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 Број: 02 - 11156/2 
15.09.2011 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                            
                                        
 

ЗАПИСНИК 
од CII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 12.07.2011 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 Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 
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• Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 
присутна); 
• Стојан Петрески, раководител на одделението за здравствено 
осигурување и нормативно правни работи (делумно присутен); 
• Д-р Ана Петрова – советник на директорот за имплементирање на ДСГ 
системот во ФЗОМ (делумно присутна); 
• Д-р 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. 
Утврди дека на седницата се присутни пет 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 
 

1. Предлог за донесување на Правилник за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување;  

2. Предлог за донесување на Правилник за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

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

4. Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 
цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците може да 
остварат право на товар на Фондот; 

5. Одлука за изменување и дополнување на  одлуката  за начинот и 
постапката на отуѓување  на  неупотребливи ствари; 

6. Предлог за донесување на Одлука 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; 

7. Разно. 
 

Потоа праша дали има други предлози во врска со дневниот ред на седницата. 
 
Јосиф Трајковски побара Управниот одбор да го разгледа и дописот на 
Стоматолошката комора на Македонија со барање за зголемување на висината 
на капитацијата на стоматолозите. 
 
Управниот одбор предлогот го прифати, по што едногласно го усвои следниот  
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Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Предлог за донесување на Правилник за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување;  

2. Предлог за донесување на Правилник за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

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

4. Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 
цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците може да 
остварат право на товар на Фондот; 

5. Одлука за изменување и дополнување на  одлуката  за начинот и 
постапката на отуѓување  на  неупотребливи ствари; 

6. Предлог за донесување на Одлука 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; 

7. Допис на Стоматолошката комора на Македонија со барање за 
зголемување на висината на капитацијата на стоматолозите; 

8. Разно. 
 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 
 
ТОЧКА 1 – Предлог за донесување на Правилник за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека се работи за нов правилник 
што е заснован на важечкиот правилник со истиот назив, односно ја 
обработува истата проблематика и ја  следи неговата структура. 
 
Во продолжение, Стојан Петрески ги објасни новините што ги донесува 
предложениот текст на правилникот.  Наведе дека правилникот е работен врз 
основа на  измените на Законот за здравственото осигурување, Законот за 
општата управна постапка и  Законот за придонесите од задолжителното 
социјално осигурување, по што објасни кои измени на наведените закони  се 
рефлектираа на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување.  Додаде и дека обрасците предвидени во овој 
правилник, Управниот одбор ќе треба да ги утврди во рок од триесет дена од 
неговото влегување во сила. 
 
Ирфан Хоџа праша дали за текстот на  правилникот е консултирано 
Министерството за здравство а директорката Парнарџиева – Змејкова 
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одговори дека за подготовките на новиот правилник, уште пред два месеци е 
испратено писмо до Министерството како и до Лекарската, Стоматолошката и 
Фармацевтската комора но не е добиен одговор. 
 
Потоа директорката Парнарџиева – Змејкова, Стојан Петрески и Ана Петрова 
продолжија со  истакнување на новините што ги донесува новиот правилник. 
Текстот беше детално разгледан при што членовите на Управниот одбор 
поставуваа прашања и  даваа сугестии за подобрување на текстот. 
 
На крајот на расправата, по извршените неколку измени на предлог текстот, 
Управниот одбор едногласно  го донесе новиот  
 

Правилник 
за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување 
 
ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Правилник за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство 
 
Стојан Петрески наведе дека како и за правилникот од претходната точка на 
дневниот ред, и за донесување на овој правилник повод се измените во Законот 
за здравственото осигурување. Заради усогласување со неговите одредби 
текстот на важечкиот правилник е целосно преработен. Потоа се осврна на 
новините што ги донесува предложениот текст. 
 
Во  дискусијата што следеше, членовите на Управниот одбор поставија повеќе 
прашања за одредбите на правилникот на кои одговори даваа  директорката 
Парнарџиева – Змејкова и Стојан Петрески. На крајот, Управниот одбор 
едногласно го донесе предложениот 

 
Правилник 

за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во 
странство 

 
 
ТОЧКА 3 – Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала 
 
За третата точка од дневниот ред кус вовед  даде директорката Парнарџиева – 
Змејкова по што за предложените измени и дополнувања подетално 
зборуваше Вера Митровска. Наведе дека по стапувањето на сила на 
Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други 
помагала во март 2011, по нивно барање се остварени повеќе средби со 
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Здружението за телесни инвалиди. На средбите се иницирани измени на 
Правилникот со цел осигурените  лица кои се трајни корисници на ортопедски 
помагала правото да го остваруваат на полесен начин. Направени се анализи и 
согледувања од страна на стручните служби,  по што се предлага  потврдата за 
потребата од ортопедското помагало за трајните корисници да се заверува по 
претходно прибавено мислење од Првостепената лекарска комисија на Фондот 
само при првото остварување на правото. Дел од предлозите на Здружението 
не се прифатени поради  кусиот период на примена на Правилникот кој не 
дозволува да се направи релевантна анализа. Истите ќе бидат анализирани во  
наредниот  период.  Другите измени се однесуваат на  внесување на 
референтни цени во списокот на ортопедските и други помагала што е 
составен дел на правилникот. 
 
