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    Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    2354235423542354////2222    

00005555....00004444....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 CCCCIIIIXXXX    ----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 23.02.2012 година со почеток во 10.00  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:    

    

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

претседател;     

• Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик 

на претседателот;    
• Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на 

Македонија – член; 

• Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на 

Стопанската комора на Македонија – член; 

• Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на 

Македонија – член.    

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

    

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

• Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на 

потрошувачите на Македонија – член. 

 
ПрисутнПрисутнПрисутнПрисутни од ФЗОМ:и од ФЗОМ:и од ФЗОМ:и од ФЗОМ:    

    

• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 
• Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 
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• М-р Маја Богдановска - Стојаноска, директор на секторот за 

сметководство и трезор (делумно присутна); 
• Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководство 

(делумно присутна); 

• Јагода Томеска, самостоен стручен соработник за трезорско работење и 
претседател на Централната  пописна комисија (делумно присутна); 

• Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно 

присутен); 

• М-р Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања 
(делумно присутна); 

• М-р Саша Иванов, раководител на одделението за контрола (делумно 

присутен); 

• Јасмина Смилевска, шеф на одделот за болничка здравствена заштита 

(делумно присутна); 

• Ана Петрова, советник на директорот (делумно присутна); 

• Снежана Бузалкова Китанчева, советник на директорот (делумно 

присутна); 

• Блаже Којчевски, директор на секторот за управување со човечките 

ресурси (делумно присутен); 

• М-р Златко Алексов – директор на секторот за јавни набавки (делумно 

присутен);  

• Кристина Христова,  директор на секторот за фармација (делумно 

присутна); 

• Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во 

својство на записничар. 
 

Претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска 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 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    
    

- Усвојување на записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана 

на 30.01.2012 година; 
- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот    за 

здравствено осигурување на Македонија; 

 

1. Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија со состојба на 31.12.2011 година;  

2. Утврдување на завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија  за 2011 година; 



 3

3. Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилникот за    содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 

осигурување; 

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

5. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на плаќање на 

здравствените услуги во примарната здравствена заштита; 
6. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во 

примарната стоматолошка здравствена заштита; 

7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи 

што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го 

добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на 

Фондот во првиот квартал на 2012 година; 

8. Предлог за  изменување на договорениот надоместок за првиот   квартал  на 

2012  година за  ЈЗУ Здравствен дом Охрид и ЈЗУ Здравствен дом Куманово; 

9. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на 

здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната 

здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година; 
10. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на 

оддалечени рурални места; 

11. Барања од областа на работните односи; 

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

за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија; 

13. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

14. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурениците во странство;   

15. Разно. 

 

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата. 
 

Бидејќи други предлози не беа дадени, Управниот одбор едногласно го усвои 

предложениот  
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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    

- Усвојување на записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана 
на 30.01.2012 година; 

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот    за 

здравствено осигурување на Македонија; 
 

1. Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 

побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија со состојба на 31.12.2011 година;  
2. Утврдување на завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија  за 2011 година; 

3. Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на 

обрасците предвидени во Правилникот за    содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 

осигурување; 

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

5. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на плаќање на 

здравствените услуги во примарната здравствена заштита; 

6. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги во 

примарната стоматолошка здравствена заштита; 

7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи 
што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го 

добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на 

Фондот во првиот квартал на 2012 година; 

8. Предлог за  изменување на договорениот надоместок за првиот   квартал  на 

2012  година за  ЈЗУ Здравствен дом Охрид и ЈЗУ Здравствен дом Куманово; 

9. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на 

здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната 
здравствена заштита за првиот квартал на 2012 година; 

10. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на 

оддалечени рурални места; 

11. Барања од областа на работните односи; 
12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот 

за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија; 
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13. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на 
товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

14. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурениците во странство;   
15. Разно. 

                                                                                                                                                                                              

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 

редоследот како што е забележано во записникот. 
    

