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 Број: 02 – 15600/1 
15.12.2011 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                                                                                                                            
 

ЗАПИСНИК 
од CIV -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 10.10.2011 година со почеток во 9,00 часот во просториите на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија 

 
Присутни членови на Управниот одбор: 
 

• Јован Грповски, 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; 
• М-р. Виолета Петровска, ВД директор на ФЗОМ; 
• М-р. Маја Богдановска – Стојаноска, директор на секторот за сметководство и  
         трезор (делумно присутна); 
• Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен); 
• Гоце Гаврилов, директор на сектор информатика (делумно присутен); 
• Бранислава Катушевска, раководител  на одделение за буџетска координација 
       преговарање и договарање (делумно присутна); 
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• Владимир Димковски, раководител на одделение за  план и анализа (делумно  
         присутен); 
• Марија Петреска, стручен соработник во  одделение за буџетска координација,  
       преговарање и договарање (делумно присутна); 
• Марија Јаневска, републички контролор  (делумно присутна); 
• Даниела Јовческа - Ѓуровска, шеф на одделот за примарна здравствена 
заштита, во својство на записничар. 
 

Пред почетокот на седницата, Управниот одбор утврди дека претседател на Управниот 
одбор во продолжение на календарската 2011 година, како претставник од 
Министерството за здравство е Јован Грповски. Ова поради тоа што со решение на 
Владата на Република Македонија од 28 септември 2011 година, досегашниот 
претставник на Министерството за здравство и претседател на Управниот одбор Д-р 
Ирфан Хоџа е разрешен а е именуван Јован Грповски.  
 
Потоа Јован Грповски ја отвори и водеше седницата. 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 Одлука за поништување на Одлуката за распишување на конкурс за 

именување на директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

1.1. Предлог Одлука за распишување на конкурс за именување на директор (едно лице)  
       на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
2. Информација за ликвидност на буџетот на Фондот; 
3. Предлог Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на завршени 

епизоди на лекување за специјалистичко консултативна стоматолошка 
здравствена заштита; 

4. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и 
лекови; 

5. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита; 

6. Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на референтни 
цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итната 
медицинска помош со домашно лекување; 

7. Информација за анализа на боледувања; 
8. Информација за ПЗУ кои доставиле понуди по истекот на рокот за доставување на 

понуди; 
9. Предлог Одлука за изменување и дополнување 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 примарна 
здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата 
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на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 
година; 

10. Предлог Одлука за измена и дополнување на планот за јавни набавки за 2011 
година; 

11. Предлог Одлука за утврдување на надоместокот за издавање на нова  електронска 
картичка за здравствено осигурување и надоместокот за повторно активирање на 
блокирана електронска здравствена картичка; 

12. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
скапи лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија што се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита; 

13. Предлог Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

14. Жалба од Абдула Исеини; 
15. Разно 

 
Потоа праша дали има други предлози во врска со дневниот ред на седницата. 
 
Со оглед на тоа дека немаше прелози за дополнување на дневниот ред, Управниот 
одбор,  едногласно го усвои следниот  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Предлог Одлука за поништување на Одлуката за распишување на конкурс за 
именување на директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

1.1. Предлог Одлука за распишување на конкурс за именување на директор (едно лице)  
           на  Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
2. Информација за ликвидност на буџетот на Фондот; 
3. Предлог Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на завршени 

епизоди на лекување за специјалистичко консултативна стоматолошка 
здравствена заштита; 

4. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и 
лекови; 

5. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита; 

6. Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на референтни 
цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итната 
медицинска помош со домашно лекување; 

7. Информација за анализа на боледувања; 
8. Информација за ПЗУ кои доставиле понуди по истекот на рокот за доставување на 

понуди; 
9. Предлог Одлука за изменување и дополнување 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 примарна 
здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата 
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на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 
година; 

10. Предлог Одлука за измена и дополнување на планот за јавни набавки за 2011 
година; 

11. Предлог Одлука за утврдување на надоместокот за издавање на нова  електронска 
картичка за здравствено осигурување и надоместокот за повторно активирање на 
блокирана електронска здравствена картичка; 

12. Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
скапи лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија што се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита; 

13. Предлог Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

14. Жалба од Абдула Исеини; 
15. Разно 

 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 
 
ТОЧКА 1 – Предлог  Одлука за поништување на Одлуката за распишување на конкурс 
за именување на директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и  

ТОЧКА 1.1. Предлог Одлука за распишување на конкурс за именување на директор 
(едно лице) на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Директорката  М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова информираше дека согласно 
Извадокот од нацрт – записникот од четиринаесеттата седница на Владата на 
Република Македонија одржана на 13.09.2011 година, Управниот одбор треба да го 
поништи конкурсот за  меѓународното барање за директор на Фондот и да распише нов 
конкурс за еден директор на Фондот,  кој треба да биде домашно физичко лице. 

