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    Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    11118660866086608660////2222    
30303030....01010101....2020202011112222    годинагодинагодинагодина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        П Р Е Д Л О ГП Р Е Д Л О ГП Р Е Д Л О ГП Р Е Д Л О Г    
С к о п ј еС к о п ј еС к о п ј еС к о п ј е                                          
                                                                            
                                        
 

ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    
од од од од CVCVCVCVIIIIIIII    ----та седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор на    

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,    
    

одржана на 27.12.2011 година со почеток во 12.00 часот во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 
Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:    
    

• Јован Грповски, 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.    

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

    
Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:    
    

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

 
Присутни од ФЗОПрисутни од ФЗОПрисутни од ФЗОПрисутни од ФЗОМ:М:М:М:    
    

• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 
• Џемали Мехази, 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); 
• 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 шест 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 П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г ----    Д Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е Д    
    

1. Утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија за 2012 година; 

2. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на Буџетот за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата 
од здравственото осигурување за 2012 година; 

3. Утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи: 
- Предлог за утврдување на договорниот надоместок за здравствените 

установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено 
болничко лекување (бањи) и лабораториски услуги од областа на 
молекуларната биологија и генетското инженерство (МАНУ); 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените 
установи за услуги од областа на биолошки потпомогнатото оплодување 
за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување 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 првиот квартал на 2012; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
стоматолошка здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци за јавните 
здравствени установи за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување на договорниот надоместок за третман на 
осигурени лица во ПЗУ „Диамед“ Скопје за првиот квартал на 2012 
година; 
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- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените 
установи за извршени услуги од областа на кардиохирургија на 
осигурените лица за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал 
на 2012 година за приватните здравствени установи лаборатории што 
работат по упат од избран лекар (лу1); 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал 
на 2012 година за приватните здравствени установи кои вршат 
специјалистичко - консултативна здравствена заштита; 

- Предлог  за утврдување на договорниот надоместок за офталмолошка 
специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита кој 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на 
ПЗУ Систина офталмологија и ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје 
Хоспитал за прв квартал 2012 година;  

4. Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
подрачните служби на Фондот за 2012 година; 

5. Предлог за донесување на План за јавни набавки во 2012 година на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија;   

6. Предлог за донесување Тарифник за услугите на Фондот при обезбедување 
на документи по службена должност;  

7. Предлог за донесување Одлука за 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;     

8. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на трошоците за 
користење на сопствено возило за службени потреби на директорот на 
Фондот; 

9. Жалба од Петра Јакимова, вработена во ПС Битола;  
10. Предлог за дополнување на Правилникот за индикациите за остварување 

на право на ортопедски и други помагала;  
11.  Предлог за утврдување на референтни цени на ортопедски и други 

помагала;  
12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот 

за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено  осигурување на 
Македонија; 

13. Разно (ургенција од ПЗУ Општа болница Шендети од Тетово). 
 
Потоа праша дали има и други предлози за разгледување на седницата. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова предложи дневниот ред да се дополни 
со разгледување на предлогот за донесување на Правилник за изменување на 
правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здравствено осигурување.     
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Управниот одбор го прифати предлогот, по што едногласно го усвои следниот  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е Д    
    

1. Утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија за 2012 година; 

2. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на Буџетот за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата 
од здравственото осигурување за 2012 година; 

3. Утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи: 
- Предлог за утврдување на договорниот надоместок за здравствените 

установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено 
болничко лекување (бањи) и лабораториски услуги од областа на 
молекуларната биологија и генетското инженерство (МАНУ); 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените 
установи за услуги од областа на биолошки потпомогнатото оплодување 
за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување 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 првиот квартал на 2012; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
стоматолошка здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци за јавните 
здравствени установи за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување на договорниот надоместок за третман на 
осигурени лица во ПЗУ „Диамед“ Скопје за првиот квартал на 2012 
година; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци кои Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на здравствените 
установи за извршени услуги од областа на кардиохирургија на 
осигурените лица за првиот квартал на 2012 година; 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал 
на 2012 година за приватните здравствени установи лаборатории што 
работат по упат од избран лекар (лу1); 

- Предлог за утврдување на договорните надоместоци за првиот квартал 
на 2012 година за приватните здравствени установи кои вршат 
специјалистичко - консултативна здравствена заштита; 
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- Предлог  за утврдување на договорниот надоместок за офталмолошка 
специјалистичко – консултативна и болничка здравствена заштита кој 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на 
ПЗУ Систина офталмологија и ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје 
Хоспитал за прв квартал 2012 година;  

4. Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
подрачните служби на Фондот за 2012 година; 

5. Предлог за донесување на План за јавни набавки во 2012 година на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија;   

6. Предлог за донесување Тарифник за услугите на Фондот при обезбедување 
на документи по службена должност;  

7. Предлог за донесување Одлука за 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;    

8. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на трошоците за 
користење на сопствено возило за службени потреби на директорот на 
Фондот; 

9. Жалба од Петра Јакимова, вработена во ПС Битола;  
10. Предлог за дополнување на Правилникот за индикациите за остварување 

на право на ортопедски и други помагала;  
11. Предлог за утврдување на референтни цени на ортопедски и други 

помагала;  
12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот 

за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено  осигурување на 
Македонија; 

13. Правилник за изменување на правилникот за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување; 

14. Разно (ургенција од ПЗУ Општа болница Шендети од Тетово). 
 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ––––    Утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија за 2012 година 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека буџетот на Фондот како 
составен дел на државниот буџет беше утврден од Собранието на Република 
Македонија на 23 декември. Меѓутоа, согласно одредбите на Законот за 
здравственото осигурување, Управниот одбор на Фондот треба исто така да го 
утврди. Со оглед што буџетот се утврдува од Собранието, Управниот одбор 
треба само формално да донесе две одлуки, за утврдување и за извршување на 
буџетот на Фондот. 
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По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените 
одлуки, и тоа    

ОдлуОдлуОдлуОдлукакакака    
 за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија за 201Македонија за 201Македонија за 201Македонија за 2012222    годинагодинагодинагодина    
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија за 201Македонија за 201Македонија за 201Македонија за 2012222    годинагодинагодинагодина    
 
 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ----    Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на Буџетот за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 
здравственото осигурување за 2012 година    
    
По втората точка од дневниот ред директорката Парнарџиева – Змејкова 
објасни дека изменувањето и дополнувањето на оваа одлука која беше 
донесена на минатата седница е потребно заради новиот субјект кој во 
меѓувреме е формиран – Здравствената станица Липково. 
 
Татјана Лукановска додаде дека од страна на Здравствената станица Липково е 
поднесена целокупната потребна документација и дека средствата за оваа 
здравствена установа ќе бидат намалени  од Здравствениот дом Куманово кој 
досега даваше услуги и на осигурените лица од  регионот на Липково. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за изменување иза изменување иза изменување иза изменување и    дополнување на одлуката за утврдување на Буџетот за дополнување на одлуката за утврдување на Буџетот за дополнување на одлуката за утврдување на Буџетот за дополнување на одлуката за утврдување на Буџетот за 

финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата 
од здравственото осигурувањеза 2012 годинаод здравственото осигурувањеза 2012 годинаод здравственото осигурувањеза 2012 годинаод здравственото осигурувањеза 2012 година    

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3 3 3 3 ––––    Утврдување на договорни надоместоци за здравствените установи 
 
Татјана Лукановска објасни дека како што тоа се прави на крајот на секоја 
календарска година,  и овојпат треба да се утврдат  надоместоците на сите 
здравствени  установи со кои Фондот склучува договори за обезбедување на 
здравствени услуги за осигурените лица за првиот квартал на следната година. 
Заради тоа се предлага донесување на повеќе одлуки со кои се утврдуваат 
надоместоците. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени 
установи за првустанови за првустанови за првустанови за првиот квартал на 2012 годинаиот квартал на 2012 годинаиот квартал на 2012 годинаиот квартал на 2012 година    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на 
здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ----    консултативната здравствена заштита за првиот консултативната здравствена заштита за првиот консултативната здравствена заштита за првиот консултативната здравствена заштита за првиот 
квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 година    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утвза утвза утвза утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на рдување на висината на вкупниот договорен надоместок на рдување на висината на вкупниот договорен надоместок на рдување на висината на вкупниот договорен надоместок на 
здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ----    консултативната стоматолошка здравствена заштита од консултативната стоматолошка здравствена заштита од консултативната стоматолошка здравствена заштита од консултативната стоматолошка здравствена заштита од 
дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за првиот квартал дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за првиот квартал дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за првиот квартал дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за првиот квартал 

нннна 2012 годинаа 2012 годинаа 2012 годинаа 2012 година    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на 

