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 Број: 02 - 14202/2 
15.12.2011 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                            
                                        
 

ЗАПИСНИК 
од CIII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 15.09.2011 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;  

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

 
Отсутни членови на Управниот одбор: 
 

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

• 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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• М-р Златко Алексов – директор на секторот за јавни набавки (делумно 
присутен);  
• М-р Татјана Лукановска – директор на секторот за финансии; 
• М-р Маја Богдановска – Стојаноска, директор на секторот за 
сметководство и трезор; 
• Д-р Ана Петрова – советник на директорот за имплементирање на ДСГ 
системот во ФЗОМ (делумно присутна); 
• Соња Златановска, републички контролор инспектор од секторот за 
фармација (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 
 

- Усвојување на записникот од CI-та седница на Управниот одбор 
одржана на 4 јули 2011 година; 

- Усвојување на записникот од CII-та седница на Управниот одбор 
одржана на 12 јули 2011 година; 

 
1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;  

2. Анализа на условните надоместоци во јавните здравствени установи со 
предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување договорните надоместоци на јавните здравствени установи 
за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година; 

3. Предлог за намалување на месечниот износ на средства на здравствени 
установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 
пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита; 

4. Предлог за донесување 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; 
 

5. Предлог за донесување на Одлука за утврдување и пропишување на 
обрасците за остварување на права од  задолжителното здравствено 
осигурување  предвидени со Правилникот за содржината и начинот на 
остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување;  
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6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување и пропишување на 
обрасците предвидени со Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги во странство;  

7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
утврдување на формата и содржината на Барањето за остварување на 
правото за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) и  
Протоколот за завршени здравствените услуги кои паѓаат на товар на 
средствата на Фондот за биомедицинско потпомогнато оплодување; 
 

8. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

9. Предлог за донесување на Одлука за започнување со активности заради 
издавање и примена на картичката за здравствено осигурување; 

10. Разгледување на жалба поднесена од Арбер Исаку во врска со Одлуката 
за избор на кандидат на работно место Директор на сектор за 
управување со човечки ресурси заведена под број УПП 04-104 од 
22.08.2011 година; 

11. Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

12. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за 
периодот од 1 јануари до 30 јуни 2011 година; 

13. Информација за реализацијата на буџетот на Фондот и на буџетите на 
јавните здравствени установи за периодот јануари-јуни 2011 година; 

14. Разно. 

Потоа праша дали има други предлози во врска со дневниот ред на седницата. 
 
Бидејќи други предлози за дневниот ред немаше, Управниот одбор едногласно 
го усвои следниот  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

- Усвојување на записникот од CI-та седница на Управниот одбор 
одржана на 4 јули 2011 година; 

- Усвојување на записникот од CII-та седница на Управниот одбор 
одржана на 12 јули 2011 година; 
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1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;  

2. Анализа на условните надоместоци во јавните здравствени установи со 
предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување договорните надоместоци на јавните здравствени установи 
за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година; 

3. Предлог за намалување на месечниот износ на средства на здравствени 
установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 
пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита; 

4. Предлог за донесување 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; 
 

5. Предлог за донесување на Одлука за утврдување и пропишување на 
обрасците за остварување на права од  задолжителното здравствено 
осигурување  предвидени со Правилникот за содржината и начинот на 
остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување;  

6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување и пропишување на 
обрасците предвидени со Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги во странство;  

7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
утврдување на формата и содржината на Барањето за остварување на 
правото за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) и  
Протоколот за завршени здравствените услуги кои паѓаат на товар на 
средствата на Фондот за биомедицинско потпомогнато оплодување; 
 

8. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

9. Предлог за донесување на Одлука за започнување со активности заради 
издавање и примена на картичката за здравствено осигурување; 

10. Разгледување на жалба поднесена од Арбер Исаку во врска со Одлуката 
за избор на кандидат на работно место Директор на сектор за 
управување со човечки ресурси заведена под број УПП 04-104 од 
22.08.2011 година; 
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11. Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои 
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

12. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за 
периодот од 1 јануари до 30 јуни 2011 година; 

13. Информација за реализацијата на буџетот на Фондот и на буџетите на 
јавните здравствени установи за периодот јануари-јуни 2011 година; 

14. Разно. 

