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1 Процес на поднесување на фактури од ортопедските куќи
Целта на овој документ е да се опише начинот на кој ќе се испраќаат фактурите од отропедските
куќи до ФЗОМ. Испратената месечна фактурата од ортопедската куќа е достапно за обработка и
одобрување во централата на ФЗОМ.

1.1 Преглед на фактури
Овластен потпишуваш на ортопедската куќа може да врши преглед на месечните фактури на
таа ортопедска куќа.

Тоа го прави со клик на менито
страница. (Слика 1)

при што се отвара нова

Слика 1

На оваа страница имате можност да изберете месец и година за која сакате да ја прегледате
фактурата. За оваа фактура можете да прегледате
-

Број на фактура,
Архивски број,
Во кој статус е фактурата,
Вкупен износ (вкупен пресметан износ),
Износ за исплата.
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Кога фактурата е во статус “За потпишување” тогаш освен статусот единствено како информација
е достапен вкупниот износ. Останатите податоци се појавуваат кога фактурата сме ја пратиле за
прием во ФЗОМ. Делот за акции пак ги содржи следните можни прегледи на оваа фактура
-

Детали,
Превземи фактура,
Превземи спецификација,
Испрати до ФЗОМ.

Со клик на првото копче за детали, се отвора нова страница на која можете да ги прегледате
сите валидни и невалидни потврди за дадениот месец. Слика (3)

Слика 3

Со клик на копчето

се враќате на првичниот преглед на фатурата.

Второто копче од акциите ни овозможува да ја превземеме фактурата во PDF формат. Слика (4)
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Слика 4

Третото копче од акциите пак ни овозможува да превземеме детална спецификација за сите
издадени помагала за тој месец. Слика (5)
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Слика 5

1.2 Испраќање на фактури до ФЗОМ

Последното копче од акциите
ја праќа прегледаната фактура до ФЗОМ
со што статусот на оваа фактура се менува во “За прием”. Оваа акција е достапна само во
случаите кога фактурата е во статус “За потпишување” и не е поминат рокот за испраќање на
фактури до ФЗОМ, а тоа е до 10ти во месецот. Со клик на оваа акција се појавува дијалог
прозорец во кој потребно е да го внесете бројот на фактурата. Слика (6)

Слика 6

Со клик на зачувај се појавува нов дијалог прозорец каде барањето задолжително треба
електронски да биде потпишано за да се прати до ФЗОМ. Слика (7)
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За да можете успешно да го извршите процесот на електронско потпишување потребно е да го
поврзете читачот со компјутерот и да го изберете сертификатот од ЕЗК картичката.

Слика 7

Потоа со клик на копчето
картичката. Слика (8)

, се прикажува форма за внес на пинот на

Слика 8

Со внесување на точен пин, ќе ви се прикаже порака за потврда на акцијата. Слика (9)

Слика 9

Со клик на продолжи, барањето успешно ќе се испрати во ФЗОМ за понатамошна
обработка.Слика(10)
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Слика 10

Од кога фактурата ќе биде пратена до ФЗОМ, на портал се следат статусите кои се менуваат со
нејзината обработка и тоа
-

За прием
За ликвидатура
Неконтолирана
Контолирана
Одобрена

Со обработката на фактурата во ФЗОМ, доколку е генерирано барем едно книжно
задолжување во било кој месец, се појавува уште еден таб, до табот “Фактури”, а тој е
“Книжни задолжувања”. Во овој таб се листаат сите книжни задолкжуања, независно од
месецот. Слика (11) За ставките од овој дел може да се преземе документ. Слика (12)

Слика 11

Слика 12

Пример на генерирано книжно писмо. Слика (13)
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Слика 13

1.3 Нефактурирана
За месеците во кои не е издадено ниту едно помагало се генерира празна фактура која се
означува како “Нефактурирана” и оваа фактура не се праќа за прием до ФЗОМ. За оваа фактура
достапни се акциите: Детали, Превземи фактура, Превземи спецификација. Слика (11)

Слика 11
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