Претседателот Јован Грповски појасни дека согласно член 56 од Законот за 
здравствено осигурување, а во врска со член 16 од Статутот на Фондот за здравствено 
осигурување треба да се формира Конкурсна комисија во состав од претседател и 
четворица членови кој се именуваат од членовите на Управниот одбор. При тоа 
предложи сите присутни членови на денешната седница на Управниот одбор да бидат 
именувани како членови на Конкурсната комисија која треба да ја спроведе 
процедурата за објавување на конкурсот, приемот на пријавите по истиот и 
изготвување  и доставување на листата на пријавени кандидати. 

Предлогот на претседателот Јован Грповски како и даденото објаснување за точката на 
дневен ред , Управниот одбор ги прифати и едногласно  донесе: 
 

Одлука за поништување на Одлуката за распишување на конкурс за именување на 
директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  

и 

Одлука за распишување на конкурс за именување на директор (едно лице) на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија; 
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ТОЧКА 2 – Информација за ликвидност на буџетот на Фондот 
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова ги информираше членовите на 
Управниот одбор за ликвидноста на буџетот на Фондот врз основа на направена 
финансиска анализа заклучно со месец септември 2011 година. Истакна дека во 
октомври се очекува подобрување на ликвидноста поради очекуваниот ребаланс на 
буџетот. Укажа дека поради неповолната финансиска состојба  Фондот има побавна 
динамика на исплатата на договорните обврски. 
 
Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, забележа дека прегледот за извршената 
финансиска анализа во иднина да биде попрегледен, со цел да се добие вистинска 
слика за ликвидноста на Фондот. 
 
  Управниот одбор беше запознат со информацијата за ликвидноста на буџетот 
презентирана од страна на  Фондот  и продолжи понатаму со другите точки на 
дневниот ред. 
 
ТОЧКА 3 – Предлог Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на завршени 
епизоди на лекување за специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена 
заштита 
 
За третата точка од дневниот ред кус вовед  даде Бранислава Катушевска и предложи 
Управниот одбор да ги  усвои референтните цени за пакети на завршени епизоди на 
лекување од областа на специјалистичко консултативна стоматолошка консултативна 
здравствена заштита и тоа референтни цени на пакети на завршени специјалистичко 
консултативни услуги од областа на детска стоматологија и референтни цени за 
пакети и услуги од специјалистичко стоматолошка консултативна здравствена 
заштита од областа на орална патологија и пародонтологија (болести на устата и 
парадонтот). 
 
Д-р Јосиф Трајковски, бараше во одлуката да се прецизира дека здравствените услуги 
се однесуваат за специфични  и комплексни случаи, бидејќи во спротивно нема да 
гласа за истата. 
 
Останатите членови се согласија со барањето на Др. Јосиф Трајковски и побараа во 
одлуката да се прецизира  дека се работи  за специфични и комплексни случаи. 
 
По завршувањето на дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе: 
 

Одлука 
за утврдување на референтни цени на пакети на завршени епизоди на лекување за 

специјалистичко – консултативна  стоматолошка здравствена заштита на специфични 
и комплексни случаи 
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ТОЧКА 4 – Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и 
лекови 
 
Бранислава Катушевска, објасни дека предлог измената  на Одлуката за утврдување на 
учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лекови 
 се однесува на висината на учеството на осигуреното лице во вредноста на 
здравствените услуги во специјалистичко – консултативна и болничка здравствена 
заштита и истата  се должи пред се на поедноставување и унифицирање на начинот на 
пресметување на партиципација.  
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова потврди дека овој начин на 
пресметување на партиципацијата е попрактичен и поефикасен и нема да има 
финансиски импликации ниту врз здравствените установи ниту врз осигурените лица 
на Фондот и дека ќе се применува од први ноември 2011 година. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе: 
 

Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на учеството на осигурените 

лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лекови 
 
 
ТОЧКА 5 –  Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на референтни цени во специјалистичко консултативна здравствена заштита 
 
Марија Петреска, информираше дека имајќи ја во предвид современата апаратура која 
преставува резултат на развојот на технологијата, Фондот оцени дека има потреба од 
ревидирање на постојаните референтни цени на лабораториските услуги. Укажа дека 
новата апаратура овозможува истовремено продуцирање на поголем број на резултати 
од биохемиските анализи и намалување на ангажираноста на медицинскиот персонал 
за добивање на истите. Истакна дека имајќи го во превид калкулативните елементи 
кои ја формираат цената на лабораториската услуга, Фондот смета дека за 61 
лабораториска услуга потребно е намалување во висината на референтната цена. Исто 
така наведе дека предлог цените се добиени како резултат на компаративна анализа 
на податоците со кои располагаше Фондот и тоа од јавните и приватните здравствени 
установи во Р. Македонија како и споредба со цените од регионот и тоа Република 
Словенија и Република Србија. Информира дека предлог цените ќе се применуваат од  
први ноември 2011 година. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе: 
 

Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко консултативна здравствена заштита 
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ТОЧКА 6 – Предлог Одлука за измена и дополнување на Одлука за утврдување на 
референтни цени на пакети на услуги во превентивна здравствена заштита и итната 
медицинска помош со домашно лекување 
 
Владимир Димковски, објасни дека Фондот од оваа година воведе нов начин на 
фактурирање на здравствените услуги од примарна здравствена заштита што се 
обезбедува од страна на здравствените домови. Истакна дека воведните пакети во 
примарната здравствена заштита овозможија на ова ново на здравствена заштита 
фактурирањето да биде унифицирано на ниво на цела држава. Информира дека 
постојаните цени за пакетите се дефинирани согласно обезбедените податоци од 
страна на здравствените домови кои учествувале во подготвувањето на истите. Исто 
така укажа и на тоа дека и по воспоставувањето на новиот систем на фактурирање на 
услугите Фондот продолжи активно да ги следи фактурите на овие јавни здравствени 
установи и да комуницира со сите здравствени домови воочувајќи ги сите пречки и 
недостатоци околу нивното фактурирање. Информира дека предлог цените ќе се 
применуваат од први ноември 2011 година. 
 
Д-р Љубиша Каранфиловски, потврди дека се работи за нов пристап на фактурирање 
од страна на здравствените домови, со цел да го оправдаат добиениот буџет од Фондот. 
Праша дали Фондот размислува и понатаму во делот на нивното финансирање. 
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова, објасни дека критериумите за 
превентивна здравствена заштита се во надлежност на Министерството за здравство и 
дека пакетите се правени согласно Правилникот на Министерството  за здравство и 
Правилникот за тимови од  Република Хрватска. Оцени дека ревидирањето правната 
регулатива е во надлежност на Министерството за здравство, а Фондот треба истата 
само да ја следи.  
 
По завршувањето на дискусијата, Управниот одбор едногласно  донесе: 
 

Одлука 
за измена и дополнување на Одлука за утврдување на референтни цени на пакети на 
услуги во превентивна здравствена заштита и итната медицинска помош со домашно 

лекување 
 

ТОЧКА 7 – Информација за анализа на боледувања 
 
Владимир Димковски, информираше дека Фондот во почетокот на оваа година 
достави информација во врска со  постојано зголемување на исплатата по однос на 
надоместок при привремена спреченост за работа како и предлог мерки за 
подобрување на системот до Владата на Република Македонија. Укажа дека по 
насоките добиени од Владата на Република  Македонија извршена е  дополнителна 
анализа со цел да се опфати и состојбата со надоместоците во 2011 година и дека 
истата е направена во координација со надлежните институции.  
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Д-р Љубиша Каранфиловски, ја подржа  целокупно направената информација како и  
дополнителна анализа на Фондот заедно со  предлог мерките за подобрување на 
системот.  
 
