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Врз основа на член 130 од Законот за лековите и медицинските помагала како и член 9 став 1 под б) точка 3 
и член 70 од Законот за здравственото осигурување и член 11 од Правилникот индикациите за остварување 

на право на ортопедски и други помагала, Фондот за здравствено осигурување на Македонија, објавува: 
 
 

ЈАВЕН ПОВИК  
за правни лица (ортопедски куќи и здравствени установи – аптеки) за склучување договори/анекси на 

договори за издавање на индивидуални ортопедски и други помагала 
 
 

Поради обезбедување на поголема достапност на индивидуални ортопедски и други помагала од Списокот на 
ортопедски и други помагала за осигурениците, Фондот објавува ПОВИК за склучување на договори со сите 
заинтересирани ортопедски куќи регистрирани за промет и производство на индивидуални ортопедски и други 
помагала и здравствени установи – аптеки, кои се вклучени во мрежата според Уредбата за мрежа на здравствени 
установи и ги исполнуваат критериумите согласно позитивните законски прописи. 
 
 
СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА 
 
Пријавата треба да содржи податоци за правното лице со придружна потребна документација. 
 
Потребните документи за склучување договор/анекс на договор за обезбедување на ортопедски и други помагала се 
објавени на веб страницата на Фондот, на следниот линк: 
 
http://www.fzo.org.mk/DavateliZU/Ortopedski/PrijavaZaSklucuvanjeDogovor  
 
 
НАПОМЕНА: Пријавите кои не ги содржат бараните податоци, односно пријавите во кои недостасува соодветен 
документ, ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од натамошната постапка, односно нема да бидат 
предмет на склучување на договор. 
 
 
РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ 

 
Пријавите треба да се достават од 07.12.2016 година до 21.12.2016 година во просториите на ФЗОМ на ул. Македонија 
бр. 5 Скопје. Пријавите кои ќе се достават по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.  
 
Пријавата се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознаката “Не отворај” Во 
средината на ковертот треба да биде назначено правното лице со точна адреса. Во ковертот ќе се приложат 
потребните документи, заедно со Пријавата. 
 
Пријавата се доставува во еден оригинален примерок и треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот. 
Пријавите кон кои не е приложена бараната документација, правното лице нема да има можност да ги докомплетира 
и ваквите пријави ќе се сметаат за некомплетни.  
 
Пријавата може да се достави и преку пошта на адресата на ФЗОМ, во утврдениот рок. 
 
 
 
 
 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Prijava%20dogovor%20ortopedski%202016.pdf
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Јавниот повик се однесува на следните индивидуални ортопедски помагала: 
 

Реден  
број 

Шифра на 
помагало 

Назив на индивидуално изработено ортопедско помагало 

1.  1101 Надколена дрвена протеза со дрвено лежиште 

2.  1102 Надколена комбинирана протеза  (дрво,метал,кожа) 

3.  1103 Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колк со кожно лежиште 

4.  1104 Надколена комбинирана протеза за дезартикулација на колено 

5.  1105 Надколена скелетна протеза за дезартикулација на колк со пластично лежиште 

6.  1106 Надколена скелетна протеза со пластично лежиште 

7.  1107 Надколенична скелетна протеза за дезартикулација на колено 

8.  1108 Надколенична скелетна геријатриска протеза со дрвено лежиште 

9.  1109 Надколенична скелетна геријатриска протеза со пластично лежиште 

10.  1110 Надколена протеза со две стопала (кај скратување) 

11.  1111 Надколено имедијантно лежиште за протеза 

12.  1201 Комбинирана подколена протеза /дрво,метал,кожа/ 

13.  1202 Дрвена подколена протеза 

14.  1203 Пластична подколена протеза 

15.  1204 Шопортова подколена протеза 

16.  1205 Подколена скелетна протеза со пластично лежиште 

17.  1206 Подколена скелетна протеза со дрвено лежиште 

18.  1207 Подколено имедијантно лежиште за протеза 

19.  1301 Слободен коленски зглоб 

20.  1302 Коленски зглоб со кочница 

21.  1303 Самокочечки коленски зглоб 

22.  1304 Геријатриски коленски зглоб 

23.  1305 Зглоб за дезиркулација на колено 

24.  1306 Надворешен потпорен коленски зглоб 

25.  1307 Зглоб за дезартикулација на колк за скелетна протеза 

26.  1308 Зглоб за колк (трохантер) 