- Усвојување на записникот од CVIII-та седница на Управниот одбор одржана 

на 30.01.2012 година 

    

Управниот одбор едногласно, без забелешки го усвои записникот од CVIII-та 

седница на Управниот одбор одржана на 30.01.2012 година. 

    

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот    за 

здравствено осигурување на Македонија    

 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, директорката Парнарџиева – 

Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста 

на Фондот.   

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1     ----        Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување 

на обрасците предвидени во Правилникот за    содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 

осигурување 

    

Врз основа на работниот материјал за седницата, Управниот одбор без 

дискусија едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на обрасците за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на обрасците за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на обрасците за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на обрасците 

предвидени предвидени предвидени предвидени во во во во Правилникот за Правилникот за Правилникот за Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на содржината и начинот на остварувањето на содржината и начинот на остварувањето на содржината и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањеправата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањеправата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањеправата и обврските од задолжителното здравствено осигурување    
 

со која се утврди нов образец – „Конзилијарно мислење за продолжено 

лекување- медицинска рехабилитација“ -  (Образец - КММР). 

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ––––    Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 

побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија со состојба на 31.12.2011 година 
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Управниот одбор го разгледа Извештајот од извршениот попис на средствата, 

побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 година, при што ги 
прифати  предлозите содржани во него и едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 

побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 годинапобарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 годинапобарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 годинапобарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2011 година    

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за расходување на опрема и ситен инвентарза расходување на опрема и ситен инвентарза расходување на опрема и ситен инвентарза расходување на опрема и ситен инвентар    

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за отпис на побарувања и обврскиза отпис на побарувања и обврскиза отпис на побарувања и обврскиза отпис на побарувања и обврски    

и 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за доделување на ЕКГ апаратиза доделување на ЕКГ апаратиза доделување на ЕКГ апаратиза доделување на ЕКГ апарати    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----    Утврдување на завршната сметка на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија  за 2011 година 
 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа 

Извештајот за финансиското работење на Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија по завршната сметка за 2011 година, по што едногласно донесе 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на Завршната сметка на Фондот за зза утврдување на Завршната сметка на Фондот за зза утврдување на Завршната сметка на Фондот за зза утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување дравствено осигурување дравствено осигурување дравствено осигурување 

на Македонија за 2011 година на Македонија за 2011 година на Македонија за 2011 година на Македонија за 2011 година     

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4444    ––––    Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

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

 

Управниот одбор врз основа на работниот материјал за седницата, без 

дискусија едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на Македонија    

 

со која се пропиша дека доколку лековите од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот, според режимот на пропишување се пропишуваат од 

избраниот лекар по препорака од клинички или болнички конзилиум, 
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препораката од клиничкиот или болничкиот конзилиум се дава на 

конзилијарно мислење на  пропишан образец. Истовремено со одлуката го 
утврди и образецот на „Конзилијарното мислење за лекови од листата на 

лекови на товар на ФЗОМ“ -  (Образец - КМЛ). 

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ––––    Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на плаќање на 

здравствените услуги во примарната здравствена заштита 

    

Објаснување по оваа точка даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе 
дека се предлага донесување на нов правилник од причина што во изминатите 

години е повеќе пати изменуван. Инаку во предложениот текст вклучените 

новини се заради зајакнување на примарната и превентивната здравствена 

заштита кај избраните лекари со што ќе се постигне навремено откривање и 

лекување на болестите, а со тоа и намалување на лекувањето на повисоко ниво 

на здравствена заштита (секундарно и терцијарно ниво)  каде што трошоците 

за лекување се повисоки. Подетално новините се елаборирани во работниот 

материјал за седницата. 

    

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната за начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната 

здравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштита    

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Предлог за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на правилникот за начинот на плаќање на здравствените услуги 
во примарната стоматолошка здравствена заштита 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека со предложената измена 

се воведува нов начин на исплата на капитацијата, во висина до 100%. Со 

правилникот  е регулирана постапката во начинот на исплата на капитација, со 

тоа што капитацијата  се исплатува секој месец  до 100%. Имено Фондот на 

здравствената установа за избраниот лекар-стоматолог исплатува до 100% 
месечен надоместок во кој влегуваат 80% основна капитација и 20% 

исполнување на цели во зависност од висината на остварувањето. 