 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 
 

- Усвојување на записникот од CI-та седница на Управниот одбор 
одржана на 4 јули 2011 година 

- Усвојување на записникот од CII-та седница на Управниот одбор 
одржана на 12 јули 2011 година 

 
Управниот одбор без забелешки, едногласно ги усвои записниците од  CI-та  и 
CII-та седница. Во врска со заклучокот донесен по точката 7 на CII-та седница 
„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.“ Управниот одбор  
откако беше известен дека анализата не е подподготвена, побара тоа да биде 
сторено во најкус рок. 
 
Потоа седницата започна со работа по дневниот ред и тоа најнапред со точката 
„ Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за 
јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија“. 
 
ТОЧКА 1 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија  
 
Златко Алексов објасни дека на барање на подрачните служби ќе треба да се 
печатат повеќе обрасци а директорката Парнарџиева – Змејкова дополни дека 
е тоа заради проектот „невработени“ кој на почетокот на годината не можеше 
да се предвиди а ангаѓираше големи ресурси. Потоа Златко Алексов продолжи 
објаснувајќи дека другите промени се однесуваат на набавките на телефони и 
телефакси за кои се потребни уреди со подобри можности од првично 
планираните, потоа правосмукалки и клима уреди, како и моторни горива 
(заради промената на цените  на горивата). По објаснувањето, Златко Алексов и 
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директорката Парнарџиева – Змејкова даваа дополнителни објасувања на 
прашањата од членовите на Управниот одбор.  
 
На крајот на расправата, Управниот одбор едноглано 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 2 - Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ 
 
Во рамките на втората точка од дневниот ред, директорката Парнарџиева – 
Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста 
на Фондот. При тоа побара да се посвети особено внимание на  деловите на  
Извештајот за реализацијата на буџетот на Фондот и проекција на расходите 
до крајот на 2012 кој е работен материјал по оваа точка, што се однесуваат на 
функционалните расходи, нискиот износ на приливите на Фондот.   Истакна 
дека поради потфрлувањето кај приходите, се доцни со намирување на 
одделни обврски на Фондот и дека по најновата измена во буџетот на Фондот 
Фондот останува со ист буџет а се прави измена само во структурата на 
приходите.  
 
ТОЧКА 3 – Анализа на условните надоместоци во јавните здравствени 
установи со предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување договорните надоместоци на јавните здравствени установи за 
вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Татјана Лукановска потсети дека со 
склучувањето на новите договори со здравствените установи за обезбедување 
и извршување на здравствени услуги на осигурените лица за периодот април 
2011 - март 2012 година, покрај планот за видот и обемот за здравствените 
услуги кои здравствените установи треба да ги извршат во текот на 
договорниот период,  од интерес за осигурените се подготви и посебен план за 
специфичен (определен минимален) вид и обем, од понудениот план на 
здравствени услуги по квартали, кај дел од здравствените установи. Овие 
здравствени услуги се прикажуваат во посебен образец, „План за специфичен 
вид и обем“ кој е прилог на договорот.  Доколку здравствената установа не ги 
изврши планираните здравствени услуги, определени во планот за 
специфичен вид и обем, Фондот по истекот на секое тромесечие ги намалува 
неискористените средства за таа намена. Во вториот квартал на 2011 година  
договорениот специфичен вид и обем не е остварен  во шест здравствени 
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установи па со оглед на тоа се предлага намалување на висината на нивните 
надоместоци. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за изменување на Одлуката за утврдување договорните надоместоци 

на јавните здравствени установи 
за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 

 
со која се изврши намалување на висината на договорните надоместоци на 
шест јавни здравствени установи. 
 
 
ТОЧКА 4 – Предлог за намалување на месечниот износ на средства на 
здравствени установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови 
кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита 
 
Татјана Лукановска објасни дека предлогот е заради усогласување на 
месечните износи на одделни здравствени установи со  намалувањето на 
тимовите што се случило кај нив. 
 
По ова, Управниот одбор без дискусија едногласно ја донесе предложената 
 

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 промени висината на надоместоците кај 15 здравствени установи. 
 
