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1 Преглед и достава на фактури 

Целта на овој документ е  да се опише начинот на кој ќе се генерираат месечните пресметки и 

фактури од здравствените установи од дејноста општа медицина, гинекологија и 

стоматологија, кои имаат договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 

исплата на месечна капитација и достава на податоците за планирани и реализирани цели по 

избран лекар.   

1.1 Преглед на фактури (улога Овластено лице за потпишување на фактури) 

Секоја здравствена установа која има договор за давање на здравствени услуги во примарна 

здравствена заштита со фондот, треба да овласти лице/лица кои ќе можат преку порталот на 

фондот да доставуваат фактури за капитација. Здравствената установа барањата за 

овластување (образец ЕЛ ОЛ 1) ги поднесува во било која подрачна служба на фондот.  

Секое овластено лице  за поднесување на фактури од здравствената установа, кое има активно 

регистрирано овластување во фондот, по најава на својот профил на порталот на фондот ќе 

има привилегија да работи со фактурите за капитација.  

 

Со клик на менито “Преглед на фактури” се отвара страница со податоците за здравствената 

установа. 
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1.1.1 Прикажи фактури за конкретна година 

 

Со избор на година и клик на копчето “Прикажи” се прикажува листа на сите фактури за 

конкретната година. 

 

Новоизгенерираните фактурите немаат податоци за Број на фактура, Архивски број и Износ за 

исплата. Статусот на овие фактури е “За потпишување”. Овие фактури овластеното лице треба 

да ги потврди и да ги достави до фондот. На крајот на секој ред има колона за акции преку кои 

можете да ги добиете следниве информации:  

1.1.2 Детали за фактура 

 

Со клик на копчето “Детали” се отвара нова страница во која се листаат сите пресметки за 

капитација за конкретниот месец и година од избраната фактура. Доколку во здравствената 

установа има повеќе од еден избран лекар во овој дел се прикажуваат пресметките за сите 

активни лекари во соодветниот месец и година. 
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За дадена пресметка овластеното лице може да ги направи следните три акции 

1. Превземи спецификација 

 

Со клик на копчето "Превземи спецификација" се овозможува превземање на 

спецификацијата за конкретната пресметка во pdf формат. Во оваа пресметка се дадени 

детали за пресметката на ниво на осигуреник. 

 

2. Превземи збирна пресметка 

 

Со клик на копчето "Превземи збирна пресметка" се овозможува превземање на збирната 

пресметка за конкретниот лекар во pdf формат. 
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3. Прегледај цели 

 

Со клик на копчето "Прегледај цели" се овозможува преглед на целите за даден избран лекар 

за конкретна фактура. 
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1.1.3 Промени цели 

 

Со клик на копчето “Промени” во било која редица од табелата се овозможува едитирање на 

конкретната цел. Во зависност од периодот кога се едитира целта се дозволува промена на 

планирани, односно реализирани цели. 

 

Откако ќе се променат планираните/реализираните цели, со клик на копчето “Зачувај”, 

промените успешно се зачувуваат, по што полето Процент за намалување автоматски се 

менува (оваа промена се врши само при промена на реализираните цели). Додека со клик на 

копчето “Откажи” се откажува започнатата акција. 

1.1.4 Врати се назад 

 

Со клик на копчето “Врати се назад” корисникот се враќа назад во прозорецот каде што се 

листаат сите фактури. 

1.1.5 Превземи документ за фактура 

 

Со клик на копчето "Превземи документ" се овозможува превземање на избраната фактурата 

за конкретен месец и година која е збир од сите пресметки на избраните лекари од тоа ПЗУ во 

pdf формат. 
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1.1.6 Репресметка за фактура 

 

Со клик на копчето "Репресметка" се генерира барање за изготвување на нова пресметка за 

избраниот месец и притоа автоматски ќе биде изготвена новата пресметка. Откако ќе биде 

изготвена пресметката ќе добиете известување преку електронска пошта дека репресметката е 

изготвена. Репресметка не може да се направи ако веќе сте ја пратиле пресметката до фондот. 

Репресметка обично се прави доколку избраниот лекар нема електронска здравствена 

картичка (ЕЗК) и има однесено ИЛ обрасци на електронски медиум за обработка во 

подрачната служба на фондот и се чека на обработка на истите. 

1.1.7 Испрати ја фактурата до ФЗОМ 
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Со клик на копчето “Испрати до ФЗОМ” се отвара форма за внесување на бројот на фактура. 