Здравствената установа на квартално ниво доставува извештаи за извршени 
активности за исполнување на целите и истите се контролорираат еднаш 

годишно. Доколку со контролата се констатира неизвршување на активностите 

односно неисполнување на целите во определениот процент, променливиот 

надоместок од се намалува за соодветниот  процент  за  определената 
активност во дадениот квартал. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
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ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на правилникот заза изменување и дополнување на правилникот заза изменување и дополнување на правилникот заза изменување и дополнување на правилникот за    начинот на плаќање на начинот на плаќање на начинот на плаќање на начинот на плаќање на 
здравствените услуги во примарнатаздравствените услуги во примарнатаздравствените услуги во примарнатаздравствените услуги во примарната    стоматолошкастоматолошкастоматолошкастоматолошка    здравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштита    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ––––    Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што 

вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на 

рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени 

лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал 
на 2012 година 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложената измена се 

однесува на една аптека кои имаат промена во бројот на стручниот кадар па 

согласно Правилникот за утврдување на постапка за определување на 

месечниот износ на средства кои здравствената установа може да ги добие за 

издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот за неа 

треба да се утврди нова висина на надоместокот.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на одлуката за изменување на одлуката за изменување на одлуката за изменување на одлуката за определување на месечниот износ на за определување на месечниот износ на за определување на месечниот износ на за определување на месечниот износ на 

срсрсрсредства коедства коедства коедства којјјј    здравствените установи здравствените установи здравствените установи здравствените установи штоштоштошто    вршат обезбедување на вршат обезбедување на вршат обезбедување на вршат обезбедување на 

осигурените лица со лекови осигурените лица со лекови осигурените лица со лекови осигурените лица со лекови коикоикоикои    се пропишуваат на рецепт восе пропишуваат на рецепт восе пропишуваат на рецепт восе пропишуваат на рецепт во    примарната примарната примарната примарната 

здравствена заштита,здравствена заштита,здравствена заштита,здравствена заштита,    може да може да може да може да ггггоооо    добидобидобидобијатјатјатјат    за издадени лекови на рецепт од за издадени лекови на рецепт од за издадени лекови на рецепт од за издадени лекови на рецепт од 
Листата на лекови на товар на ФондотЛистата на лекови на товар на ФондотЛистата на лекови на товар на ФондотЛистата на лекови на товар на Фондот    во првиот кварталво првиот кварталво првиот кварталво првиот квартал    на 2012 годинана 2012 годинана 2012 годинана 2012 година    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ––––    Предлог за  изменување на договорениот надоместок за првиот   

квартал  на 2012  година за  ЈЗУ Здравствен дом Охрид и ЈЗУ Здравствен дом 

Куманово 

 

Објаснување по оваа точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека се предлага 
зголемување на висината на надоместокот на Здравствениот дом Куманово. 

Ова оттаму што на почетокот на 2012 година е склучен договор со 

новоформираната јавна здравствена установа - Здравствена станица Липково 
која требаше да преземе вработени лица од Здравствениот дом Куманово. 

Доколку тоа се случеше, со извршеното пренаменување на дел од средствата 

од Здравствениот дом Куманово на Здравствена станица Липково, немаше да 

има финансиски ефекти врз Здравствениот дом Куманово. Со оглед на тоа 
дека новоформираната станица не направи преземање на вработени од 

Здравствениот дом Куманово, односно започна со работа со нововработени 

лица, Здравствениот дом Куманово по направената корекција на надоместокот 
се соочува со недостаток на финансиски средства.   Покрај тоа, се предлага  и 
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зголемување на надоместокот на Здравствениот дом Охрид. На оваа установа, 

