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Број: 02 - __________ 
_______ 2018 година                                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од Шестата седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 31 јануари 2018 година со почеток во 14.00 часот во просториите на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија 
 
Присутни членови на Управниот одбор: 

 Верица Проковиќ, претставник од Министерството за финансии - претседател; 
 Д-р Фатмир Меџити, претставник од Министерството за здравство - заменик на 

претседателот;  
 Проф. Д-р Бистра Ангеловска, претставник од Лекарската, Фармацевтската и 

Стоматолошката комора на Македонија – член; 
 Проф. Д-р Назми Ејупи, претставник на стопанствениците во Република 

Македонија  - член; 
 Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на  
      Македонија – член; 
 Д-р Димитар Димитриевски, претставник на пензионерите во Република 

Македонија – член.  
 
Отсутни членови на Управниот одбор: 

 Проф. Д-р Ненад Гавриловиќ, претставник на осигурениците  - член. 
 
Присутни од ФЗОМ: 

 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ; 
 Данаил Дончев, В.Д. директор на ФЗОМ; 
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација, делумно присутна; 
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во 
својство на записничар. 

 
Претседателката на Управниот одбор Верица Проковиќ ја отвори и водеше седницата. 
На почетокот утврди дека се присутни шест членови на Управниот одбор со што 
условите за полноважно работење и одлучување се исполнети. Потоа го прочита 
претходно доставениот  
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П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 
 Усвојување на записникот од Четвртата седница на Управниот одбор одржана 

на 29.12.2017 година 
 Усвојување на записникот од Петтата седница на Управниот одбор одржана на 

10.1.2018 година  
 
1. Предлог за донесување на План за јавни набавки за 2018 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 
2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вкупните договорни 

надоместоци на јавните здравствени установи за 2018  година; 
3. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 

приватните здравствени установи од болничката здравствена заштита (кардио 
хирургија, очна хирургија, бањи, фармацевтски факултет); 

4. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
приватните здравствени установи од областите на специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита, за специјалистичко-консултативната 
стоматолошка здравствена заштита, за лабораториите кои работат по упат на 
матичен лекар (ЛУ1) и за МАНУ; 

5. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
дијализните центри за здравствени услуги на осигурените лица кои се на 
хронична дијализа;  

6. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката 
за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

7. Разно.  
 

Предложениот дневен ред беше прифатен без забелешки и без барања за негово 
допoлнување, со што за работата на петтата седница Управниот одбор едногласно го 
усвои следниот 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

 Усвојување на записникот од Четвртата седница на Управниот одбор одржана 
на 29.12.2017 година 

 Усвојување на записникот од Петтата седница на Управниот одбор одржана на 
10.1.2018 година  

 
1. Предлог за донесување на План за јавни набавки за 2018 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 
2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вкупните договорни 

надоместоци на јавните здравствени установи за 2018  година; 
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3. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
приватните здравствени установи од болничката здравствена заштита (кардио 
хирургија, очна хирургија, бањи, фармацевтски факултет); 

4. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
приватните здравствени установи од областите на специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита, за специјалистичко-консултативната 
стоматолошка здравствена заштита, за лабораториите кои работат по упат на 
матичен лекар (ЛУ1) и за МАНУ; 

5. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
дијализните центри за здравствени услуги на осигурените лица кои се на 
хронична дијализа;  

6. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката 
за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

7. Разно.  
 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.  
 

 Усвојување на записникот од Четвртата седница на Управниот одбор одржана 
на 29.12.2017 година 

Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од Четвртата 
седница на Управниот одбор одржана на 29.12.2017 година. 

 
 Усвојување на записникот од Петтата седница на Управниот одбор одржана на 

10.1.2018 година  
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од Петтата седница 
на Управниот одбор одржана на 10.1.2018 година. 
 
ТОЧКА 1 -  Предлог за донесување на План за јавни набавки за 2018 година на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија 
 
Објаснување на предлогот од првата точка на дневниот ред даде директорот Дончев. 
Наведе дека планот за јавни набавки за оваа година е минималистички и дека во него 
не се предвидени капитални расходи. Ја испитуваме можноста и за тоа разговаравме 
со Министерството за финансии, за зголемување во текот на годината заради набавка 
на информатичка опрема. И директорот Рамадани истакна дека планот е 
димензиониран колку за обезбедување на работењето на Фондот, како и дека 
минатиот план заради електронската здравствена картичка беше поголем но не 
можеше да се реализира во целост поради ограничувањата наметнати од изборите во 
2016 и 2017 година. 
Потоа дискутираа членовите на Управниот одбор при што се направи осврт на повеќе 
одделни ставки од планот. Членовите на Управниот одбор поставуваа прашања во 
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врска со одделните ставки а директорите Рамадани и Дончев даваа одговори и 
дополнителни објаснувања.  
 