27.  1309 Скочен зглоб за стопало тип Грајзингер 

28.  1310 Скочен зглоб за стопало тип Нормгеленк 

29.  1311 Скочен зглоб за стопало  Сач 

30.  1312 Скочен зглоб за дрвено стопало 

31.  1313 Механички скочен зглоб 

32.  1401 Стопало тип Грајзингер гумено 

33.  1402 Стопало тип Нормгеленк гумено 

34.  1403 Стопало тип Сач гумено 

35.  1404 Филц-дрво стопало 

36.  1503 Козметска облога 

37.  1504 Бутен мидер 

38.  1505 Навлака за чунка 

39.  1601 Надлакатна работна пластична протеза 

40.  1602 Надлакатна естетска пластична протеза 

41.  1603 Подлакатна работна пластична протеза 

42.  1604 Подлакатна естетска пластична протеза 

43.  1605 Подлакатна кожна протеза 

44.  1607 Подлактна Миоелектрична протеза 

45.  1608 Надлактна Миоелектрична протеза 

46.  1701 Зглоб за дезартикулација на рамо 

47.  1702 Функционален лакатен зглоб 

48.  1703 Рачен зглоб 
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49.  1704 Скелет за рачна протеза 

50.  1801 Филцана шака 

51.  1802 Гумена шака 

52.  1803 Механичка функционална шака 

53.  1804 Естетска ракавица 

54.  1901 Кожна  суспензија 

55.  1902 Вакум суспензија 

56.  2101 Надколен апарат со слободен или закочен зглоб во колено со узенгија вградена во чевел 

57.  2102 Надколен апарат со слободен или закочен коленски зглоб со метална сандала 

58.  2103 Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со узенгија вградена во чевел 

59.  2104 Надколен апарат со зглоб во колк,зглоб во колено со метална сандала 

60.  2105 Надколен пластичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб 

61.  
2303 

Подколен апарат со ограничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок 
на чевли 

62.  2304 Подколен апарат со скочен зглоб и метална сандала 

63.  2305 Подколен апарат од челична жица за ограничување на плантарна флексија 

64.  2306 Подколен кожен апарат за корекција на плантарна флексија 

65.  2401 Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен зглоб /Редерсман/ 

66.  2402 Пасивна надлакатна ортоза од пластична маса 

67.  2403 Пасивна подлакатна ортоза од пластична маса 

68.  2404 Радиалис апарат 

69.  2503 Милвоки мидер 

70.  2504 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ 

71.  2505 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО 

72.  2506 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО 

73.  2507 Корсет за кифоза или сколиоза пластичен француски тип 

74.  2602 Корективен апарат за корекција на стопало  Денис-Браун 

75.  2605 Аталанта апарат за исчашени колкови за одење 

76.  2606 Твистеров апарат за корекција на абдукција и адукција на долните екстремитети 

77.  2607 Надколен корективен апарат со метална сандала за корекција на варус или валгус на колено 

78.  2608 Корективен апарат за корекција на скочен зглоб /Редерсман/ 

79.  2609 Надколена корективна лонгета за корекција на контрактури во колено и скочен зглоб 

80.  2610 Подколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стопало 

81.  2612 Корективен апарат за корекција на пектус каренатус 

82.  4101 
Детски корективни чевли за корекција на стопало пес еквинус и вароадуктус со зглобови во пета и 
метатарзален дел со пружина 

83.  4102 Детски корективни ортопедски чевли 

84.  4103 Чевли кај скратување на екстремитети од 1-3 см. 

85.  4104 Чевли кај скратување на екстремитети од 3-6 см. 

86.  4105 Чевли кај скратување на екстремитети од 6-10 см. 

87.  4106 Чевли кај скратување на екстремитети над 10 см. 

88.  4107 Чевли со вградена узенгија за едно стопало 

89.  4108 Чевли со вградена узенгија за две стопала 

90.  4109 Специјални ортопедски чевли по гипсан модел за специфични деформитети 

91.  4110 Чевли со медијално или латерално повишување 

92.  4111 Ортопедски чевли кај парцијални ампутации со надградување на ампутацијата 

93.  4112 Чевли отворен фудбалски тип за протези 

94.  5103 Кожни влошки тапацирани со отвор на пета 

95.  5104 Кожни влошки со латерално или медијално повишување 

96.  5105 Влошки со плута за скратување до 2 см 

 