во во мај 2011 година предвреме и беа исплатени средствата што требаше да ги 
добие во декември, со образложение дека во месец декември ќе обезбеди 

средства за плата од сопствените средства од приходи од програмите на 

Министерството за здравство. Здравствениот дом во декември 2011 година не 
обезбеди доволно средства од сопствените приходи за да исплати плата на 

вработените во тој месец, па затоа во јануари 2012 година, повторно по барање 

до Фондот, му беа исплатени повеќе средства за сметка на планираните 

средства за месец март, со што здравствениот дом исплати две плати. Имајќи 
предвид дека здравствениот дом во месец март нема доволно средства за да 

исплати плата на вработените во месец март и поради извршното решение кое 

во секој момент може да ја блокира сметката на оваа установа, потребно е 

надоместокот за првиот квартал од 2012 година да се зголеми за 3,8 милиони 

денари, а за сметка на тоа во периодот кога ќе се усвојува надоместокот за 

вториот, третиот и четвртиот квартал од 2012 година истиот да биде намален за 

овој износ. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на одлуката за утврдување вкупниот договорен надоместок за изменување на одлуката за утврдување вкупниот договорен надоместок за изменување на одлуката за утврдување вкупниот договорен надоместок за изменување на одлуката за утврдување вкупниот договорен надоместок 

на јавнна јавнна јавнна јавните здравствени установиите здравствени установиите здравствени установиите здравствени установи    

за првиот квартал на 2012 годиназа првиот квартал на 2012 годиназа првиот квартал на 2012 годиназа првиот квартал на 2012 година    

 

со која се зголеми вкупниот договорен надоместок на Здравствениот дом 
Куманово и Здравствениот дом Охрид. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999    ––––    Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 

установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во 

специјалистичко - консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 

2012 година 
 

Врз основа на предлогот содржан во работниот материјал за седницата, 

Управниот одбор едногласно донесе 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за за за за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 
областа областа областа областа нананана    лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во специјалиспецијалиспецијалиспецијалистичко стичко стичко стичко ----    

консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 201консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 201консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 201консултативната здравствена заштита за првиот квартал на 2012222    годинагодинагодинагодина    
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со која од одлуката е бришан договорниот надоместок за една здравствена 

установа која го раскинала договорот со Фондот. 
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11110000    ––––    Информација во врска со поднесените барања за утврдување на 

оддалечени рурални места 
 

Објаснување по оваа точка на дневниот ред даде Саша Иванов, член на 

Комисијата за утврдување на рурални подрачја на Фондот. Наведе дека 

Комисијата за утврдување на рурални подрачја ги разгледала пристигнатите 
барања за утврдување на оддалечени рурални подрачја по што изготвила 

табеларен преглед на сите поднесени барања за утврдување на рурални 

подрачја кои ги исполнуваат  критериумите утврдени во Правилникот за 

начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена 

заштита. Комисијата направила анализа на секое барање врз основа на 

приложените докази, со тоа што за исполнување на подкритериумот -тешко 

пристапен терен ги земала предвид потврдите издадени од единиците на 

локалната самоуправа во кои припаѓаат местата за кои е барано да се утврдат 

како оддалечени рурални. Истакна и дека има и други барања кои не се 

комплетирани со целокупната документација и ќе бидат разгледани 

дополнително по комплетирањето. Прегледот на подрачјата односно местата 

кои  ги исполнуваат условите за да  бидат утврдени како оддалечени рурални 

подрачја односно места, комисијата го доставува за одлучување на Управниот 

одбор.  