здравствените установи за обезбедени услуги од областа здравствените установи за обезбедени услуги од областа здравствените установи за обезбедени услуги од областа здравствените установи за обезбедени услуги од областа нананана    
лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ----    консултативната консултативната консултативната консултативната 

здравствена заштита за првиот квартал на 201здравствена заштита за првиот квартал на 201здравствена заштита за првиот квартал на 201здравствена заштита за првиот квартал на 2012222    годигодигодигодинананана    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на 
биомедицински потпомогнатото оплодување биомедицински потпомогнатото оплодување биомедицински потпомогнатото оплодување биомедицински потпомогнатото оплодување     

во првиот квартал на 2012 годинаво првиот квартал на 2012 годинаво првиот квартал на 2012 годинаво првиот квартал на 2012 година    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за определувањеза определувањеза определувањеза определување    на месечниона месечниона месечниона месечниот износ на средства кој т износ на средства кој т износ на средства кој т износ на средства кој здравствените здравствените здравствените здравствените 

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

Фондот Фондот Фондот Фондот во првиот квартал на 2012во првиот квартал на 2012во првиот квартал на 2012во првиот квартал на 2012    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за 
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија     

во првиот квартал на 201во првиот квартал на 201во првиот квартал на 201во првиот квартал на 2012 година2 година2 година2 година    
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 
исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени 

услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 
2012 година2012 година2012 година2012 година    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување наза утврдување наза утврдување наза утврдување на    висината на вкупниот надоместок висината на вкупниот надоместок висината на вкупниот надоместок висината на вкупниот надоместок     
што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ 

----    СКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализаСКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализаСКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализаСКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализа    
во првиот квартал на 2012 годинаво првиот квартал на 2012 годинаво првиот квартал на 2012 годинаво првиот квартал на 2012 година        

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместокза утврдување на висината на вкупниот надоместокза утврдување на висината на вкупниот надоместокза утврдување на висината на вкупниот надоместок    
штоштоштошто    Фондот ќе го исплати на Фондот ќе го исплати на Фондот ќе го исплати на Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Очна Приватната здравствена установа „Очна Приватната здравствена установа „Очна Приватната здравствена установа „Очна 
болница Еуропиан Еје Хоспитал“ болница Еуропиан Еје Хоспитал“ болница Еуропиан Еје Хоспитал“ болница Еуропиан Еје Хоспитал“ ----    СКОПЈЕ  за услуги од областа на СКОПЈЕ  за услуги од областа на СКОПЈЕ  за услуги од областа на СКОПЈЕ  за услуги од областа на 

офталмолошката болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 офталмолошката болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 офталмолошката болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 офталмолошката болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 
годинагодинагодинагодина    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надомза утврдување на висината на вкупниот надомза утврдување на висината на вкупниот надомза утврдување на висината на вкупниот надоместокестокестокесток    
што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Систина Приватната здравствена установа „Систина Приватната здравствена установа „Систина Приватната здравствена установа „Систина 

офталмологија“ офталмологија“ офталмологија“ офталмологија“ ----    СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката 
болничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 годинаболничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 годинаболничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 годинаболничка здравствена заштита во првиот квартал на 2012 година    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместоза утврдување на висината на вкупниот надоместоза утврдување на висината на вкупниот надоместоза утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го к кој Фондот ќе го к кој Фондот ќе го к кој Фондот ќе го 
исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од АД  Цар Самуил за услуги извршени од АД  Цар Самуил за услуги извршени од АД  Цар Самуил за услуги извршени од АД  Цар Самуил ----    Банско  на осигурените лица на Банско  на осигурените лица на Банско  на осигурените лица на Банско  на осигурените лица на 
Фондот во првиот квартал на 2012Фондот во првиот квартал на 2012Фондот во првиот квартал на 2012Фондот во првиот квартал на 2012    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 
исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од Специјалната болница пза услуги извршени од Специјалната болница пза услуги извршени од Специјалната болница пза услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и о физикална медицина и о физикална медицина и о физикална медицина и 
рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи ----    Цапа“ Цапа“ Цапа“ Цапа“ ----    Дебар  на осигурените лица на Дебар  на осигурените лица на Дебар  на осигурените лица на Дебар  на осигурените лица на 

Фондот во првиот квартал на 2012 годинаФондот во првиот квартал на 2012 годинаФондот во првиот квартал на 2012 годинаФондот во првиот квартал на 2012 година    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 