Доколку фактурата се однесува за некој месец кој не е последниот месец од кварталот (на 

пример за прв квартал ако пресметката е за мецес Јануари или Февруари) тогаш формата за 

внесување на број е следнава: 

 

Доколку фактурата е за месец кој е последен во кварталот (на пример за првиот квартал ако 

пресметката е за месец Март) тогаш формата за внес на бројот е следнава: 

 

во која што му се дава известување на корисникот колкаво ќе биде намалувањето на 

фактурата поради неисполнетост на целите од тоа тромесечие. Пресметката на целите се врши 

врз основа на доставените податоци за планирани и реализирани цели. Во ова намалување не 

се внесени податоците за пресметка на целта за рецепти бидејќи таа цел се пресметува 

подоцна. Известување за намалување за целта рационално пропишување на рецепти се 

генерира откако сите ПЗУ аптеки кои имаат договор со фондот, ќе ги достават своите податоци 

до фондот. Откако ќе се внесе број на фактура со клик на копчето “Зачувај” се отвара форма за 

електронско потпишување. Во овој момент овластеното лице треба да ја стави својата ЕЗК во 

читачот кој е поврзан за компјутерот, за да направи електронско потпишување на фактурата. 
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Кога ќе се одбере соодветниот сертификат од ЕЗК на овластеното лице (одбраното ЕЗБО треба 

да е исто со ЕЗБО од ЕЗК на овластеното лице) се клика на копчето “Потпиши и прати” по што 

се отвара прозорец за внесување на пин. 

 

Доколку внесениот пин е валиден по клик на  “ОК” фактурата добива статус “За прием”. 

1.1.8 Преглед на сторно износи за конкретна фактура 

 

Со клик на копчето “Сторно износи” се отвара прозорец во кој прикажуваат сторно износите за 

конкретната фактура, со наведена причината за сторно износ и вредноста на износот 
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1.1.9 Прикажи книжни задолжувања за конкретната година 

Доколку постојат книжни задолжувања за избраната година истите се листаат во табелата 

Книжни задолжувања. 

 

1.1.9.1 Превземи документ за книжно задолжување 

 

Со клик на копчето “Превземи документ” се превзема книжното задолжување во pdf формат. 
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2 Преглед на капитации (улога Лекар) 

Секој избран лекар на својот профил има привилегија да ги прегледува пресметките за 

капитација. Во менито има коцка “Преглед на капитации”. 

 

Со клик на иконата се отвара прозорец во кој се листаат податоците за членовите на тимот, 

податоците за установата и се прикажува листа на пресметки за капитации на лекарот.  

  

2.1 Прикажи пресметки за капитација на лекар за избрана година 

 

Со избор на  година и клик на копчето “Прикажи” се листаат сите пресметки за капитација на 

лекари за избраната година. На својот профил избраниот лекар ќе може да ги гледа и 

пресметките на капитации направени пред 2014 година. Овие податоци се однесуваат на 

пресметаните, но не и на исплатените капитации за тој период. 
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2.1.1 Превземи спецификација 

Во последната колона Акции  има две копчиња за превземање на пресметките на капитација. 

Со клик на копчето  "Превземи спецификација" се овозможува 

превземање на спецификацијата за конкретната пресметка во pdf формат. Во спецификацијата 

се прикажува листа на сите осигурани лица со детален приказ на секое лице поодделно колку 

поени носи во пресметката зависно од старосната група и периодот на осигуреност и избор на 

конкретниот лекар. 

 

2.1.2 Превземи збирна пресметка 

 

Со клик на копчето "Превземи збирна пресметка" се овозможува превземање на збирната 

пресметка за конкретниот лекар во pdf формат. Во збирната пресметка се прикажува збирен 

преглед по категории на осигурени лица зависно од старосните граници, со вкупно поени кои 
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се остваруваат во секоја категорија посебно, зависно од бројот  на лица во соодветната 

категорија. 

 

 

3 Преглед на цели (улога Лекар) 

Секој избран лекар на својот профил има во менито коцка за преглед на целите. 

 

Со клик на иконата  “Преглед на цели” се отвара прозорец во кој што се листаат податоци за 

установата и избраниот лекар.  
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3.1 Прикажи цели за конкретен квартал и година 

 

Со избор  на одреден квартал и година се листаат сите цели за конкретниот квартал и година. 

 

3.1.1 Внесување и менување на планирани цели 

 

Со клик на копчето “Промени” во било која редица од табелата се овозможува едитирање на 

конкретната цел. На почетокот на тромесечието избраниот лекар треба да ги внесе податоците 

за планирани цели за тоа тромесечие. Во текот на целото тромесечие избраниот лекар може 

да врши промени на планираните цели. По завршување на тромесечието нема да може да се 

врши промена на планираните цели. 
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Едитирањето се врши со позиционирање во соодветното поле за планирани цели за 

конкретната цел за која е потребно да се внесе вредност или пак да се изврши промена. 

Откако ќе се променат планираните цели, со клик на копчето “Зачувај” промените успешно се 

зачувуваат. Додека со клик на копчето “Откажи” се откажува започнатата промена.  

3.1.2 Промени реализирани цели 

 

На крајот од тромесечието односно се додека не ја достави фактурата од последниот месец од 

тромесечието до фондот, избраниот лекар може да ги внесе податоците за реализираните 

цели за претходното тромесечие. Со клик на копчето “Промени” во било која редица од 

табелата се овозможува едитирање на конкретната цел. 

 

 

Едитирањето се врши со позиционирање во соодвентото поле за реализирани цели за 

конкретната цел за која е потребно да се изврши промена. Откако ќе се променат 

реализираните цели, со клик на копчето “Зачувај” промените успешно се зачувуваат и 

вредноста на Процентот за намалување се менува. Додека со клик на копчето “Откажи” се 

откажува започнатата промена. 