На крајот, откако дискусијата беше исрпена, Управниот одбор едногласно ја донесе 
предложената 
 

Одлука за усвојување на Планот 
за јавни набавки за 2018 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија 
 
ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вкупните договорни 
надоместоци на јавните здравствени установи за 2018  година 
 
Директорот Дончев објасни дека предлогот за надоместоците на јавните здравствени 
установи како и за останатите здравствени установи за кои предлозите ќе се 
разгледуваат под следните точки на дневниот ред, произлегува од ревидирањето кое 
го најавивме кога на крајот на минатата година со одлуките за надоместоците, сите 
надоместоци за 2018 беа утврдени на нивото на годината што истекуваше. Новите 
надоместоци ќе се реализираат со средствата кои не беа распределени а ги 
предлагаме по консултациите со Министерството за здравство. Потоа одделно објасни 
за намената на средствата кај повеќе здравствени установи. 
 
Потоа се разви дискусија во која членовите на Управниот одбор дискутираа за 
надоместоците на одделни здравствени установи, нивното работење и висината на 
надоместоците кои им се утврдуваат. Во дискусијата зедоа учество Верица Проковиќ,  
Димитар Димитриевски, Љубиша Каранфиловски и Бистра Ангеловска. На крајот 
Верица Проковиќ побара за следната седница да се достави споредбен преглед на 
надоместоците на јавните здравствени установи во 2017 и 2018 година. 
 
По ова, дискусијата беше исрпена и Управниот одбор едногласно ја донесе 
предложената 
 

Одлука 
за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на 

јавните здравствени установи за 2018  година 
 
ТОЧКА 3 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
приватните здравствени установи од болничката здравствена заштита (кардио 
хирургија, очна хирургија, бањи, фармацевтски факултет) 
 
Во рамките на третата точка на дневниот ред беа разгледани  и дискутирани одделно 
предложените надоместоци за одделните здравствени установи. Верица Проковиќ и 
за овие установи укажа на потребата во работните материјали да бидат прикажани и 
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минатогодишните надоместоци. Потоа членовите на Управниот одбор поставуваа 
прашања во врска со одделните здравствени установи а објаснувања даваа 
директорите Рамадани и Дончев.  
 
На крајот, Управниот одбор го прифати предлогот и едногласно донесе 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на ПЗУ Специјална болница 

по хируршки болести „Жан Митрев“ за здравствени услуги од областа на 
кардиоваскуларната хирургија во 2018 година 

 
Одлука  

за утврдување на висината на вкупниот надоместок на ПЗУ Клиничка болница 
Аџибадем Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на 

кардиоваскуларната хирургија во 2018 година 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на ПЗУ Очна болница 
Еуропеан Еје Хоспитал – Скопје за услуги од областа на офталмолошката 

болничка здравствена заштита во 2018 година 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на ПЗУ Систина 

Офталмологија за услуги од областа на офталмолошката болничка здравствена 
заштита во 2018 година 

 
Одлука  

за утврдување на висината на вкупниот надоместок на ПЗУ Специјална болница 
по офталмологија – Серафимовски за услуги од областа на офталмолошката 

болничка здравствена заштита во 2018 година 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Специјалната болница по 

физикална медицина и рехабилитација АД Негорски бањи Негорци – Гевгелија за 
2018 година 

 
Одлука  

за утврдување на висината на вкупниот надоместок за Цар Самуил – Банско за 
2018 година 

 
Одлука  

за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Здравствената установа 
Катлановска бања ДОО – Катланово за 2018 година 
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Одлука  

за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Специјалната болница по 
физикална медицина и рехабилитација „Дебарски бањи – Цапа“ – Дебар за 2018 

година 
и 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок за обезбедени 

здравствени услуги извршени од Фармацевтски факултет – Скопје во 2018 година 
 
со кои се утврдија договорните надоместоци за 2018 година на приватните 
здравствени установи од болничката здравствена заштита (кардио хирургија, очна 
хирургија, бањи, фармацевтски факултет). 
 