  Управниот одбор беше запознат со информацијата за боледувањата презентирана од 
Фондот  и продолжи понатаму со другите точки на дневниот ред. 
 
ТОЧКА 8 –  Информација за ПЗУ кои доставиле понуди по истекот на рокот за 
доставување на понуди 
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова, информира дека после истекот на 
рокот за доставување на понуда за склучување на договор со Фондот за периодот 
01.04.2011 година – 31.03.2012 година доставени се понуди од вкупно 29 приватни 
здравствени установи. Појасни дека согласно Законот за здравствено осигурување  
Фондот склучува договори за период од 12 месеци од 1 април во тековната година  до 31 
март во наредната година, , а доколку има нереализирани средства може да се склучат 
и за пократок временски период заклучно со 31 март во наредната година. Истакна 
дека во фискалната 2011 година Фондот нема нереализирани средства поради 
пониските приливи од планираните во буџетот за 2011 година. Напомена дека со 
новиот ребаланс на буџетот во септември вкупниот износ на буџетот на Фондот остана 
ист односно се зголеми само износот на трансферот на ставката за боледувања а не и 
за здравствени услуги од Министерство за финансии за сметка на пониските приливи 
по основ на наплатените придонеси. Соодветно на тоа потенцира дека Фондот нема 
нереализирани средства за склучување на дополнителни договори за здравствени 
услуги со здравствени установи. 
 
Д-р Љубиша Каранфиловски, го прифати објаснувањето за немање на дополнителни 
финансиски средства на Фондот за склучување на договори со здравствени установи 
кои доставиле понуди после истекот на предвидениот законски рок. Сакаше да се 
информира во врска со една аптека на која Управниот одбор веќе и доделил квота но 
истата нема склучено  договор со Фондот. 
 
Претседателот Јован Грповски, појасни дека бараната информација од страна на Др. 
Љубиша Каранфиловски не е точка на дневен ред на оваа седница и дека стручните 
служби на Фондот истата треба детално да ја разгледаат од формално правен аспект. 
 
  Управниот одбор беше запознат со информацијата за приватни здравствени установи 
кои доставиле понуди по истекот на рокот за доставување на понуди презентирана од 
Фондот  и продолжи понатаму со другите точки на дневниот ред. 
 
ТОЧКА 9 – Предлог Одлука за изменување и дополнување 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 
примарна 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 
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Владимир Димковски, објасни дека врз основа на допис од Секторот за правни работи 
на Фондот заради намалувања во бројот на стручниот кадар во одредени аптеки 
направени се нови пресметки на квоти согласно Правилникот за утврдување на 
постапката за определување на месечниот износ на средства кои здравствената 
установа може да го добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на 
товар на Фондот.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе: 
 
 

Одлука 
за изменување и дополнување 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 примарна 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 

 
ТОЧКА 10 – Предлог Одлука за измена и дополнување на планот за јавни набавки за 
2011 година 
 
Златко Алексов, објасни дека се прави измена во Планот за јавни набавки за 2011 и тоа 
во делот Класа I. Договори и рамковни спогодби за јавна набавка на стоки во која се 
менува проценетата вредност на постапката за доделување на договор за јавна 
набавка на Масло за горење екстра лесно ЕЛ-1 и проценетата вредност на постапката 
за доделување на договор за јавна набавка Моторни горива. Исто така напомена дека 
се дополнува планот со нова ставка „Вградување на мерен уред на топлотната 
потстаница„ во Подрачна служба – Скопје. Напомена дека планот се дополнува и во 
Класа II. Договори и рамковни спогоди за јавна набавка на услуги со нова ставка 
„Испитување на громобранска инсталација, заштитно заземјување и отпор на 
изолација на електрична инсталација и останати потреби од заштита и спасување„ која 
ќе се спроведе со отворена постапка како и со нова ставка „Истражување на јавното 
мислење со спроведување на анкета на околку 25% од невработените лица во РМ за 
причините поради кои не го промениле основот за здравствено осигурување„, која ќе се 
спроведе со отворена постапка.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе: 
 

Одлука 
за измена и дополнување на планот за јавни набавки за 2011 година 

 
 
 

