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 Број: 02 - 10378/2 
15.09.2011 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                               
                                                                         
                                        

ЗАПИСНИК 
од CI -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 04.07.2011 година со почеток во 11.00 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;  

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

• 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: 
 

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

 
Присутни од ФЗОМ: 
 

• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 
• М-р Виолета Петровска,  ВД директор на ФЗОМ; 
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• Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 
присутна); 
• Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно 
присутен); 
• Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно 
присутен); 
• Татјана Слезенковска, ДСГ контролор (делумно присутна); 
• Марија Петреска, стручен соработник за договарање и преговарање 
(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. 
Утврди дека на седницата се присутни шест членови на Управниот одбор, со 
што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го 
предложи следниот  
 

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
- Усвојување на записникот од XCIX-та седница на Управниот одбор одржана 

на 27 април 2011 година;  
- Усвојување на записникот од C-та седница на Управниот одбор одржана на 

5 мај 2011 година; 
 

1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;  
2. Барање за дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
3. 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; 

4. Предлог за донесување на нова Одлука за утврдување на лековите кои 
може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба; 

5. Предлог за донесување на одлука за утврдување на лекови чии 
оригинални пакувања се делат;  

6. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапката за 
остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги 
за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи 
кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита; 

7. Предлог за утврдување на формата и содржината на договорот што 
Фондот ќе го склучи со Воено медицинскиот центар Скопје; 

8. Анализа по вид и обем на здравствени услуги и рефундации за 1 квартал 
2011 година; 
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9. Предлог за изменување на надоместоците на јавните здравствени 
установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година во 
согланост со рефундации во 1 квартал 2011 година; 

10. Предлог за изменување на месечните износи на средства за ПЗУ аптеки 
за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година; 

11. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на  
висината на договорениот надоместок на здравствени установи за 
обезбедени услуги од областа на специјалистичко – консултативната 
здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 
година; 

12. Предлог измени и нови референтни цени за специјалистичко 
консултативни здравствени услуги и болнички ДСГ цени 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди 
на лекување за специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита-амбулантски 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени во специјалистичко-
консултативната здравствена заштита 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за превоз на осигурено лице во 
странство во болничката здравствена заштита 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за услуги во болничката 
здравствена заштита за акутни случаи (DSG) 

- Предлог Одлука за утврдување на референтни цени за услуги во 
болничката здравствена заштита за пневмофтизиологија (TBC) 

13. Предлог за донесување на одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

14. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
одобрување на користење приватни возила за службени потреби; 

15. Предлог за донесување на Правилник за техничките и организациските 
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

16. Утврдување на пречистени текстови на општи акти на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија;  

17. Разно. 

Управниот одбор предлогот го прифати, и едногласно го усвои следниот  
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

- Усвојување на записникот од XCIX-та седница на Управниот одбор одржана 
на 27 април 2011 година;  

- Усвојување на записникот од C-та седница на Управниот одбор одржана на 
5 мај 2011 година; 

 
1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;  
2. Барање за дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
3. 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; 

4. Предлог за донесување на нова Одлука за утврдување на лековите кои 
може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба; 

5. Предлог за донесување на одлука за утврдување на лекови чии 
оригинални пакувања се делат;  

6. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапката за 
остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги 
за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи 
кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита; 

7. Предлог за утврдување на формата и содржината на договорот што 
Фондот ќе го склучи со Воено медицинскиот центар Скопје; 

8. Анализа по вид и обем на здравствени услуги и рефундации за 1 квартал 
2011 година; 

9. Предлог за изменување на надоместоците на јавните здравствени 
установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година во 
согланост со рефундации во 1 квартал 2011 година; 

10. Предлог за изменување на месечните износи на средства за ПЗУ аптеки 
за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година; 

11. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на  
висината на договорениот надоместок на здравствени установи за 
обезбедени услуги од областа на специјалистичко – консултативната 
здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 
година; 

12. Предлог измени и нови референтни цени за специјалистичко 
консултативни здравствени услуги и болнички ДСГ цени 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди 
на лекување за специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита-амбулантски 
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- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени во специјалистичко-
консултативната здравствена заштита 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за превоз на осигурено лице во 
странство во болничката здравствена заштита 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за услуги во болничката 
здравствена заштита за акутни случаи (DSG) 

- Предлог Одлука за утврдување на референтни цени за услуги во 
болничката здравствена заштита за пневмофтизиологија (TBC) 

13. Предлог за донесување на одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

14. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
одобрување на користење приватни возила за службени потреби; 

15. Предлог за донесување на Правилник за техничките и организациските 
мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните 
податоци во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

16. Утврдување на пречистени текстови на општи акти на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија;  

17. Разно. 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 
 

- Управниот одбор без забелешки, едногласно  ги усвои записниците од 
XCVIII –та и XCVIX-та седница одржани на 27 април 2011 и 5 мај 2011 
година. 

