
СООПШТЕНИЕ
За даватели на здравствени услуги

Фондот за здравствено осигурување на Република Северна Македонија, ги информира
давателите на здравствени услуги дека договорите за општа медицина, општа стоматологија,
приватни специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, ќе се продолжат со
анекс на договор до 31.12.2019 година. Анексот на договорот ќе биде изготвен и истиот ќе се
потпишува електронски со дигитален сертификат од двете договорни страни.

За таа цел, здравствените установи треба да ги превземат следните чекори:

- Барањата за продолжување на договорите за општа медицина, општа стоматологија,  приватни
специјалисти, приватни специјалисти стоматолози и лаборатории, да се поднесуваат
електронски преку веб порталот на Фондот верификувани со квалификуван дигитален
сертификаи или со валидна ЕЗК на управителот на здравствената установа.

Здравствените установи кои немаат  важечки дигитален сертификат, истиот треба да го обноват
најдоцна до 26.06.2019 година.

Рокот за поднесување на барање за продолжување на договорите со сите здравствени
установи започнува да тече од 19.06.2019 заклучно до 30.06.2019 година.

Потребни предуслови  за непречено одвивање на процесот на поднесување на барање
за продолжување на договор со анекс на договор.

 Овластените  лица  од ЗУ да имаат креирано профил за најава на порталот на
ФЗОРСМ

 Овластените  лица од ЗУ да имаат обезбедено квалификувани сертификати од
една од  двете овластени сертификациски куќи во РМ

 Овластените  лица да имаат направено асоцијација на квалификуваниот
дигитален сертификат

 Секое овластено лице од ЗУ од  погоре наведениот термин (10.12.2018 година)
најавениот профил  на порталот на ФЗОРСМ

 ќе им биде достапна нова икона односно нова функционалност

Преглед на понуди и договори за да може  да ги користите
функционалностите на истата задожително треба да ги имате направено
следниве  два  подготвителни чекори.

 Инсталација на PDF  екстензија

 Инсталација на клиентска апликација

Сликата погоре е знак дека  успешно сте ги завршиле постапките за инсталација на
екстензијата и клиентската апликација.



По успешните подготвителни активности имате можност да ја докомплетирате
постапката за поднесување на  барање за продолжување на договор со анекс .

Во зависност  од  видот/дејноста  на здравствената установа:

Општа медицина, стоматологија ->ПОДНЕСУВАТЕ  БАРАЊЕ ЗА АНЕКС ЗА
ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА  ПОСТОЕЧКИОТ ДОГОВОР ( детално упатство  во Прилог 1 )

 Од листата Преглед на обврзникот избираме или

, во  зависност од видот на здравствената установа
 Со избор на копчето Зачувај од Апликацијата за ново барање, веќе  е отпочната

постапката  за поднесување на Ново барање.
 Постои можност да се погледне содржината на поднесеното барање

, доколку  утврдиме дека  постои  некаков вид на неправилност

во податоците постои можност, барањето да се избрише

 Со избор на копчето ,Овластеното лице  добива
информација дека  барањето е комплетно и подготвено е за потпишување.

 По избор на копчето , на  барањето во .pdf формат се појавува

следново копче . По избор на  споменатото копче  документот е  дигитално
потпишан и подготвен да се проследи до ФЗОМ.

 По избор на копчето , овластеното лице  го внесува
архивскиот број од здравствената установа  и барањето електронски го
проследува до  ФЗОМ

Со овој чекор  постапката за поднесување на барање за продолжување на договор со
анекс  од страна на  овластеното лице од здравствената установа е завршена.

Откако барањето  ќе биде разгледано од страна на ФЗОРСМ, за истото  овластеното лице
ќе добие нотификација на меил. Активностите кои е потребно да се преземат за да се
докомплетира процесот на потпишување на анексот на договорот детално е опишан во
документацијата односно Прилог1, кој е составни делови од ова Известување.



Доколку овластеното лице на здравствената установа не поднесе барање за
продолжување на договорот со анекс на договор со Фондот на 01.07.2019 година  ќе ги
изгуби привилегиите кои истиот ги има во системот како избран лекар/ лекар
специјалист. Во таков случај профилот на лекарот ќе бидат достапни само
функционалностите  предвидени како и за сите  останати осигурени лица на Фондот.

Фондот апелира до сите чинители во здравствениот систем, крајно сериозно и
одговорно да пристапат кон процесот на продолжување на договорите со анекс на
договори користејќи  ги новитетите на кои Фондот во изминатиот период посветено
работеше, во име на добрата деловна соработка и се разбира во интерес на
континуирана и квалитетна здравствена заштита за осигурените лица.