ТОЧКА 4 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
приватните здравствени установи од областите на специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита, за специјалистичко-консултативната 
стоматолошка здравствена заштита, за лабораториите кои работат по упат на 
матичен лекар (ЛУ1) и за МАНУ 
 
Во рамките на оваа точка, по куса дискусија, Управниот одбор врз основа на предлогот 
содржан во работните материјали за седницата едногласно донесе 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 
установи за обезбедени услуги  од областа на специјалистичко-консултативната 

здравствена заштита за 2018 година 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 
установи за обезбедени услуги  од областа на специјалистичко-консултативната 
стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција 

и протетика  за 2018 година 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 

установи за обезбедени услуги  од областа на лабораториските испитувања во 
специјалистичко-консултативната здравствена заштита за 2018 година 

 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Македонската академија 

на науките и уметностите (МАНУ) за обезбедување лабораториски услуги од 
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областа на молекуларната биологија и генетското инженерство на осигурените 
лица на Фондот во 2018 година 

 
ТОЧКА 5 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за 2018 година за 
дијализните центри за здравствени услуги на осигурените лица кои се на хронична 
дијализа 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, членовите на Управниот одбор дискутираа 
за состојбата со дијализата порано и во изминатите неколку години по 
приватизацијата на дејноста.  
 
По исцрпувањето на дискусијата, врз основа на предлогот содржан во работните 
материјали за седницата, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Приватната здравствена 

установа Специјална болница за нефрологија и дијализа Диамед – Скопје за 
обезбедување услуги на осигурените лица кои се на хронична хемодијализа во 

2018 година 
 

Одлука  
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Приватната здравствена 

установа Систина Нефроплус – Кавадарци за обезбедување услуги на 
осигурените лица кои се на хронична хемодијализа во 2018 година 

и  
Одлука  

за утврдување на висината на вкупниот надоместок на Приватната здравствена 
установа Диамед Македонија за обезбедување услуги на осигурените лица кои се 

на хронична хемодијализа во 2018 година 
 
По донесувањето на одлуката, поради неодложни обврски седницата ја напушти 
Назми Ејупи а Управниот одбор продолжи да работи со кворум од пет члена. 
 
ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови 
кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Во рамките на шестата точка на дневниот ред, Управниот одбор дискутираше по 
предлогот содржан во работните материјали за седницата. Предлогот се состои од 
дополнување на Одлуката со новорегистрирани готови лекови за генерики за кои 
Фондот има утврдено референтна цена, со што референтната цена не би се 
променила. Исто така опфаќа и бришење од Одлуката на лекови по заштитено име 
бидејќи тие не се повеќе достапни на пазарот во Република Македонија, односно не се 
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регистрирани во земјата и ги нема во централниот регистар на лекови. За ова има 
доставени барања од фармацевтските куќи кои ги произведуваат односно 
дистрибуираат. 
 
Кристина Христова дополнително истакна дека со дополнувањето со со 
новорегистрирани готови лекови за генерики, осигурениците за истиот буџет ќе 
добијат повеќе лекови и што е исто така важно, сите лекови се без доплата. 
 
По дискусијата и дополнителните појаснувања што ги даваа Бистра Ангеловска и 
Кристина Христова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  
 

Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на 
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 
 
ТОЧКА 7 - Разно 
 
Во рамките на точката разно беше дискутирано за следното: 
 
Верица Проковиќ се осврна на Правилникот за дополнување на Правилникот за 
утврдување на висината на платите на работниците во Фондот  за здравствено 
осигурување на Македонија кој беше донесен на седницата одржана на 1 декември 
2017 година. Со тој правилник се овозможи директорот на Фондот, но и Управниот 
одбор да одлучуваат за наградување на вработените. Истакна дека со оглед на 
надлежностите на Управниот одбор, не е соодветно тој да одлучува за наградување на 
вработените поради што предложи одредбата на правилникот која тоа го овозможува 
да се избрише. Исто така и одлуката која е донесена врз основа на таа одредба треба 
да се поништи. 

 
Во дискусијата што следеше и останатите членови се согласија со изнесеното, по што 
Управниот одбор едногласно донесе  

Правилник 
за изменување на Правилникот за утврдување на висината на платите на 

работниците во Фондот  за здравствено осигурување на Македонија 
 
со кој се избриша одредбата што овозможуваше Управниот одбор да одлучува за 
наградување на вработените, и  

Одлука  
за поништување на Одлуката за зголемување на висината на платите на 

вработените во Фондот за здравствено осигурување на Македонија бр. 02-18/13 од 
3.1.2018 година 
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По дискусијата во рамките на точката Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот 
одбор во 16.30 часот заврши со работата на шестата седница.  

 
 Записничар,                                                Управен одбор 

                          Христо Трповски                                               Претседател, 
                                                                        Верица Проковиќ 

 
 
 
 
 
 
 
Овој записник беше едногласно усвоен од Управниот одбор на седницата одржана на 26 
февруари 2018 година 