 
ТОЧКА 1 – Ликвидност и извршување на буџетот на Фондот 
 
Во рамките на оваа точка од дневниот ред, директорката Парнарџиева – 
Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста и 
извршување на буџетот на Фондот. 
 
ТОЧКА 2 – Барање за дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
За втората точка од дневниот ред, воведно излагање даде директорката 
Парнарџиева – Змејкова. Наведе дека предложената измена се однесува на 
дополнување на индикациите за  пропишување на три лека кои се наоѓаат на 
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Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија. 
 
По нејзиното излагање, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања на 
кои одговараа директорката Парнарџиева-Змејкова и Кристина Христова. 
 
На крајот, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  
 

Одлука  
за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар  

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  
 
 
ТОЧКА 3 – 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 
 
Кристина Христова објасни дека се предлагаат два вида на измени и 
дополнувања. Прво, заради утврдување на референтни цени на лекови по 
спроведената постапка во која производителите и увозниците имаа можност 
да се произнесат за предлог референтните цени утврдени од Управниот одбор. 
И второ, додавање на нови заштитени имиња кај генерики за кои се утврдени 
референтни цени.   Потоа заедно со  директорката Парнарџиева-Змејкова го 
запознаа Управниот одбор со разговорите за цените на лековите на чии 
предлог цени имало забелешки. 
 
По објаснувањето, 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 4 – Предлог за донесување на нова Одлука за утврдување на лековите 
кои може да ги препишуваат лекарите во дежурната служба 
 
Кристина Христова наведе дека се предлага донесување на оваа нова одлука за 
утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите во дежурната 
служба заради усогласување со  измените настанати во Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот.  Станува збор за измени на режимот на  
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препишување на три лека во Листата кои  може да ги препишуваат лекарите во 
дежурната служба. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  
 

Одлука 
за утврдување на лековите кои може да ги препишуваат лекарите во 

дежурната служба 
 
со која се извршија предложените измени. 
 
ТОЧКА 5 – Предлог за донесување на одлука за утврдување на лекови чии 
оригинални пакувања се делат 
 
Објаснување за оваа точка даде Кристина Христова. Наведе дека заради 
рационално препишување на  лековите, за лековите  кои се пакуваат во големи 
пакувања,  се предлага да се овозможи делење на пакувањето. За тие лекови, 
лекарот ќе ја препишува точната доза, па аптеката ќе може точно таа таа  доза 
и да ја издаде. Лековите чии пакувања се делат беа утврдени во соработка со 
Фармацевтската комора а  за нив согласност даде и Лекарската комора. 
Ориентир при определувањето на лековите за овој предлог беше месечната 
терапија. 
 
Илија Глигоров укажа дека кај ваквото издавање на лекови,  треба да се поведе 
сметка за обврската на аптеките кон издадената доза во писмена форма да 
дадат упатство за користење на лекот.  Оваа обврска не секогаш ја исполнуваат 
кога издаваат лекови  надвор од оригиналната амбалажа. 
 

Одлука 
за утврдување на лекови чии оригинални пакувања се делат 

 
ТОЧКА 6 – Предлог за донесување на Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и 
постапката за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените 
услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените 
установи кои вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита 
 
Вовед во врска со предлгот даде директорката Парнарџиева  - Змејкова по што 
детално објаснување на новините даде Татјана Слезенковска. Наведоа дека со 
предложените измени се проширува опфатот на осигурени лица кои можат да 
остварат право на биомедицинско потпомогнато оплодување, како родители 
кои имаат заедничко дете со ретардација, како  и сопружници од кои  едниот 
има дете но немаат заедничко. 
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По објаснувањата, Управнниот одбор едногласно го донесе предложениот 
  