ТОЧКА – 11 Предлог Одлука за утврдување на надоместокот за издавање на нова  
електронска картичка за здравствено осигурување и надоместокот за повторно 
активирање на блокирана електронска здравствена картичка 
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Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова, објасни дека во Законот за 
здравствено осигурување е дефинирано дека цената на електронската здравствена 
картичка е на товар на осигуреникот освен трошоците за првото издавање на 
картичката кои се на товар на Министерството за здравство, без да се дефинира 
износот на цената. Истакна дека Секторот за информатика од Фондот во комуникација 
со Република Хрватска и Република Словенија предложи надоместокот за издавање на 
нова  електронска картичка за здравствено осигурување да изнесува  350,00 денари, а 
надоместокот за повторно активирање на блокирана електронска здравствена 
картичка да изнесува 100,00 денари. 
 
Д-р Илија Глигоров, се интересираше кој го внесува пинот на картичката. 
 
Гоце Гаврилов, одговори дека осигуреното лице лично го внесува пинот на картичката 
и дека со тоа се овозможува заштита на неговите лични податоци. 
 
По завршувањето на дискусијата, Управниот одбор едногласно  донесе: 
 

Одлука 
за утврдување на надоместокот за издавање на нова  електронска картичка за 

здравствено осигурување и надоместокот за повторно активирање на блокирана 
електронска здравствена картичка 

 
ТОЧКА 12 -  Предлог Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на скапи лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија што се издаваат на рецепт во примарната здравствена заштита 
 
Марија Јаневска, објасни дека се формира Комисија со задача да утврди Листа на скапи 
лекови кои паѓаат на товар на Фондот, а се издаваат на рецепт во примарна 
здравствена заштита. Укажа дека во предлог листата се додадени четири лека од 
болничка во примарна здравствена заштита. Истакна дека основен критериум за 
вклучување на лековите во листата е просечното чинење на месечна терапија по 
пациент со вклучен ДДВ да е над 4.000,00 денари, а при тоа да нема лек од дадената 
генерика со кој просечната месечна терапија би чинела помалку.  
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова, објасни дека едно е Листа на скапи 
лекови, а друго е кои лекови не влегуваат во лимитот на матичните лекари. Истакна 
дека  скапите лекови одат во прилог на аптеките и не влегуваат во нивните квоти и се 
по барање на Фармацевтска комора. Предложи да се донесе нова Одлука за 
утврдување на скапи лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија што се издаваат на рецепт во примарната здравствена 
заштита,  која ќе се применува од први ноември 2011 година. 
 
Претседателот Јован Грповски, намена дека во новата одлука треба да се нагласи дека 
претходно донесената одлука престанува да важи со денот на отпочнувањето на 
примената на новата одлука.  
 
По завршувањето на дискусијата, Управниот одбор едногласно  донесе: 
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Одлука 

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на скапи лекови кои паѓаат 
на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија што се издаваат на 

рецепт во примарната здравствена заштита 
 
ТОЧКА 13 - Правилник за измена и дополнување на Правилникот за начинот на 
користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство 
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова, образложи дека од први септември 
2011 година се применува новиот Правилник за начинот на користење на здравствени 
услуги на осигурените лица во странство со кој се бара осигуреното лице да достави 
најмалку две профактури од странски здравствени установи од кои една 
задолжително од здравствена установа од земјите Република Словенија, Република 
Хрватска, Република Бугарија и Република Србија. Истакна дека во праксата 
произлегоа  некои проблеми во неговата  примената па поради тоа со измените на 
Правилникот се прават определени исклучоци. Истакна дека исклучоците сe 
однесуваат во случај кога во земјите Република Словенија, Република Хрватска, 
Република Бугарија и Република Србија не се врши потребната здравствена услуга, 
кога се работи за потреба од реоперативен зафат или продолжување на лекување. 
 