исплатиисплатиисплатиисплати    
за услуги извршени од Здравствената устанза услуги извршени од Здравствената устанза услуги извршени од Здравствената устанза услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО ова Катлановска Бања ДОО ова Катлановска Бања ДОО ова Катлановска Бања ДОО ----    
Катланово  на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012Катланово  на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012Катланово  на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012Катланово  на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012    
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 
исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од АД  Негорски бањи за услуги извршени од АД  Негорски бањи за услуги извршени од АД  Негорски бањи за услуги извршени од АД  Негорски бањи ----    Негорци  на осигурените лица Негорци  на осигурените лица Негорци  на осигурените лица Негорци  на осигурените лица 
на Фондотна Фондотна Фондотна Фондот    во првиот квартал на 2012во првиот квартал на 2012во првиот квартал на 2012во првиот квартал на 2012    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 
исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите  за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите  за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите  за услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите  
на осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012 годинана осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012 годинана осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012 годинана осигурените лица на Фондот во првиот квартал на 2012 година 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4444    ----    Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
подрачните служби на Фондот за 2012 година 
 
Татјана Лукановска објасни дека врз основа на предвидените средства за 
капитални расходи, содржани во буџетот на Фондот, секоја година Управниот 
одбор донесува Програма за инвестиции за наредната година. Програмата  за 
инвестиции поделена е во два дела, односно градежни работи и купување 
опрема. Износите на средства за двете намени се утврдени согласно предлог 
буџетот подготвен од страна на Министерството за финансии и објавен во 
Службен весник на  Република Македонија. 
 
По објаснувањето, и имајќи го во вид и работниот материјал за седницата во 
врска со оваа точка, Управниот одбор едногласно донесе 
 

ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма    
за инвестиции на Фондот за здравствено осигуруваза инвестиции на Фондот за здравствено осигуруваза инвестиции на Фондот за здравствено осигуруваза инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните ње и подрачните ње и подрачните ње и подрачните 

служби на Фондот за 2012 годинаслужби на Фондот за 2012 годинаслужби на Фондот за 2012 годинаслужби на Фондот за 2012 година    
    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ––––    Предлог за донесување на План за јавни набавки во 2012 година на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
По донесувањето на Програмата за инвестиции во рамките  на точката 4 на 
дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе и  
    

ПланПланПланПлан    
за јавни набавки во 2012 година за јавни набавки во 2012 година за јавни набавки во 2012 година за јавни набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на на Фондот за здравствено осигурување на на Фондот за здравствено осигурување на на Фондот за здравствено осигурување на 

МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Предлог за донесување Тарифник за услугите на Фондот при 
обезбедување на документи по службена должност 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека по барање на 
Министерството за информатичко општество и администрација, а заради 
спроведување на едношалтерскиот систем на добивање на услуги од јавните 
установи, потребно е д асе утврдат тарифите за комплетирање на  барањата 
поднесени до Фондот заради остварување на правата од здравственото 
осигурување. Имено, согласно едношалтерскиот систем, за поднесените 
барања кон кои треба да бидат приложени докази - исправи од други државни 
установи, Фондот ќе треба  истите да ги прибере од соодветните установи, 
доколку самиот барател не ги поднел кон барањето.  Доколку за издавањето на 
исправите установата наплаќа надоместок, Фондот може тие трошоци да ги 
побара од подносителот на барањето. 
 
Потоа членовите на Управниот одбор поставуваа прашања за одделни ставки 
од тарифникот а директорката Парнарџиева – Змејкова даваше објаснувања. 
 
На крајот, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

ТарифникТарифникТарифникТарифник    
за услугите на за услугите на за услугите на за услугите на Фондот Фондот Фондот Фондот при обезбедување на документи по службена при обезбедување на документи по службена при обезбедување на документи по службена при обезбедување на документи по службена 

должностдолжностдолжностдолжност    
    
ТОЧТОЧТОЧТОЧКА КА КА КА 7777    ––––    Предлог за донесување Одлука за 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 
    
И за оваа точка од дневниот ред објаснување даде    директорката Парнарџиева 
– Змејкова. Наведе дека одлуката се однесува на дополнување со нови 
заштитени имиња кај генериката Ibandronic acid  филм обложени таблети  150 
mg за која има утврдена референтна цена, со што само се зголемува изборот на 
осигурените лица. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на лекови 
кои се на кои се на кои се на кои се на ЛЛЛЛистата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено истата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено истата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено истата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонија    
    
со која  се изврши предложеното дополнување  со нови заштитени имиња. 
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888––––    Предлог за донесување на Одлука за утврдување на трошоците за 
користење на сопствено возило за службени потреби на директорот на Фондот 
 
Директорот Мехази објасни дека со оглед што Фондот нема доволно возила, 
заради користење на неговото приватно возило за службени потреби, бара да 
му се утврди надоместок  како надоместокот што се исплаќа на вработените во 
Фондот кога своите возила ги користат за службени потреби. 
 
