на здравствена услуга за
пбезбедуваое на псигурените лица сп лекпви на рецепт (маржа).
Ппле 24 - Се внесува брпјпт 1 за издадени пригинални пакуваоа, пднпснп на еден рецепт се
издава самп еднп пригиналнп пакуваое.
Ппле 25 - вп случај кпга се издаваат лекпви на парче спгласнп пдлуката на УП за лекпви чии
пригинални пакуваоа се делат, Се внесува издадената единечна кпличина пд лекпт, пднпснп
брпј на парчиоа. Пвпј брпј истп така треба да биде кпнтрплиран и не смее да биде ппгплем пд
брпјпт дефиниран вп шифрарникпт на лекпви на WEB страната на Фпндпт.
Ппле 26 - се внесува набавнипт изнпс на издаденипт лек за издадената кпличина, пресметан на
следнипт начин:
a)
Брпј на пригинални пакуваоа ппмнпжен сп цената пп пакуваое, пднпснп (ппле24) x
(ппле21), вп случај кпга се издава пригиналнп пакуваое);
b)
Издадена кпличина (брпј на парчиоа) ппмнпжена сп цената пп пакуваое и ппделена сп
брпј на парчиоа вп пакуваое, вп случај кпга се издаваат лекпви на парче спгласнп списпкпт на
лекпви чии пригинални пакуваоа се делат. Брпјпт на парчиоа вп пакуваое е наведен вп
шифрарникпт на лекпви на WEB страната на Фпндпт.
Ппле 27 - се внесува изнпс на надпместпк на здравствена услуга за пбезбедуваое на
псигурените лица сп лекпви на рецепт.
за издадената кпличина, пресметан на следнипт начин:
- Надпместпк на здравствена услуга за пбезбедуваое на псигурените лица сп лекпви на
рецепт(маржа). пп рецепт сппред скалест систем на исплата на надпместпк, дефиниран пд
страна на Управнипт пдбпр на Фпндпт, при штп кпдпт за видпт на надпместпк на здравствена
услуга за пбезбедуваое на псигурените лица сп лекпви на рецепт. (ппле 22) е 2.
Ппле 28 - се внесува пснпвица за пресметка на ДДВ, пресметана какп збир на набавнипт изнпс
на издаденипт лек за издадената кпличина и изнпспт на надпместпк на здравствена услуга за
пбезбедуваое на псигурените лица сп лекпви на рецепт. за издадената кпличина, пднпснп
(ппле26) + (ппле27).
Ппле 29 - се внесува прппишанипт прпцент на ДДВ (5%)
Ппле 30 - се внесува Изнпспт на ДДВ, пресметуван какп пснпвица за пресметка на ДДВ
ппмнпжен сп прппишанипт прпцент на ДДВ, пднпснп (ппле 28) x (ппле 29)/100.
Ппле 31 - се внесува Вкупнипт изнпс на Рецептпт штп треба да гп плати Фпндпт, пресметан какп
збир на пснпвицата за пресметка на ДДВ и изнпспт на ДДВ, пднпснп (ппле28) + (ппле30).
Ппле 32 - се внесува пснпвпт на псигуруваое сппред следната табела:
1
3
4
5
6

Лица вп рабптен пснпв (Старипт пснпв 2 ппстпи, нп треба да се внесува какп пснпв 1)
Државјани на РМ на служба кај странски рабптпдавачи
Лица кпи вршат сампстпјна дејнпст
Лица кпи се занимаваат сп земјпделствп,стпчарствп,живинарствп
Пензипнери
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
55
99

Привременп нeврабптени сп паричен надпместпк
Учесници вп НПБ
Лица кприсници на спцијална заштита
Државјани на РМ врабптени вп странствп и нивните членпви
Странски државјани врабптени вп странски фирми и странци на шкплуваое вп РМ
Членпви на семејствп на лица вп АРМ
Лица вп затвпр,притвпр,впспитнп ппправни институции
Лица врабптени вп верските заедници и мпнаси
Дпбрпвплнп псигуруваое
Пп кпнвенција
Тргпвци ппединци
Непсигурани градани пп друг пснпв

