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1 Процес на електронска за заверка на ортопедско помагало 

преку Портал 

Целта на овој документ е да се опише начинот на кој избран лекар или специјалист ќе може да 

изврши електронска заверка на потврдата за потреба на ортопедско помагала за свој 

осигуреник преку портал, односно специјалист за било кој активен осигуреник. Електронски 

потпишаното барање за потреба од ортопедско помагало ќе ги помине истите контроли како и 

контролите на шалтерската апликација која се кроисти во подрачните служби на Фондот. По 

успешната заверка, истата ќе биде достапна за преглед во Фондот и ќе биде еднакво валиден 

документ за издавање на помагало од ортопедската куќа. 

1.1 Изработка на потврда за потреба од ортопедско помагало и нејзина 
автоматска заверка 

Најавен корисник кој има улога на избран лекар, односно специјалист ќе може да избере 

изработка на потврда за ЗОП кој се наоѓа во делот на Барања за осигуреници. Со клик на иконата 

за “Барања за осигуреници”   се отвора панелот во кој се прикажуаат различните 

видови барања кои може да ги поднесе најавеното лице преку портал. (Слика 1) 

 

Слика 1 
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Во овој панел доколку ја имате соодветната улога се листа и редот за барањa за ЗОП каде со 

клик можете да ја отворите страната преку која понатаму може да се пребара осигуреник и да 

се поднесе барање за ЗОП.  

Пребарувањето на осигуреникот се прави со внес на ЕМБГ/ЕЗБО во означеното поле, по што се 

клика на копчето “Пребарај”. (Слика 2) 

 

Слика 2 

Со пребарувањето на осигуреникот се отвора нова страна за преглед на детали за издадените 

ортопедски помагала за тој осигуреник, независно дали тоа е креирано на портал или во 

апликацијата за заверка на помагала во ФЗОМ. (Слика 3) 
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 Слика 3  

Во табелата за преглед можете да ги видите сите изготвени барања за ЗОП со информации за: 

датум на потврда, шифра на помагало, назив на помагало, старосна група, вид на заверка, статус 

на потврдата, број на заверка, датум на заверка, важност од – до на помагалото и можни акции 

кои можете да ги превземете. Овозможени се филтри по старосна група и вид на заверка и тоа 

со избор од листата: 

     

Како и филтри по Шифра, Назив на помагало, Статус на потврда, Број на заверка со внес на 

текст/број. 
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Креирањето на ново Барање за ЗОП се прави со клик на копчето  во горниот десен агол, или 

со  клик  на копчето    во редот кај што е  масечната /хронична заверка од прегледот, по што 

се отвора нова форма за пополнување на податоци за новото барање. (Слика 4) 

 

 Слика 4  

Информации кои се задолжителни за пополнување се: 

 Датум на прием (Секогаш денешниот ден) 

 ЕМБГ на подносител (Пребарување на ЕМБГ, по што се пополнува “Име и презиме на 

подносител”.) 

 Забелешка (текст) 

По пополнување на барањето потребно е да се пополни и наредниот таб на потврдата. (Слика 

5) 

 

Слика 5 

mailto:helpdesk@fzo.org.mk


Страна 7 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

helpdesk@fzo.org.mk  

Информации кои се задолжителни за пополнување на потврдата се: 

 Број на потврда 

 Датум на потврда (Секогаш денешниот ден) 

 Ортопедско помагало (Пребарување по шифра на помагало каде се листаат само оние 

помагла кои избраниот лекар/ специјалист може да ги издаде според режим на 

пропишување и конфигурација. Тука не спаѓаат помагалата за кои треба мислење од 

лекарска комисија, потпис од втор лекар, конзилијарно мислење, специјалистичко 

мислење, доколку се работи за терминална фаза или месечна заверка) 

 Шифра на дијагноза (Според режим на пропишување и конфигурација се листаат само 

оние шифри кои соодветствуваат на најавеното лице и избраната шифра на помагало) 

 Лекар (Податоци на најавеното лице) 

Креирање на месечназаверка преку Портал може да се направи само доколку за лицето за таа 

шифра на помагало веќе постои мислење од лекарската комисија каде е вклучен 

специјалистички извештај или конзилијарно мислење. ( Слика 6) 

 

Слика 6 

По соодветно пополнување на податоците можете да го зачувате и потпишете барањето со клик 

на , по што ќе ви се појави порака за потврдување на акцијата, и 

електронски потпишување на барањето. По потпишувањето на барањето ќе ви се појави порака 

за успешноста на потпишувањето, а помагалото ќе биде излистано во табелата на детали за 

осигуреникот. (Слика 7, Слика 8)  
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Слика 7 

 

Слика 8 

Потпишаното барање е веќе достапно за преглед и во ФЗОМ од каде доколку има потреба 

истото ќе може да се сторнира доколку заверката не е реализирана и не е издадено помагалото 

од ортопедска куќа. 

Достапна акција за заверените потврди е преглед на истите без можност за промена или 

бришење на некоја од нив. (Слика 9) 
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 Слика 9  

1.2 Преглед на заверки на помагало за осигуреникот 

Секое најавено лице ќе може да направи преглед на сите издадени заверки на негово име, од 

Портал или од апликацијата на ФЗОМ. Тоа може да се направи со клик на табот за “Лични 

барања”  и “Пребарај”. (Слика 10) 

 

Слика 10 
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По ова ви се отвора нова страна на која можете да ги прегледате сите издадени заверки со 

деталите за нив. (Слика 11) 

 

Слика 11 

Во делот за акции можете да направите преглед на детали за издадената потврда со клик на 

копчето , односно да го превземете документот на заверка со клик на копчето . 

Прегледот на детли отвора нов прозорец со деталите за потврдата. (Слика 12) 

 

Слика 12 
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