 
ТОЧКА 5 – Предлог за донесување 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 
 
По оваа точка од дневниот ред, објаснување даде Соња Златановска. Наведе 
дека се предлагаат измени со бришење на заштитени имиња на лекови, 
додавање на заштитени имиња и утврдување на референтни цени според 
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пропишаната постапка. Во однос на бришењето на заштитени имиња објасни 
дека се предлага согласно  известувањата на производителите и увозниците 
дека дека лековите со тие заштитени имиња повеќе не се произведуваат 
односно увезуваат во земјата. Додавањето е кај оние генерики кај кои на 
пазарот се нудат лекови под нови заштитени имиња. Со тоа се зголемува 
изборот на осигурениците.  Во врска со референтните цени, објасни дека по 
утврдените предлог референтни цени и разгледувањето на забелешките, 
направени се и дополнителни проверки од Фондот, а беа остварени и средби со 
некои од претставништвата/дистрибутерите односно носителите на решенија 
за одредени лекови кои се од посебно значење за одредени групи на 
осигуреници, односно за терапија на специфични заболувања. Ова со цел да се 
обезбедат повеќе лекови без доплата односно со намалена доплата. По 
остварените средби,  до Фондот беа доставени дописи од фирмите со кои се 
изјаснуваат за можноста за намалување на цени  за одредени лекови од 
нивната производна палета. За одредени лекови  некои фирми се изјаснија 
дека не се во можност да ја намалат цената, а бидејќи се работи за лекови од 
посебно значење за осигурениците, односно за терапија на специфични 
заболувања, Фондот предлага да се изврши корекција со зголемување на 
нивната предлог референтна цена за да обезбеди лек без доплата. 
 
По објаснувањето, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања, а 
директорката Парнарџиева – Змејкова и Соња Златановска даваа одговори и 
објаснувања. 
 
Љубиша Каранфиловски праша за финансискиот ефект од утврдувањето на 
предложените референтни цени а директорката Парнарџиева – Змејкова 
одговори дека се очекува тој да биде 90 милиони помалку за Фондот и 70 
милиони за осигурениците на годишно ниво, односно вкупно 160 милиони 
заштеда за целиот систем. 
 
На крајот на расправата, Управниот одбор едногласно донесе 
 

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 
 
со која се извршија предложените измени и дополнувања. 
 
ТОЧКА 6– Предлог за донесување на Одлука за утврдување и пропишување на 
обрасците за остварување на права од  задолжителното здравствено 



 9 

осигурување  предвидени со Правилникот за содржината и начинот на 
остварување на правата од задолжителното здравствено осигурување 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека се предлага утврдување на 
обрасците за остварување на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување,  кои согласно новиот Правилник  за содржината и 
начинот на остварување на правата од задолжителното здравствено 
осигурување се утврдуваат со посебна одлука на Управниот одбор.  Наведе и 
дека со новите обрасци ќе има поедноставување на остварувањето на правата, 
односно ќе се бараат помалку документи во прилог.  Потоа членовите на 
Управниот одбор ги коментираа одделните обрасци а на поставените прашања 
одговараше и дополнителни објаснувања даде Ана Петрова. На крајот, 
Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и 

начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување 

 
ТОЧКА 7 – Предлог за донесување на Одлука за утврдување и пропишување на 
обрасците предвидени со Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги во странство 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека исто како кај  
Правилникот  за содржината и начинот на остварување на правата од 
задолжителното здравствено осигурување, и во новиот  Правилник за начинот 
на користење на здравствени услуги во странство е предвидено дека обрасците 
се утврдуваат со посебна одлука на Управниот одбор.   
 
Откако беа разгледани одделните  обрасци, Управниот одбор едногласно ја 
донесе предложената 

Одлука 
за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство 
 
ТОЧКА 8 – Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
утврдување на формата и содржината на Барањето за остварување на правото 
за биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) и  Протоколот за завршени 
здравствените услуги кои паѓаат на товар на средствата на Фондот за 
биомедицинско потпомогнато оплодување 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека се предлагаат промени во 
обрасците за остварување на правото за биомедицинско потпомогнато 
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оплодување, заради усогласување со одредбите на правилникот кој беше 
донесен во јули оваа година, а со кој се прошири кругот на лицата што можат 
да го остварат тоа право, односно се промени дел од медицинските документи 
кои се бараат од подносителот. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за изменување на Одлуката за утврдување на формата и содржината на 
Барањето за остварување на правото за биомедицинско потпомогнато 

оплодување (БПО) и  Протоколот за завршени здравствените услуги кои 
паѓаат на товар на средствата на Фондот за биомедицинско потпомогнато 

оплодување 
 
со која се утврдија новите обрасци на барањето и протоколот. 
 