 

По ова излагање, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а Саша 
Иванов даваше дополнителни објаснувања. По заклучувањето на дискусијата, 

Управниот одбор врз основа на разгледаната информација едногласно донесе 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални 

подрачја и местаподрачја и местаподрачја и местаподрачја и места    

 
со која се утврдија осум нови оддалечени рурални подрачја. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11111111    ––––        Барања од областа на работните односи  
 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, по разгледувањето на приговорот на 

Снежана Зафировска, вработена во Подрачната служба Скопје и мислењето на 

стручната служба на Фондот, Управниот одбор едногласно го одби приговорот 
и ја  потврди од страна на директорот на Фондот изречената мерка. 
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11112222    ––––        Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 

на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 

 

Врз основа на работниот материјал за седницата, Управниот одбор едногласно 
донесе 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 201за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 201за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 201за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011111    година на година на година на година на 

Фондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на Македонија    
    

со која се извршија измени кај три ставки на планот. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11113333    ––––        Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за 

утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Објаснување по оваа точка дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и 

Кристина Христова. Наведоа дека Комисијата за утврдување на референтни 

цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ги 

разгледала пристигнатите барања за измени на Одлуката за утврдување на 

референтни цени на лекови, по што дава предлог да се извршат одредени 

измени на одлуката. Измените се однесуваат на додавање на 

новорегистрирани заштитени имиња и на бришење на лекови кои нема повеќе 

да се произведуваат или дистрибуираат.  Бидејќи тоа нема да предизвика 

промена на утврдените референтни цени на останатите лекови од соодветната 
генерика а ќе го зголеми изборот на лекови за осигурениците, односно со 

бришењето на лековите кои повеќе не се произведуваат или дистрибуираат 

само се врши усогласување со фактичката состојба, се предлага да се извршат 

бараните измени.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на референтни за изменување и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на референтни за изменување и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на референтни за изменување и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на референтни 

цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на     
ФонФонФонФондот за здравствено осигурување на Македонијадот за здравствено осигурување на Македонијадот за здравствено осигурување на Македонијадот за здравствено осигурување на Македонија    

 

со која се извршија предложените измени и дополнувања. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11114444    ––––        Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурениците во странство 
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содржи одредби со кои се врши усогласување со најновите измени на Законот 
за здравственото осигурување. Со измените на законот, во постапката по 

жалба против првостепеното решение, одлучува Управниот одбор на Фондот а 

второстепената лекарска комисија дава мислење и во првостепената постапка.  
Заради операционализирање на овие измени извршени се повеќе измени во 

правилникот, поради што се предлага да биде донесен како нов правилник за    

за начинот на користење на здравствени услуги на осигурениците во 

странство. 
 

По објаснувањето на директорката, членовите на Управниот одбор дискутираа 

за начинот на работењето во второстепената постапка согласно измените на 

Законот за здравственото осигурување и бараа објаснувања на одделни негови 

одредби. По заклучувањето на дискусијата, Управниот одбор едногласно 

донесе  

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за начинза начинза начинза начинотототот    на користење на здравствени услуги на осигурениците во на користење на здравствени услуги на осигурениците во на користење на здравствени услуги на осигурениците во на користење на здравствени услуги на осигурениците во 

странствостранствостранствостранство 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11115555    ––––РазноРазноРазноРазно    

    

Во рамките на оваа точка дискутираа членовите на Управниот одбор 

Елизабета Србиновска Костовска и Јосиф Трајковски.  

 
Елизабета Србиновска Костовска го запозна Управниот одбор со ретката 

болест идиопатска пулмонална хипертензија и побара поддршка за  

обезбедување на лек на товар на Фондот за  оваа болест. 

 

Јосиф Трајковски побара известување за  контролата на остварувањето на 

целите од страна на стоматолозите кое согласно меморандумот на Фондот со 

Стоматолошката комора ќе започне од 1 април. 
 

По ова, Управниот одбор во 11.30 часот заврши со работата на  CIX -та седница. 

 
                                                                                    Записничар,                                            Записничар,                                            Записничар,                                            Записничар,                                                                                        Управен одборУправен одборУправен одборУправен одбор    

                                                            Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                                                  Заменик на пЗаменик на пЗаменик на пЗаменик на претседателретседателретседателретседателотототот,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Јован ГрповскиЈован ГрповскиЈован ГрповскиЈован Грповски    

 
 

Согласен, директор:  

М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