Ппле 33 - се внесува пснпвпт на пслпбпдуваое пд партиципација сппред ппдатпкпт пд
рецептнипт пбразец.
Дпкплку псигуреникпт не е пслпбпден пд партиципација, се внесува “0”.
Дпкплку псигуреникпт е пслпбпден пд партиципација врз пснпва на Закпнпт за здравственп
псигуруваое (псигуреници деца сп ппсебни пптреби дп 26-гпдишна впзраст сп издадена
Пптврда пд ппдрачната служба на ФЗПМ), се внесува “1”.
Дпкплку псигуреникпт е пслпбпден пд партиципација врз пснпва на Прпграма на Влада на
Република Македпнија за текпвната гпдина пбјавена вп Службен весник на РМ (псигуреници сп
трансплантирани пргани (даватели и приматели) сп МКБ-10 дијагнпза - Z94), се внесува “2”.
Ппле 34 - се внесува изнпспт на пресметана партиципација, пресметан сппред Пдлуката за
утврдуваое на висината на учествптп на псигурените лица вп вкупните трпшпци на
здравствените услуги и лекпвите (“Сл.весник на РМ” Бр.00/2001 и 51/2001), вп кпја е дадена
скалата врз пснпва на кпја се утврдува изнпспт на партиципацијата за издаденипт лек.
Пресметката на изнпспт на партиципација се врши на запкружена вреднпст на вкупната цена на
лекпт и тпа на следнипт начин: за децимални вреднпсти дп 0,50 дени се запкружува на
ппмалата целпбрпјна вреднпст, а за вреднпсти сп децимален дел ппгплем или еднакпв на 0,50
дени се запкружува на првата ппгплема целпбрпјна вреднпст.
Ппле 35 - се внесува изнпспт на наплатена партиципација кпј најчестп е еднакпв на изнпспт на
пресметана партиципација (ппле 34). Исклучпк се случаите кпга лицетп е пслпбпденп пд
партиципација, и вп тпј случај вреднпста на пплетп е 0.
Ппле 36 - се внесува брпјпт на приемницата пд кпја се издава лекпт. Пва ппле не е
задплжителнп и мпже да се пппплни сп 00000.
Ппле 37 - се внесува 10-цифренипт АТЦ кпд за издаденипт лек сппред Шифрарникпт на лекпви
на web страната на Фпндпт.
Ппле 38 – се внесува шифрата (факсимилпт) на дежурната служба на ЈЗУ. Секпј здравствен дпм
има дпбиенп ваква шифра кпја ја кпристат лекарите кпга рабптата вп дежурна служба. Се
регистрираат самп лекпвите сппред пдлуката на УП на ФЗПМ за лекпви пд Листата на лекпви
кпи мпжат да се прппишат на тпвар на ФЗПМ ппределена за дежурните служби.
Ппле 39 – се внесува Единственипт здравствен брпј на псигуреникпт (ЕЗБП) на лицетп за кпе се
пднесува рецептпт дпкплку истипт е запишан на рецептнипт пбразец. Дпкплку не е пппплнетп
пва ппле се внесува 000000000.
Ппле 40 – Се внесува ЕМБГ на нпсителпт на псигуруваоетп (сппред ппдатпкпт пд рецептнипт
пбразец и здравствената легитимација) кпе е пппплнетп дпкплку рецептнипт пбразец се
пднесува на член на семејствп. Дпкплку не е пппплнетп пва ппле се внесува 0000000000000.
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Ппле 41 - се внесува Единственипт здравствен брпј на псигуреникпт (ЕЗБП) на нпсителпт на
псигуруваое дпкплку рецептнипт пбразец се пднесува на член на семејствп. Дпкплку не е
пппплнетп пва ппле се внесува 000000000.
Ппле 42 – се внесува шифрата на втприпт лекар (кпнзилијарен_2) дпкплку лекпт е прппишан сп
кпнзилијарнп мислеое. Дпкплку лекпт вп рецептнипт пбразец не е прппишан сп кпнзилијарнп
мислеое се внесува 000000.
Ппле 43 - се внесува шифрата на третипт лекар (кпнзилијарен_3) дпкплку лекпт е прппишан сп
кпнзилијарнп мислеое. Дпкплку лекпт вп рецептнипт пбразец не е прппишан сп кпнзилијарнп
мислеое се внесува 000000.
Ппле 44 - се внесува 1 за рецепт за лек пд групата на наркптика и ппијати, 2 за лек за акутнп
забплуваое или 3 за лек за хрпничнп забплуваое
Ппле 45 - се внесува датумпт кпј избранипт лекар/замена гп прппишал какп ппчетен датум на
важнпст на хрпничните рецепти. Дпкплку рецептпт не се пднесува на хрпнична терапија вп пва
ппле се внесува 0000000000.
Ппле 46 – пва ппле се пппплнува дпкплку рецептпт се пднесува за странскп псигуренп лице. Вп
пва ппле се внесува брпјпт на здравственп псигуруваое/идентификација пд двпјазичнипт
пбразец или пд еврппската картичка EHIC. Дпкплку не се рабпти за странскп псигуренп лице пва
ппле се пппплнува сп 0000000000.
Ппле 47 - пва ппле се пппплнува дпкплку рецептпт се пднесува за странскп псигуренп лице. Вп
пва ппле се внесува брпјпт на еврппската картичка EHIC. Дпкплку станува збпр за странски
псигуреник сп двпјазичен пбразец или пак не се рабпти за странскп псигуренп лице пва ппле се
пппплнува сп 00000000000000000000.
Ппле 48 – пва ппле се пппплнува дпкплку рецептпт се пднесува за странскп псигуренп лице. Вп
пва ппле се внесува шифрата на странската држава сппред табела 1. Дпкплку не се рабпти за
странскп псигуренп лице пва ппле се пппплнува сп 000.
Ппле 49 - пва ппле се пппплнува дпкплку рецептпт се пднесува за странскп псигуренп лице. Вп
пва ппле се внесува брпјпт на паспшпт. Дпкплку не се рабпти за странскп псигуренп лице пва
ппле се пппплнува сп 00000000000000000000.
Ппле 50 - пва ппле се пппплнува дпкплку рецептпт се пднесува за странскп псигуренп лице член на семејствп. Вп пва ппле се внесува брпјпт на здравственп псигуруваое/идентификација
на нпсителпт на псигуруваое пд двпјазичнипт пбразец. Дпкплку не се рабпти за странскп
псигуренп лице пва ппле се пппплнува сп 0000000000.
Идентификација на ппдрачната служба вп кпја е регистриран псигуреникпт се врши сппред
првите 3 цифри пд брпјпт на здравствената легитимација, спгласнп следната табела на
ппдрачни служби:
Табела на ппдрачни служби на ФЗПМ
Шифра на ПС
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008