По ова Јован Грповски и Елена Трпковска наведоа дека согласно важечките 
прописи, во јавните установи не може да се утврди надоместок за секојдневно 
користење на возило од страна на директорот на установата. 
 
Јосиф Трајковски предложи стручната служба на Фондот да  го проучи ова 
прашање и на следната седница да го извести Управниот одбор како согласно 
важечките прописи  може да се уреди ова прашање. 
 
Предлогот беше едногласно прифатен и од останатите членови на Управниот 
одбор, и Управниот одбор  ја задолжи стручната служба за следната седница 
да извести за можностите за уредување на ова прашање. 
 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999––––    Жалба од Петра Јакимова, вработена во ПС Битола  
 
По разгледувањето на жалбата и мислењето на стручната служба на Фондот, 
Управниот одбор едногласно ја одби жалбата на Петра Јакимова.  
 
ТТТТОЧКА ОЧКА ОЧКА ОЧКА 11110000––––    Предлог за дополнување на Правилникот за индикациите за 
остварување на право на ортопедски и други помагала  
 
Објаснување на предлогот дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и 
Христо Трповски. Наведоа дека со предложената измена на Правилникот за 
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала во 
делот за слушните помагала, при што се утврдува нов повисок стандард со нова 
повисока цена за осигурените лица деца до 18 години со цел да кај истите се 
овозможи развивање на функцијата на говорот и социјализација, како и кај 
категоријата на осигуреници од 18 до 65 годишна возраст, односно 
работоспособно население. За новите помагала е предложена и цена утврдена 
согласно Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување 
на цени на ортопедски и други помагала чија измена беше донесена на 
минатата седница. Покрај тоа, поради утврдениот начин на остварување на 
право за ортопедското помагало-навлака за чунка со кој осигурените лица 
правото го остваруваат на 2 месеци, што наметнува нивен дополнителен 
ангажман, се предлага измена  на роковите во Списокот  на ортопедски и други 
помагала и усогласување со утврденото право во Правилникот за индикациите 
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за остварување на право на ортопедски и други помагала. Со оваа измена 
осигурените лица ќе можат правото да го остваруваат еднаш годишно со 
заверка на една потврда и испорака на утврдената годишна количина 
еднократно. Бидејќи во правилникот, односно во списокот се внесуваат и 
цените на помагалата, се предлага измена и на списокот соодветно на 
предлогот за утврдување на нови референтни цени на помагала од следната 
точка на дневниот ред. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    
за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за  за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за  за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за  за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за  

остварувањеостварувањеостварувањеостварување    на  право на ортопедски и други помагалана  право на ортопедски и други помагалана  право на ортопедски и други помагалана  право на ортопедски и други помагала    
 
 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11111111––––    Предлог за утврдување на референтни цени на ортопедски и други 
помагала;  
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека врз основа на 
Правилникот за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на 
начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други помагала 
донесен на минатата седница, и тогаш разгледаниот извештај на комисијата за 
следење на состојбата на користење на ортопедски и други помагала, 
изготвени се предлог референтни цени за помагалата наведени во извештајот. 
Се предлага истите да се усвојат. Истовремено, согласно измените на 
правилникот се предлага и во Одлуката  за утврдување на референтни цени за 
системи за илеостоми, колостоми и уростоми, плочки и паста, што паѓаат на 
товар на Фондот досегашната референтна цена на помагалото Ќеси за 
едноделен систем за илеостома, од 117 да се намали на 114 денари. 
 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  
 

Одлука Одлука Одлука Одлука     
за  изменување и дополнување на Одлуката за утврдување нза  изменување и дополнување на Одлуката за утврдување нза  изменување и дополнување на Одлуката за утврдување нза  изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни а референтни а референтни а референтни 
цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да 

остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    

и 
Одлука Одлука Одлука Одлука     

за изменуваза изменуваза изменуваза изменувањњњње на одлуката  за утврдувае на одлуката  за утврдувае на одлуката  за утврдувае на одлуката  за утврдувањњњње на референтни цени за системи е на референтни цени за системи е на референтни цени за системи е на референтни цени за системи 
за илеостоми, колоза илеостоми, колоза илеостоми, колоза илеостоми, колостоми и уростоми, плостоми и уростоми, плостоми и уростоми, плостоми и уростоми, плоччччки и паста, ки и паста, ки и паста, ки и паста, шшшшто пато пато пато паѓѓѓѓаат на товар аат на товар аат на товар аат на товар 

на Фондот за здравствено осигурувана Фондот за здравствено осигурувана Фондот за здравствено осигурувана Фондот за здравствено осигурувањњњње на Македонијае на Македонијае на Македонијае на Македонија    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11112222    ––––        Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 
на Планот за јавни набавки во 2011 година на Фондот за здравствено  
осигурување на Македонија 
 
Врз  основа на работниот материјал за седницата и по кусото дополнително 
објаснување на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот одбор 
едногласно ја донесе предложената 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за изменување и дополнување на планот за јавни набавкиза изменување и дополнување на планот за јавни набавкиза изменување и дополнување на планот за јавни набавкиза изменување и дополнување на планот за јавни набавки    во 2011 година на во 2011 година на во 2011 година на во 2011 година на 

Фондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на Македонија    
 
По разгледувањето на точката 12, поради неодложни обврски седницата ја 
напушти Србиновска Костовска, а Управниот одбор продолжи  со работа со 
кворум од пет членови. 
    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11113333    ––––        Предлог за донесување на    Правилник за изменување на 
правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и 
обврските од задолжителното здравствено осигурување 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека е направена анализа на 
правото на надоместок за време на спреченоста за работа во земјите од 
регионот и пошироко. Притоа се дојде до сознание дека во речиси сите земји 
висината на надоместокот е пониска а во некои од нив е ограничена 
должината на отсуството од работа за кое следува надоместок во текот на една 
година. Трошоците за овие надоместоци се високи а и покрај напорите на 
Фондот за редуцирање на неоправданите отсуства, и понатаму отсуствата 
лесно се одобруваат. Со оглед на сето тоа, се предлага висината на 
надоместокот да се утврди на долната граница што ја предвидува законот, 
односно на 70% од основицата. 
 
По објаснувањето се разви дискусија во која учествуваа сите членови на 
Управниот одбор, по која претседателот побара да се пристапи кон гласање по 
предлогот. Јован Грповски, Елена Трпковска, Илија Глигоров и Јосиф 
Трајковски гласаа „за“ предлогот а Љубиша Каранфиловски гласаше „против“. 
На тој начин Управниот одбор со мнозинство гласови го донесе предложениот    
        

ПравилникПравилникПравилникПравилник    
за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето за изменување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето 

на пна пна пна правата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањеравата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањеравата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањеравата и обврските од задолжителното здравствено осигурување    
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Истовремено Управниот одбор донесе и  
 
Заклучок: Заклучок: Заклучок: Заклучок: Да се побара од Министерството за здравство во Законот за 
здравственото осигурување да се утврди повисок надоместокот на плата за 
време на привремена спреченост за работа за осигурениците со најтешки 
дијагнози.  
 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11114444    ––––        Разно         
  
Во рамките на оваа точка беше разгледана ургенцијата на Општата болница 
„Шендети“ од Тетово која се однесува на склучување на договор за давање 
услуги од областа на хемодијализата. По разгледувањето на ургенцијата, 
Управниот одбор завзема став дека заклучно со 31 март 2012 година не постои 
можност за утврдување на надоместок и склучување на договор со нови 
здравствени установи. Фондот согласно важечките прописи склучува договори 
заради обезбедување на здравствени услуги од областа на хемодијализата со 
приватни здравствни установи само во регионите во кои јавното здравство 
нема доволен капацитет за давање на услугите на сите осигурени лица кои од 
такви услуги имаат потреба. 
 
По разгледувањето на ургенцијата на Општата болница „Шендети“ ,  дневниот 
ред на седницата беше исцрпен и Управниот одбор во 13.15 часот заврши со 
работата на  CVII -та седница. 
 
 
                                                                                    Записничар,                                       Записничар,                                       Записничар,                                       Записничар,                                                           Управен одборУправен одборУправен одборУправен одбор    
                                                            Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                              Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Елена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена Трпковска    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 
Џемали Мехази 