Директорката М-р. Маја Богдановска - Стојаноска, дополни дека не треба да се бара од 
осигуреното лице да доставува две профактури и кога во предлогот за упатување на 
лекување во странство од соодветната универзитетска клиника е наведено дека 
потребната здравствена услуга се врши единствено во предложената странска 
здравствена установа, или станува збор за продолжено болничко лекување. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе: 
 

Правилник 
за измена и дополнување на Правилникот за начинот на користење на здравствени 

услуги на осигурените лица во странство 
 

ТОЧКА 14- Жалба од Абдула Исеини 
 
Директорката М-р. Маја Богдановска – Стојаноска, образложи дека  Абдула Исеини од 
Гостивар во поднесената жалба за извршениот избор за работно место Контролор во 
Подрачна служба – Гостивар се повикува на  фактот дека избраниот кандидат го нема 
потребното работно искуство од три години, односно дека не ги исполнува условите 
предвидени во огласот за избор на контролор. Истакна дека спротивно на тврдењата 
на Абдула Исеини изнесени во жалбата, избраниот кандидат во целост ги исполнува 
условите од огласот бидејќи во истиот условот за работен стаж гласи 3 години работен 
стаж или приправник и  истиот треба да има завршено високо образование 
Медицински фалкутет. Објасни дека работниот стаж е предвиден алтернативно 
односно кандидатите кои аплицираат на огласот потребно е да имаат 3 години работен 
стаж или да бидат без стаж односно да имаат статус на приправник, согласно 
Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за 
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здравствено осигурување на Македонија. Наведе дека избраниот кандидат со оглед на 
тоа дека нема претходно работно искуство со склучување на Договор за вработување 
со Фондот го има својството на приправник во траење од 4 месеци. Во однос на 
наводите во жалбата кои се однесуваат за непочитување на рокот за жалба и рокот за 
известување на неизбраните кандидати објасни дека во рок од 8 дена уредно и 
навремено Фондот ги известил неизбраните кандидати. По однос на рокот за жалба 
посочи дека истиот не е предвиден во Законот за работни односи па според тоа се 
применуваат општите рокови од Законот за општа управна постапка односно дека 
неизбраниот кандидат може да вложи жалба до второстепениот орган – Управниот 
одбор, но постоењето на жалбата не го одлага извршувањето на склучениот Договор за 
работа. Предложи жалбата да се одбие како неоснована. 
 
Д-р Илија Глигоров, имаше процедурални забелешки во однос на тоа дека постапката 
за вработување ја води стручната служба на Фондот и истата доставува информација 
до Управниот одбор. 
 
Директорката М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова, потсети дека ваквиот начин на 
работа е по барање на самиот Управен одбор која побарал за секоја точка на дневен ред 
да има образложение  и од страна на стручната служба на Фондот.  
 
Д-р Илија Глигоров, се согласува со сегашниот начин на работа но појасни дека истиот 
не е компетентен согласно неговата професионална ориентација да одлучува за работи 
за кои треба да има познавање од областа на правото. Поради тоа истиот ја напушти 
седницата и не гласаше за оваа точка на дневниот ред.  
 
По завршувањето на дискусијата, останатите членови на Управниот одбор беа согласни 
жалбата на Абдула Исеини од Гостивар да се одбие како неоснована. 
 
ТОЧКА 16 – Разно 
 
Д-р Јосиф Трајковски, предложи под точката разно да се дискутира за жалбите од 
областа на работните односи за кој Управниот орган како второстепен орган треба да 
одлучува по нив. Сметаше дека ваквите барање треба да бидат подетално образложени 
и подготвени од страна на стручните служби како и комплетирани со потребната 
документација, бидејќи во составот на Управниот одбор не се сите правници. Истакна 
дека на тој начин ќе може Управниот одбор на донесе исправна и законита одлука. 
 
Др. Љубиша Каранфилски го подржа предлогот и укажа дека е под прашање колку 
Управниот одбор е компетентен да одлучува по ваквите жалби поради нивниот 
професионалниот состав, во која само претседателот е правник.  
 
Претседателот Јован Грповски побара на наредната седница на Управниот одбор од 
страна на стручната служба на Фондот да се даде повеќе објаснување за постапката и 
работењето на второстепениот орган по жалба како и пред да се достави на Управниот 
одбор жалбите од областа на работните односи уште еднаш да бидат разгледани од 
првостепениот орган кој ја изрекол казната. 
 



 13 

Со тоа дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 11.00  часот заврши со 
работата. 
 
                  Записничар,                                                                          Управен одбор                                                                                                               
      Даниела Јовческа - Ѓуровска                                                       Претседател, 
                                                                                                                    Јован Грповски 
 
 
 
Одобриле: Директор М-р. Маја Парнарџиева – Змејкова 
                    ВД Директор М-р. Виолета Петровска 
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