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 Број: 02 - 16662/2 
15.12.2011 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                            
                                        
 

ЗАПИСНИК 
од CV -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 31.10.2011 година со почеток во 10.00 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 Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на 
Македонија – член. 

• Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на 
пензионерите 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; 
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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 (делумно 
присутна); 
• Гоце Гаврилов, директор на секторот за информатика (делумно 
присутен); 
• Блаже Којчевски, директор на секторот за управување со човечките 
ресурси (делумно присутен); 
• Д-р Ана Петрова – советник на директорот за имплементирање на ДСГ 
системот во ФЗОМ (делумно присутна); 
• Јасмина Смилевска, шеф на одделот за болничка здравствена заштита 
(делумно присутна); 
• Благој Дончев, раководител на одделението за хардвер и системски 
софтвер (делумно присутен); 
• Саша Иванов, раководител на одделението за контрола (делумно 
присутен); 
• Соња Златановска, републички контролор инспектор од секторот за 
фармација (делумно присутна); 
• Ирена Барутовска републички контролор од секторот за фармација 
(делумно присутна); 
• Јешим Алими, републички контролор од секторот за фармација 
(делумно присутна); 
• Љубица Јосифоска, стручен соработник во одделнието 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 Јован 
Грповски. Утврди дека на седницата се присутни пет членови на Управниот 
одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по 
што го прочита претходно доставениот  
 

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

- Усвојување на записникот од CIII-та седница на Управниот одбор одржана 
на 15.09.2011 година; 

- Усвојување на записникот од CIV-та седница на Управниот одбор одржана 
на 10.10.2011 година; 

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија; 
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1. Предлог за донесување на нов Статут на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

2. Предлог за донесување на одлука за утврдување на проекции за 
договорните надоместоци за јавните здравствени установи за 2012 
година;  

3. Предлог за донесување на Правилник за изменување  и дополнување на 
правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во 
примарната здравствена заштита;  

4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на оддалечени рурални 
места;  

5. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања 
во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на 
избран лекар;  

6. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на  Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

7. Барања од областа на работните односи; 
- Спасевска Билјана од Делчево 
- Влатко Даневски од Делчево 
- Марика Павлеска од Тетово 
- Дашурие Муслиу од Тетово 
- Благородна Михајловска од Тетово 
- Серге Јанакиевски од Тетово 
- Ади Касами од Тетово 
- Вера Ковачовска од Тетово 
- Трајче Саздов од Скопје 
- Здравко Бектешоски од Битола 
- Спасија Ѓорѓиоска од Прилеп 
- Филип Филевски од Скопје 

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

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

10. Разно. 

Потоа предложи записниците од CIII-та и CIV-та седница, како и точката 1 - 
Предлог за донесување на нов Статут на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија да не се разгледуваат на оваа седница од причина што е 
потребно повеќе време за нивно разгледување. 



 4 

 
Останатите членови на Управниот одбор ги прифатија предлозите, по што  
Управниот одбор едногласно го усвои следниот  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 
 

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија; 
 

 
1. Предлог за донесување на одлука за утврдување на проекции за 

договорните надоместоци за јавните здравствени установи за 2012 
година;  

2. Предлог за донесување на Правилник за изменување  и дополнување на 
правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во 
примарната здравствена заштита;  

3. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на оддалечени рурални 
места;  

4. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските испитувања 
во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат на 
избран лекар;  

5. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на  Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

6. Барања од областа на работните односи; 
- Спасевска Билјана од Делчево 
- Влатко Даневски од Делчево 
- Марика Павлеска од Тетово 
- Дашурие Муслиу од Тетово 
- Благородна Михајловска од Тетово 
- Серге Јанакиевски од Тетово 
- Ади Касами од Тетово 
- Вера Ковачовска од Тетово 
- Трајче Саздов од Скопје 
- Здравко Бектешоски од Битола 
- Спасија Ѓорѓиоска од Прилеп 
- Филип Филевски од Скопје 

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

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

9. Разно. 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 
- Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ 
 
Во рамките на оваа точка од дневниот ред, директорката Парнарџиева – 
Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста 
на Фондот.   
 