По објаснувањето, 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 4 – Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на 
референтни цени на ортопедски и други помагала за кои осигурениците може 
да остварат право на товар на Фондот 
 
Вера Митровска наведе дека е предложено дополнување заради коеркција од 
техничка природа, односно прецизирање на  називот на помагалото Појас за 
фиксирање на дводелен систем за уростома кој треба да биде Појас за 
фиксирање на дводелен систем за уростома, колостома и илеостома. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за  дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на 

ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат 
право на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 
 
ТОЧКА 5 – Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за  начинот и 
постапката на отуѓување  на  неупотребливи ствари 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова потсети дека на седницата одржана на 
17 февруари 2011 година беше донесена Одлука за начинот и постапката на 
отуѓување  на  неупотребливи ствари. Целта на оваа одлука  беше да   се уреди 
начинот и постапката на отуѓување  на основните средства, ситен инвентар, 
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потрошен материјал и други материјали без употребна вредност во 
центаралната  служба и подрачните служби на Фондот, кои веќе се отпишани 
и расходувани врз основа на извештаите  за извршен попис од претходни 
години (пред 2010 година), а не се отуѓени а со цел да се ослободат 
магацинските и  работните простории на Фондот. Според одредбите на 
одлуката, отуѓувањето на неупотребливите ствари требаше целосно да го 
спроведе комисија формирана од директорот на Фондот. Комисијата ги посети 
сите подрачни служби на Фондот, изготви записници за утврдените состојби и 
достави предлог до директорот на Фондот за отуѓување на неупотребливите 
ствари, врз оснаова на кој директорот на Фондот донесе решенија  за отуѓување 
за сите подрачни служби и центрлната служба на Фондот.  Заради поефикасно 
и рационално спроведување на овие решенија, се предлага со измена на 
одлуката да се овозможи истите да ги спроведат подрачните служби на 
Фондот, преку комисии формирани од раководителот на подрачната служба. 
Покрај тоа, заради полесна примена на одлуката се предлага да се утврди и 
нејзин пречистен текст кој ќе се достави на подрачните служби на Фондот.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 
Одлука  

за изменување и дополнување на  одлуката  за начинот и постапката на 
отуѓување  на  неупотребливи ствари 

 
и утврди пречистен текст на оваа одлука во која е опфатен нејзиниот основен 
текст и денешната одлука за изменување и дополнување. 
 
 
ТОЧКА 6 – Предлог за донесување на Одлука 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 
 
Кристина Христова објасни дека Комисијата за утврдување на предлог 
референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, во изминатиот период 
работеше континуирано и изработи преглед на лекови за кои пресмета и 
утврди нови предлог референтни цени.  Во прегледот се опфатени лекови за 
кои е утврдено дека соодветно на законската регулатива и референтните 
податоци, е потребно да се направи корекција на нивните референтни цени. 
Предлогот е изработен согласно одредбите на Правилникот за начинот и 
методологијата за утврдување на референтни цени на лекови. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
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Одлука 
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 

 
ТОЧКА 7 – Барање  од Стоматолошката комора на Македонија за зголемување 
на висината на капитацијата на стоматолозите 
 
Управниот одбор го разгледа и дописот на Стоматолошката комора на 
Македонија со барање за зголемување на висината на капитацијата на 
стоматолозите доставено од членот на Управниот одбор и претставник на 
Стоматолошката комора на Македонија Јосиф Трајковски. Во дописот се 
наведува дека стоматолозите се дискриминирани во однос на лекарската фела 
со оглед што вредноста на капитациониот бод од 35 денари е ниска и ја 
девалвира стоматолошката професија, и се укажува дека неговата вредност со 
оглед на средствата со кои располага Фондот може да се зголеми до 59 денари. 
Се предлага како решение кое ќе се применува до крајот на годината да се 
утврди вредност од 50 денари, а во најкус рок да се одржи состанок на кој 
работна  група на комората ќе ја запознае работната група на Фондот да се  
запознае со моделите на финансирање на примарната стоматологија во 
земјите на ЕУ и  кандодатки за членство во ЕУ. На крајот се укажува и дека ако 
не се зголеми вредноста на капитациониот бод, голем број на стоматолошки 
здравствени установи не ќе можат да опстојат со што ќе биде оневозможено 
добивањето на стоматолошка здравствена заштита на голем број осигуреници. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека Фондот нема резервни 
средства за зголемување на вредноста на капитациониот бод на 
стоматолозите.  За тоа е потребно планирање на средствата однапред, односно 
за идниот буџет. Во сегашната состојба, за да се обезбедат дополнителни 
средства за таа намена, треба да се намалат средствата  предвидени за други 
намени.  Додаде и дека во месец мај беше формирана работна група за заедно 
со Стоматолошката комора да работи на тоа прашање, па зачудува што 
барањето доаѓа сега кога  работата е во тек. 
 
По ова се разви дискусија во која учествуваа сите присутни членови на 
Управниот одбор изнесувајќи ги сопствените  гледишта. На крајот на 
расправата, Управниот одбор во врска со барањето на  Стоматолошката комора 
донесе 
 
Заклучок: Се задолжува стручната служба на Фондот за следната седница да 
подготви анализа на финансиските импликации ако во четвртиот квартал на 
годината вредноста на капитациониот бод се зголеми на 45 денари. 
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ТОЧКА 8 – Разно   
 
Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по 
разгледувањето на барањето на Стоматолошката комора дневниот ред беше 
исцрпен и Управниот одбор во 15.20 часот заврши со работата на  CII -та 
седница. 
 
 
           Записничар,                                                            Управен одбор                                                                                                               
      Христо Трповски                                                         Претседател, 
                                                                                               Ирфан Хоџа 
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