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 Број: 02 - 7607/2 
04.07.2011 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                                                                                            
                                        

ЗАПИСНИК 
од C -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 05.05.2011 година со почеток во 12.00 часот во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 
Присутни членови на Управниот одбор: 
 

• Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - 
претседател;  

• Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на 
Македонија – член; 

• Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на 
Стопанската комора на Македонија – член; 

• Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на 
пензионерите на Македонија – член; 

• Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на 
Македонија – член. 
 

 
Отсутни членови на Управниот одбор: 
 

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 
заменик на претседателот; 

• Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на 
потрошувачите на Македонија – член. 

 
Присутни од ФЗОМ: 
 

• М-р Виолета Петровска, директор на ФЗОМ; 
• Татјана Лукановска, директор на секторот за финансии (делумно 
присутна); 
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• Саша Иванов, раководител на одделението за контрола (делумно 
присутен); 
• Соња Златановска, републички контролор во секторот за фармација 
(делумно присутна); 
• Вера Митровска, раководител на одделението за внатрешна контрола 
(делумно присутна); 
• Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во 
својство на записничар. 

 
Седницата ја отвори и водеше претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа. 
Откако утврди дека се присутни пет членови на Управниот одбор со што се 
исполнети условите за полноважно работење и одлучување, предложи 
Управниот одбор да работи по следниот  
 

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;  
2. Предлог за   донесување на одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување на оддалечени  рурални места; 
3. Предлог за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопедски и други помагала; 

5. Разно. 
 
Управниот одбор предлогот го прифати, по што едногласно го усвои следниот  
 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;  
2. Предлог за   донесување на одлука за дополнување на Одлуката за 

утврдување на оддалечени  рурални места; 
3. Предлог за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои се на 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите 
за остварување на право на ортопедски и други помагала; 

5. Разно. 
 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 
 



 3 

 
ТОЧКА 1 – Ликвидност и извршување на буџетот на Фондот 
 
Во рамките на првата точка од дневниот ред, Управниот одбор со актуелната 
состојба на ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот го запозна 
Татјана Лукановска. 
 
 
ТОЧКА 2 – Предлог за   донесување на одлука за дополнување на Одлуката за 
утврдување на оддалечени  рурални места 
 
Претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа го образложи предлогот. 
Наведе дека согласно програмата на Владата на Република Македонија за 
изградба на амбуланти во рурални средини,  а со цел да се привлечат за работа 
лекари кои ќе даваат здравствена заштита на населението, се изградени, 
односно во изградба се амбуланти во 17 населени места. Во функција на 
заживување на овие амбуланти, се предлага Управниот одбор да донесе одлука 
со која населените места скопско Копаница,  тетовско Вејце, гостиварско 
Калишта, дебарско Горно Косоврасти, струшките Франгово  и  Мислодежда, 
скопските Катланово и Црн Врв, Локвица и Манастирец -Македонски Брод, 
Мало Коњаре прилепско, Трсино виничко, Калуѓерица радовишко, Скудриње 
гостиварско, Шутово кичевско,  Мерово тетовско и Ново Коњарево струмичко,  
да се утврдат како оддалечени рурални места.  Со донесувањето на 
правилникот за изменување и дополнување на правилникот за начинот на 
плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита 
согласно најновите измени на Законот за здравственото осигурување, утврдени 
се условите што треба да ги исполнуваат населените места за да бидат 
утврдени како оддалечени рурални. Наведените места тие услови ги 
исполнуваат, поради што се предлага со одлука Управниот одбор да ги утврди 
како оддалечени рурални места. 
 
По излагањето на Ирфан Хоџа,  дискутираа и останатите членови на 
Управниот одбор при што поставија повеќе прашања за подготвеноста на 
споменатите амбуланти за работа и за начинот на плаќање, а Ирфан Хоџа 
даваше дополнителни објаснувања. Во дискусијата, Илија Глигоров истакна 
дека треба да се размисли за овозможување за давање терапија во руралните 
амбуланти. 
 
Потоа, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за дополнување на Одлуката за 

утврдување на оддалечени  рурални места 
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со која се утврдија како оддалечени рурални места седумнаесетте населени 
места предложени од Министерството за здравство. 
 
 
ТОЧКА 3 – Предлог за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои 
се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 
 
Објаснување по оваа точка даде Соња Златановска. Наведе дека се предложени 
предлог референтни цени за Salmeterol, fluticasone прашок за инхалариње  
50mcg +100mcg, со кој согласно Одлуката за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот објавена во Службен весник  
на РМ 61 од 29.04.2011 година е дополнета Листата на лекови, како и за лекови 
кои со Одлуката за изменување и дополнување на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот донесена на 27.04.2011 година се вклучени во 
листата. Станува збор за Ursodeoxycholic acid Перопална суспензија 250 mg/ 
5ml, Imatinib mesilat филм обложени таблети 100 mg, и 400 mg. Предлогот е 
изработен согласно одредбите и методологијата од Правилникот за 
утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени на 
лекови и Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за  
начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови. При 
изготвувањето на предлогот користени се податоци за регистрацијата на 
лекови од  официјалната веб страна на Бирото за лекови, податоци за 
одобрените единствени големопродажни цени од официјалната веб-страна на 
Бирото за лекови за единствените цени на лековите, и  податоци за 
големопродажните цени на лековите од референтните земји од изворите на 
податоци утврдени со Правилникот. На предлог референтните цени, 
овластените субјекти ќе можат да дадат забелешки во рок од петнаесет дена од 
објавувањето на интернет страницата на Фондот. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за утврдување на предлог референтни цени на лекови 

 
 
ТОЧКА 4 – Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала 
 
За четвртата точка на дневниот ред објаснување дадоа директорката Виолета 
Петровска и Вера Митровска.  
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Директорката Петровска наведе дека по одржаните состаноци со  здруженија 
на граѓани корисници на помагала и со ортопедски куќи, со предложените 
измени и дополнувања се врши проширување на правата на осигурените на 
лицата чии здравствени состојби се утврдени во правилникот, додека со 
измените на шифрите на некои помагала во списокот ќе се намали потребата 
од посетување на повеќе специјалисти за добивање на помагалото. За таа цел, 
овозможено е одредени помагала да препишуваат и специјалисти хирурзи за 
патологијата што ја третираат. Потоа, заедно со Вера Митровска за секој член 
од предложениот правилник посебно објаснија на што се однесува и каков 
ефект ќе донесе, а членовите на Управниот одбор поставуваа прашања и 
дискутираа. 
 
На крајот, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

Правилник 
за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за  

остварување на  право на ортопедски и други помагала 
 
 
ТОЧКА 5 –Разно 
 
Во рамките на оваа точка Илија Глигоров укажа на потребата покрај нов 
деловник за работењето на Управниот одбор, да се испита усогласеноста и на 
Статутот на Фондот со Законот за здравственото осигурување, како и да се  
преиспита целисходноста на некои негови одредби (член 20 и 24). 
 
Со тоа дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.00 часот заврши со 
работата на  C -та седница. 
 
 
           Записничар,                                                            Управен одбор                                                                                                               
      Христо Трповски                                                         Претседател, 
                                                                                               Ирфан Хоџа 
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