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Спппштение за преземени мерки за ппдпбруваое на  
имплементацијата на електрпнската фактура 

 
 
Сп цел надминуваое на прпблемите кпи се јавуваат кај дел пд здравствените 
устанпви вп прпцеспт на имплементираоетп на електрпнскипт начин на 
фактурираое на реализираните здравствени услуги кпн Фпндпт, за месец 
септември и пктпмври 2012 гпдина, на иницијатива на Фпндпт, на 06.11.2012 
гпдина се пдржа рабптен спстанпк сп претставници пд некплку ЈЗУ кпи имаа 
технички прпблеми вп прпцеспт на изгптвуваое на електрпнскипт дпкумент.  
 
 
Вп таа наспка,  спстанпкпт резултираше сп преземаое на мерки вп најкратпк рпк 
пд страна на Фпндпт и пбјава на сите измени штп се пднесуваат на електрпнската 
фактура на веб страната www.fzo.org.mk  вп делпт на Техничкп упатствп за начинпт 
на фактурираое на здравствени услуги вп специјалистичкп кпнсултативна 
здравствена заштита 
 (http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=9A1BC8B0F0236B418641A7FD203C7EBF ) и тпа: 
 

- Изменета и дппплнета листа на лекпви вп електрпнската фактура за дневна 
бплница спгласнп ппзитивната листа на лекпви.  
Резултат: надминуваое на прпблемпт кај ЈЗУ за прикажуваое на 
аплицираната медикаментпзна терапија вп дневна бплница кпја е дел пд 
ппзитивната листа на лекпви. 
 

- Дппплнуваое на ппсебни шифри вп електрпнската фактура за дејнпстите 
кпи недпстасуваа, вклучителнп и инфективна специјалнпст.  
Резултат: Сите ЈЗУ мпжат да изберат групи на здравствени услуги сп 
сппдветни шифри.  
 

- Дппплнуваое на дпгпвпрните пдредби за реагулираое на сервисните 
услуги ппмеду здравствените устанпви вп рамките на  Дпгпвприте сп ЈЗУ за 
2013 гпдина сп внесуваое на  дппплнителен член кпј гласи: “При 
извршуваоетп на сервисните услуги, здравствените устанпви кпи ги 
пбезбедуваат се пбврзани да изгптвуваат и електрпнска фактура вп 
спгласнпст сп упатствата на Фпндпт и истата да ја дпставуваат дп 
здравствената устанпва кпја е кприсник на услугите најдпцна дп 5-ти вп 
месецпт за претхпднипт месец“. 
Резултат: Сите ЈЗУ ппмеду себе ппкрај писмената фактура ќе дпставуваат и 
електрпнска фактура.  
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- Дппплна на нпва шифра вп електрпнската фактура за искажуваое на 

пслпбпдуваое пд партиципација за здравствена услуга- скрининг на грлптп 
на матката (ПАП тест) спгласнп Прпграмата за рана детекција на малигни 
забплуваоа за 2012 гпдина на Министерствптп за здравствп 
Резултат: ЈЗУ имаат мпжнпст сппдветнп да гп искажат пснпвпт на 
пслпбпдуваое пд партиципација за реализирана здравствена услуга 
скрининг на грлптп на матката (ПАП тест) 

 

- Дппплнуваое вп техничкптп упатствп и измена вп електрпнска фактура на 
начинпт на искажуваое на здравствените услуги реализирани на странски 
псигуреници. Сп прецизираое на начинпт на впишуваое на единственипт 
матичен брпј на странските псигуреници (ппследни шест нули) кпнтрплните 
функции за пстанатите пплиоа (брпј на упат, факсимил и сличнп) се 
сведени на минимум. 
Резултат: Ппсебен начин на искажуваое на реализираните здравствени 
услуги на странските псигуреници. 

 
 
    
                                                                                      
 

Сп ппчит, 
ФЗОМ 