Правилник  
за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за 

склучување договори и постапката за остварување на правото и начинот на 
плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато 

оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - 
консултативна здравствена заштита 

 
ТОЧКА 7 – Предлог за утврдување на формата и содржината на договорот што 
Фондот ќе го склучи со Воено медицинскиот центар Скопје 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за утврдување на формата и содржината на договорот за пружање и 

плаќање здравствени услуги во примарна и специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита  - Воено-медицински центар 

 
 
ТОЧКА 8 – Анализа по вид и обем на здравствени услуги и рефундации за 1 
квартал 2011 година 
 
Директорката Парнарџиева  - Змејкова потсети дека Фондот има обврска да 
изготвува квартални анализи за остварениот вид и обем на здравствени услуги 
кај јавните здравствени установи, по што може и да се намали висината на 
надоместокот на  одделни здравствени установи кои не го оствариле видот и 
обемот за кој е проектиран надоместокот. Овојпат намалување на 
надоместоците се предлага само по основ на извршените рефундации за 
сопствените средства што осигурениците ги издвојуваат за набавување на 
материјали и за превоз при користење на дијализа. Ова оттаму што согласно 
склучените договори со здравствените установи, материјалите и превозот за 
пациенти на дијализа се вклучени во утврдените цени на соодветните 
здравствени услуги и истите треба да бидат обезбедени од здравствените 
установи. Имајќи предвид дека здравствените установи во целост не ги 
пружиле здравствените услуги, Фондот врши корекција на утврдените 
надоместоци согласно направените рефундации за секоја здравствена 
установа. 
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ТОЧКА 9 – Предлог за изменување на надоместоците на јавните здравствени 
установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година во согланост 
со рефундации во 1 квартал 2011 година 
 
Директорката Парнарџиева  - Змејкова наведе дека врз основа на анализата од 
претходната точка на дневниот ред, се предлага донесување на одлука со која 
ќе се изврши намалување на висината на надоместоците на 19 јавни 
здравствени установи. 
 
По ова,  Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 
Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување договорните надоместоци 
на јавните здравствени установи 

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 
 
 
ТОЧКА 10 – Предлог за изменување на месечните износи на средства за ПЗУ 
аптеки за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година 
 
Директорката Парнарџиева  - Змејкова наведе дека заради намалувања во 
бројот на стручниот кадар кај одредени аптеки, направени се нови пресметки 
на ниувните месечни износи. Ова е согласно Правилникот за утврдување на 
постапка за определување на месечниот износ на средства кои здравствената 
установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови 
на товар на Фондот. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  
 

Одлука 
за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на 

средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на 
осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од 

Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот 
квартал на 2011 година 

 
со која се изврши намалување на месечните износи на десет аптеки. 
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ТОЧКА 11 – Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на  висината на договорениот надоместок на здравствени установи за 
обезбедени услуги од областа на специјалистичко – консултативната 
здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 
 
Директорката Парнарџиева  - Змејкова наведе  дека се предлагаат измени  на 
надоместоците на две здравствениустанови и тоа на едната поради 
раскинување на договорот со Фондот, а за другата поради промената во број на 
тимови. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 
областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за 

вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 
 
 
ТОЧКА 12 – Предлог измени и нови референтни цени за специјалистичко 
консултативни здравствени услуги и болнички ДСГ цени 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди 
на лекување за специјалистичко-консултативната здравствена 
заштита-амбулантски 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени во специјалистичко-
консултативната здравствена заштита 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за превоз на осигурено лице во 
странство во болничката здравствена заштита 

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 
утврдување на референтни цени за услуги во болничката 
здравствена заштита за акутни случаи (DSG) 

- Предлог Одлука за утврдување на референтни цени за услуги во 
болничката здравствена заштита за пневмофтизиологија (TBC) 

 
Објаснување на предложените измени и дополнувања на одлуките со кои се 
утврдуваат референтни цени на здравствени услуги  што паѓаат на товар на 
Фондот даде Марија Петреска. Објасни од кои причини се предлага утврдување 
на нови цени  за некои од услугите и утврдување на референтни цени на услуги 
за кои досега немало цена.  Потоа членовите на Управниот одбор поставуваа 
прашања а Марија Петреска даваше објаснувања. На крајот на расправата, 
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Управниот одбор еногласно ги донесе следните одлуки со кои  се извршија 
предложените измени и дополнувања: 
 