ТОЧКА 1 – Предлог за донесување на одлука за утврдување на проекции за 
договорните надоместоци за јавните здравствени установи за 2012 година 
 
Татјана Лукановска објасни дека за потребите на трезорското работење се 
изготвени проекции на буџетите на јавните здравствени установи за 2012 
година. Според законот, јавните здравствени установи до 15 октомври треба да 
добијат наша проекција а до 15 ноември нивните управни одбори треба да ги 
усвојат овие проекции. Ова се прави за овозможување на функционирањето на 
трезорот.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за утврдување на проекции за договорните надоместоци за јавните 

здравствени установи за 2012 година  
 
ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и 
дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските 
испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат 
на избран лекар 
 
Татјана Лукановска објасни дека се предлага во член 2  став 1 во поднасловот  
VI  зборовите „во урина“ да се заменат со зборовите „во серум“. Ова оттаму што 
многу лаборатории прават анализа на урина а фактурираат како да е 
направаена на серум, што е поскапо. Во образецот и договорите со 
здравствените установи тоа е коригирано но треба да се коригира и во 
правилникот. 
 
Управниот по објаснувањето едногласно го донесе предложениот 
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Правилник 

за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на 
лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 

здравствена заштита по упат на избран лекар 
 
ТОЧКА 3 – Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на референтни цени во специјалистичко - консултативната здравствена 
заштита 
 
Татјана Лукановска објасни дека се предлага усвојување на дополнителни 20 
референтни цени за нови лабораториски услуги и 2 нови услуги од областа на 
вирусологијата за кои Фондот до сега немаше референтна цена и истите беа 
евидентирани од страна на Клиничка биохемија по стариот начин, односно 
Ценовникот на здравствени услуги од 1992 година. Од таа причина, Комисијата 
за цени одржа бројни средби со стручни лица од оваа област и предлага 
воведување на нови референтни цени и измена на една услуга (БА22/6) кои се 
добиени како резултат на анализа на калкулативните елементи кои ја 
формираат цената на чинење на услугата. Потребата од воведување на цени за 
дел од услугите е резултат на новата опрема која ја има Клиниката и од 
неодамна истата е во употреба. Покрај тоа, со цел дополнување на услугите за 
рентген дијагностика за користење во дејностите стоматологија и 
максилофацијална хирургија, Комисијата предлага усвојување на 
референтните цени за дополнителни 3 услуги од областа на 
радиодијагностиката. Направена е анализа на трошоците за секоја одделна  
услуга од страна на Комисијата за референтни цени и истите се вкалкулирани 
во предлог референтните цени.  
 
Јован Грповски праша дали новите цени се пониски од цените во стариот 
ценовник а Татјана Лукановска одговори дека се исти. 
 
Потоа, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени во специјалистичко - консултативната 
здравствена заштита 

 
со која се  утврдија предложените референтни цени. 
 
ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Правилник за изменување  и 
дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги 
во примарната здравствена заштита 
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Објаснување по оваа точка даде Јасмина Смилевска. Наведе дека со 
предложената измена, кон одлуките за утврдување на оддалечени рурални 
места кои ќе престанат да важат со започнувањето на примената на новиот, 
скалест начин на плаќање на руралните лекари, се додава  и одлуката донесена 
на   5 мај оваа година. Тоа се прави заради опфаќање на  сите измени на 
одлуката за утврдување на оддалечени рурални места. Потоа продолжи со 
објаснување на предлогот за донесување на Одлука за утврдување на 
оддалечени рурални места. Објасни дека со измените на Законот за 
здравственото осигурување од 14 април 2011 година е утврдено дека плаќањето 
на здравствените установи во оддалечените рурални места со само еден лекар 
во примарната здравствена заштита се врши и врз основа на критериуми по 
основ на оддалеченост до најблиското населено место во кое се обезбедува 
специјалистичко-консултативната здравствена заштита, оддалеченост од 
населеното место во кое се наоѓа најблиската здравствена установа од 
примарната здравствена заштита, број на жители и тешко пристапен терен. 
Поблиските критериуми се утврдуваат со општ акт на Фондот на кој 
министерот за здравство дава согласност. Согласно овие законски одредби, 
извршени се и измените на правилникот за начинот на плаќање на 
здравствените услуги во примарната здравствена заштита. Новата одлука за  
утврдување на оддалечени рурални подрачја и места е донесена врз основа на 
тие критериуми. Потоа го запозна Управниот одбор со работата на комисијата 
на Фондот заради примена на одредбите на законот и правилникот во 
утврдувањето на руралните подрачја и места.  
 
Јован Грповски праша дали со утврдување на предложените места за рурални  
се обезбедува рамномерна здравствена заштита во земјата. 
 
Јасмина Смилевска одговори дека применувајќи ги критериумите  од законот и 
правилникот, како и имајќи го во вид функционирањето на досегашните 
рурални амбуланти, комисијата предложи утврдување на рурални подрачја на 
целата територија на земјата. Додаде и дека  меѓу нив има и такви подрачја во 
кои во моментов не функционира здравствена установа.  
 
Потоа Љубиша Каранфиловски и Јосиф Трајковски ги изнесоа своите 
согледувања за предложената одлука и одделни места вклучени во неа. 
 
Љубиша Каранфиловски и Јован Грповски прашаа дали со воведувањето на 
скалесто плаќање на руралните лекари, некои од нив може да ги затворат 
амбулантите  и осигурени лица да останат без здравствена заштита. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова  објасни дека скалестиот систем е 
воведен токму за да се стимулираат лекарите да се погрижат за целосна 
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опфатеност на осигурените лица во руралните подрачја во кои работат. Овој 
нов начин на плаќање е објавен уште во мај и е оставен период од  шест месеци 
до започнувањето на примената. Од друга страна, одлуката што се предлага за 
донесување е еластична, што значи дека во иднина доколку се исполнети 
пропишаните критериуми, може да биде предложено и нејзино проширување 
со нови рурални подрачја.   
 
По ова, расправата по точката 4 на дневниот ред беше заклучена и  Управниот 
одбор едногласно го донесе предложениот 
 

Правилник 
за изменување  и дополнување на правилникот за начинот на плаќање на 

здравствените услуги во примарната здравствена заштита 
 
ТОЧКА 5 – Предлог за донесување на Одлука за утврдување на оддалечени 
рурални места 
 
По оваа точка, Управниот одбор  расправаше во рамките на точката 4, по што 
едногласно донесе 
  

Одлука 
за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места 

 
 
ТОЧКА 6 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на  Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија 
 
Објаснување по оваа точка даде Соња Златановска. Наведе дека е подготвен 
предлог за измени и дополнувања на Листата на лекови врз основа на барања 
на здруженија, здравствени установи и комори. Стручната служба на Фондот 
ги разгледа барањата по што е изготвен преглед на лекови од Листата на 
лекови кои паѓаат на товар на Фондот со предлози за корекција и 
образложение. Елаборираниот предлог е доставен на Управниот одбор како 
работен материјал за седницата заедно со одделните барања. Во прегледот се 
вклучени и лекови со предлог измени по мислење на стручните служби на 
Фондот. 
 
Претседателот Јован Грповски праша дали предложените измени може да 
предизвикаат некои категории осигуреници да не може да остварат право на 
лек што им е неопходен. 
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Директорката Парнарџиева – Змејкова одговори дека овие измени значат 
проширување на можностите  за осигурениците, а Соња Златановска додаде 
дека само еден лек се брише од Листата и тоа по барање на Светската 
здравствена организација. 
 
Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа за предложените измени а  
истакнаа и одредени проблеми што според нивните сознанија ги имале 
осигурените лица при добивањето лекови во некои аптеки. Побараа тие наводи 
контролата на Фондот да ги испита. 
 
Потоа 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 7 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија 
 
Објаснување на предлогот даде Златко Алексов. Наведе дека предложените 
измени и дополнувања се по барање на секторот за информатика и се 
однесуваат на лиценци за активирање на 8 партиции на системот за 
складирање на податоци, одржување на софтверот за ПКИ инфраструктурата, 
одржување на софтвер за управување со електронските здравствени картички, 
имплементација на VoIP телефонија, изработка на софтверско решение за е-
трезор. Покрај тоа, и реконструкција и санација на објекти на подрачни служби 
за нови позиции и зголемени количини. 
 
По објаснувањето,  членовите на Управниот одбор побараа и дополнителни  
објаснувања за одделни ставки. На крајот, Управниот одбор едногласно ја 
донесе предложената 
 

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

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
 
ТОЧКА 8– Барања од областа на работните односи 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред беа разгледани барањата на 
Спасевска Билјана од Делчево, Влатко Даневски од Делчево, Марика Павлеска 
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од Тетово, Дашурие Муслиу од Тетово, Благородна Михајловска од Тетово, 
Серге Јанакиевски од Тетово, Ади Касами од Тетово, Вера Ковачовска од 
Тетово, Трајче Саздов од Скопје, Здравко Бектешоски од Битола, Спасија 
Ѓорѓиоска од Прилеп и Филип Филевски од Скопје. 
 
Објаснување на барањата и ставот на Фондот за секое од нив даде Блаже 
Којчевски.  Управниот одбор ги разгледа и расправаше за сите барања одделно, 
при што одлучи на следниот начин:   
 
Барањето на Спасевска Билјана од Делчево едногласно го одби; 
Барањето на Влатко Даневски од Делчево едногласно го одби; 
Барањето на Марика Павлеска од Тетово го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против); 
Барањето на Дашурие Муслиу од Тетово го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против); 
Барањето на Благородна Михајловска од Тетово го одби со мнозинство на 
гласови (Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован 
Грповски, Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија 
Глигоров гласаа против); 
Барањето на Серге Јанакиевски од Тетово го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против); 
Барањето на Ади Касами од Тетово го одби со мнозинство на гласови (Љубиша 
Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против); 
Барањето на Вера Ковачовска од Тетово го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против); 
Барањето на Трајче Саздов од Скопје едногласно го одби; 
Барањето на Здравко Бектешоски од Битола го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски и Јосиф Трајковски гласаа за усвојување на барањето 
а Јован Грповски, Елизабета Србиновска Костовска и Илија Глигоров гласаа 
против). Потоа со мнозинство на гласови одлучи мерката изречена од 
директорот на Фондот да ја ублажи и истата наместо со траење од два,  да биде 
со траење од еден месец (Јован Грповски, Елизабета Србиновска Костовска, 
Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа за ублажување на мерката, а 
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Љубиша Каранфиловски беше воздржан наведувајќи дека тој претходно се 
изјаснил за уважување на барањето и поништување на изречената мерка); 
Барањето на Спасија Ѓорѓиоска од Прилеп го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против); 
Барањето на Филип Филевски од Скопје го одби со мнозинство на гласови 
(Љубиша Каранфиловски гласаше за усвојување на барањето а Јован Грповски, 
Елизабета Србиновска Костовска, Јосиф Трајковски и Илија Глигоров гласаа 
против). 
 
ТОЧКА 9 –  Разно   
 
Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по 
разгледувањето на точката 8,  дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор 
во 12.40 часот заврши со работата на  CV -та седница. 
 
 
                     Записничар,                                            Управен одбор 
               Христо Трповски                                           Претседател, 
                                                                                       Јован Грповски 
 
 
 
 
Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 
М-р Виолета Петровска 
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