 
ТОЧКА 9 – Предлог за донесување на Одлука за започнување со активности 
заради издавање и примена на картичката за здравствено осигурување 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека согласно Правилникот за 
картичката за здравствено осигурување, Управниот одбор на Фондот со одлука  
одобрува преземање на чекори заради имплементирање на здравствената 
картичка. Во моментов се исполнети условите за почеток на постапката за 
печатење на  прибраните и обработени  апликации  за вработените во Фондот 
за здравствено осигурување на  Македонија и членовите на нивните семејства, 
за вработените  во јавните здравствени установи и приватните здравствени 
установи  со кои Фондот има склучено договор, и за вработените  во јавната и 
државна администрација (министерства фондови, агенции, општини и јавни 
претпријатија  на општинско ниво, судови и др). Покрај тоа, исполнети се 
условите за почеток на постапката за прибирање и обработка на апликациите 
за издавање на електронските здравствени картички за невработените лица  и 
членовите на нивните семејства, за пензионерите и членовите на нивните 
семејства, и за вработените во поголемите   приватни фирми  со повеќе од  65 
вработени и членовите на нивните семејства. Со оглед на тоа, се предлага 
Управниот одбор со одлука да го одобри отпочнувањето на активности за 
реализирање на наведеното. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

Одлука 
за започнување со активности заради издавање и примена на 

електронската картичка за здравствено осигурување 
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ТОЧКА 10 – Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови 
кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека се предлага уврдување на 
пречистен текст на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија поради големиот број на извршени 
измени од нејзиното донесување во 2007 година. Со пречистениот текст ќе се 
обезбеди поедноставување на нејзината примена. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го утврди пречистениот текст 
на  

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

 
кој го опфаќа основниот текст на Листата и единаесет измени и дополнувања. 
 
ТОЧКА 11 – Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи 
за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2011 година 
 
Во рамките на оваа точка од дневниот ред,Татјана Лукановска на Управниот 
одбор му го презентира Извештајот од финансиски контроли на јавни 
здравствени установи за периодот од 1 јануари до 30 јуни 2011 година. Потоа 
членовите на Управниот одбор дискутираа и поставуваа прашања, на кои 
претставниците на Фондот даваа објаснувања. 
 
 
 
ТОЧКА 12 – Информација за реализацијата на буџетот на Фондот и на 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари-јуни 2011 
година 
 
Во рамките на дванаесеттата точка на дневниот ред, на Управниот одбор му 
беше презентирана Информацијата за реализацијата на буџетот на Фондот и 
на буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари-јуни 2011 
година. На поставените прашања од членовите на Управниот одбор, одговори 
даваше Татјана Лукановска. 
 
 
ТОЧКА 13 – Разгледување на жалба поднесена од Арбер Исаку во врска со 
одлуката за избор на кандидат на работно место Директор на сектор за 
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управување со човечки ресурси заведена под број УПП 04-104 од 22.08.2011 
година 
 
Претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа наведе дека жалбата е поради 
неспроведување на постапката за избор на директор на секторот за 
управување со човечки ресурси согласно Законот за јавни службеници.  
 
Потоа стручните служби на Фондот ги презентираа сите чекори преземени во 
постапката со кои е постапувано согласно важечките прописи. 
 
Ирфан Хоџа наведе оти наводите  од жалбата ги смета за оправдани па 
предложи конкурсот да се поништи и да се објави нов. Предлогот го стави на 
гласање. 
 
Ирфан Хоџа гласаше за, а Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски, 
Елизабета Србиновска Костовска и Јосиф  Трајковски против предлогот. На тој 
начин предлогот беше одбиен. 
 
ТОЧКА 14 – Разно   
 
Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по 
разгледувањето на точката 13,  дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор 
во 14.30 часот заврши со работата на  CIII -та седница. 
 
                     Записничар,                                            Управен одбор 
               Христо Трповски                                          Претседател, 
                                                                                      Јован Грповски 
 
 
Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 
М-р Виолета Петровска 