Одлука  
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 
цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - 

консултативната здравствена заштита – амбулантски 
 

Одлука  
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита 
 

Одлука  
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 
цени за превоз на осигурено лице во странство во болничката здравствена 

заштита 
 

Одлука  
за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги 

во болничката здравствена заштита за акутни случаи 
 

и 
 

Одлука  
за утврдување на референтни цени за третирање на акутни случаи на 

туберкулоза – пневмофтизиологија 
 
 
ТОЧКА 13 – Предлог за донесување на одлука за изменување и дополнување 
на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 
 
Директорката Парнарџиева  - Змејкова наведе дека најголемиот дел од 
предложените измени се однесуваат на промена на рокови и износи за 
одделни набавки предвидени во Планот. Покрај тоа, се предлага и 
дополнување на Планот со  воведување на нови набавки.  
 
Потоа Златко Алексов додаде дека дополнувањето се однесува на 
имплементација на стандардот ISO 9001:2008 – систем за управување со 
квалитет кој треба да се воведе согласно заклучок на Владата, услуга за 
надградба софтвер за ДСГ групер, и Проектирање и предмер – пресметка за 
реконструкција и санација на објекти на подрачни служби и централна служба 
на Фондот. 
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По објаснувањата и кусата дискусија, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука  
за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 2011 година 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  
 
со која се извршија предложените измени и дополнувања. 
 
ТОЧКА 14 – Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
одобрување на користење приватни возила за службени потреби 
 
Директорката Парнарџиева  - Змејкова објасни дека се предлага намалување 
на надоместокот за користење на приватни возила за службени потреби, и тоа 
од 20% на 15% од цената на горивото по изминат километар. Ова се предлага 
затоа што се  забележани примери во подрачните служби  на вработени да им 
се исплаќаат износи кои ја достигнуваат висината на нивната плата.  
 
По ова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 
Одлука 

за изменување на Одлуката за одобрување на користење 
приватни возила за службени потреби 

 
ТОЧКА 15 – Предлог за донесување на Правилник за техничките и 
организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на 
личните податоци во Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

Христо Трповски објасни дека донесувањето на нов правилник е потребно 
заради усогласување со измените на Законот за заштита на личните податоци 
настанати во 2010 година. По овие измени, правилникот на Фондот од 2008 
година не ги задоволува новите барања. Новиот правилник е усогласен со 
важечката регулатива за заштита на личните податоци за што е добиено и 
позитивно мислење од Дирекцијата за заштита на личните податоци.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

Правилник 
за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита 

на обработката на личните податоци во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 
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ТОЧКА 16 – Утврдување на пречистени текстови на општи акти на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор утврди 
пречистени текстови на: 

- Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на 
плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат 
специјалистичко-консултативна здравствена заштита, превентивна 
здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување; 

- Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на 
лекарските комисии на Фондот за здравственото осигурување на 
Македонија; 

- Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на 
плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат 
болничка здравствена заштита; 

- Правилникот за начинот, постапките и поблиските критериуми за 
утврдување на привремена спреченост за работа поради болест и 
повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за 
времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од 
видот на болеста и повредата; 

- Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања 
во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на 
избран лекар; и на 

- Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица 
во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите. 

  
ТОЧКА 17 – Разно 
 
Во рамките на точката разно, Илија Глигоров потсети  на порано истакнатата 
потреба на членовите на Управниот одбор да им бидат дадени на користење 
преносни компјутери. Оваа потреба се наметнува и заради размената на 
материјали по електронски пат и можноста за одржување на  состаноци на 
далечина. Покрај тоа,  побара за членовите на Управниот одбор да се обезбеди 
континуирана обука  за работите што се во  надлежност на Управниот одбор. 
 
Останатите членови на Управниот одбор го поддржаа предлогот на Илија 
Глигоров, по што Управниот одбор едногласно донесе 
 
Заклучок: При следната набавка на компјутери  во ФЗОМ, да се обезбедат 
преносни компјутери за потребите на членовите на Управниот одбор. 
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По донесувањето на овој заклучок, Управниот одбор во 14.45 часот заврши со 
работата на  XCIX -та седница. 
 
 
           Записничар,                                                            Управен одбор                                                                                                               
      Христо Трповски                                                         Претседател, 
                                                                                               Ирфан Хоџа 
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