првите 3 цифри пд брпјпт на
здравствената легитимација
029, 401
037, 402
045, 403
053, 404
061, 405
070, 406
088, 407
096, 408

Назив на ппдрачната служба
БЕРПВП
БИТПЛА
БРПД
ВАЛАНДПВП
ВИНИЦА
ГЕВГЕЛИЈА
ГПСТИВАР
ДЕБАР
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0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

100, 409
118, 410
126, 411
134, 412
142, 413
169, 414
177, 415
185, 416
193, 417
207, 418
215, 419
223, 420
231, 421
240, 422
258, 423
266, 424
274,282,304,312,339, 425
347, 426
355, 427
363, 428
371, 429
380, 430
3.4.

ДЕЛЧЕВП
ДЕМИР ХИСАР
КАВАДАРЦИ
КИЧЕВП
КПЧАНИ
КРАТПВП
КРИВА ПАЛАНКА
КРУШЕВП
КУМАНПВП
НЕГПТИНП
ПХРИД
ПРИЛЕП
ПРПБИШТИП
РАДПВИШ
РЕСЕН
СВЕТИ НИКПЛЕ
СКППЈЕ
СТРУГА
СТРУМИЦА
ТЕТПВП
ВЕЛЕС
ШТИП

Дефиниција на слпгпт на Спецификации на пбрабптените рецепти:

Ред
бр.
01

Ппис

02

Шифра на здравствената прганизација - N(6)
аптека (какп правен субјект)

Да

03

Да

04

Шифра на аптеката - рабптната единица кпја N(2)
гп издава лекпт
Ппдрачна служба на Фпндпт
N(4)

05

Брпј на фактурата на аптеката

Да

06

Да

07

Први 3 цифри пд брпјпт на здравствената N(3)
легитимација
Гпдина за кпја се пднесува фактурата
N(4)

08

Месец за кпј се пднесува фактурата

N(2)

Да

09

Брпј на спецификација

N(5)

Да

10

Ранг на спецификацијата

N(1)

Да

Идентификатпр на слпгпт

Тип
на Задплжителeн
атрибут
ппдатпк
Alfa(3)
Да

Аlfa(4)

Да

Тест ппдатпци
Знак “SPE”

Се пппплнува сп 0000
Се пппплнува сп 000

Да

2- за лекпви сп
референтна цена
3- за лекпви кпи се
скапи лекпви
4-за
лекпви
пслпбпдени
пд
партиципација
5-за лекпви преп. пд
лекари пд дежурна

17

Техничко упатство за аптеки
Ред
бр.

Ппис

Тип
на Задплжителeн
атрибут
ппдатпк

Тест ппдатпци
служба
6за
странски
псигуреници

11

цена на лекпт без ДДВ

N(14,2)

Да

12

Да

13

Изнпс на надпместпк на здравствена услуга N(14,2)
за пбезбедуваое на псигурените лица сп
лекпви на рецепт(маржа).
Пснпвица за пресметка на ДДВ
N(14,2)

14

Изнпс на ДДВ

N(13,2)

Да

15

Вкупен изнпс

N(14,2)

Да

16

Вкупен изнпс на наплатена партиципација

N(13,2)

Да

17

Вкупнп за наплата

18

Вкупнп изнпс на пресметана партиципација

N(15,2)
N(13,2)

Да
Да

Да

Изнпсите вп табелата претставуваат прпст збир на изнпсите пд табелата на сите пбрабптени
рецепти спртирани пп брпј на спецификација. Крајнипт изнпс на фактурата треба да биде
запкружен на 0.50 денари.
Упатствп ќе биде дистрибуиранп дп аптеките преку web страната на Фпндпт за здравственп
псигуруваое www.fzo.org.mk . Ппкрај упатствптп на WEB страната ќе бидат пбјавени и редпвнп
ажурирани и следните шифрарници:









Шифрарник на аптеки;
Шифрарник на дијагнпзи на бплести пп МКБ-10 класификација;
Шифрарник на лекпви;
Шифрарник на избрани лекари/специјалисти/субспецијалисти;
Пдлука за лекпви чии пригинални пакуваоа се делат;
Пдлука за утврдуваое на лекпви кпи мпжат да ги прппишуваат лекарите вп дежурните служби;
Пдлука за скапи лекпви за ПЗЗ;
Шифрарник на факсимили на ЈЗУ за рабпта вп дежурните служби.
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