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ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    

од од од од CCCCXXXX    ----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 05.03.2012 година со почеток во 14.00 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; 

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

Македонија – член.    

• Прим.М-р 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 Елизабета Србиновска Костовска, претставник на 

Стопанската комора на Македонија – член;    
• Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на 

потрошувачите на Македонија – член. 

 

Присутни оПрисутни оПрисутни оПрисутни од ФЗОМ:д ФЗОМ:д ФЗОМ:д ФЗОМ:    
    

• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 

• Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 
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• Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно 

присутен); 
• М-р Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања 

(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    

    

1. Формирање на Второстепена комисија за лекување во странство; 

2. Предлог за престанок на важноста на Заклучокот на точката 6 со наслов –      

      Склучување на договори со лекари кои исполниле услови за 

      пензионирање, донесен на LI – та седница на Управниот одбор одржана на   

      27.02.2009 година; 

3. Предлог за донесување на нов Правилник за содржината и начинот на  

    остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено  

    осигурување; 

4. Разно. 

 

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

Директорот Мехази предложи дневниот ред да се дополни со разгледување на 

следните точки: Предлог за донесување на Одлука за изменување и 

дополнување на  Програмата за инвестиции на Фондот за здравствено 

осигурување и подрачните служби на Фондот за 2012 година; Предлог за 

донесување на Одлука за изменување и дополнување на планот за јавни 

набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  
Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување 

на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена 

заштита; и Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во 

вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите.  
 

Управниот одбор ги прифати предлозите, 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. Формирање на Второстепена комисија за лекување во странство; 
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2. Предлог за престанок на важноста на Заклучокот по точка 6, со наслов 

Склучување на договори со лекари кои исполниле услови за пензионирање, 
донесен на LI – та седница на Управниот одбор одржана на 27.02.2009 

година; 

3. Предлог за донесување на нов Правилник 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  

Програмата за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
подрачните служби на Фондот за 2012 година; 

5. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на планот 

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

Македонија;  

6. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 

утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната 

здравствена заштита; 

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

Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во 

вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите; 

8. Разно. 

 

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

редоследот како што е забележано во записникот. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1111    ----    Предлог за престанок на важноста на Заклучокот по точка 6, со 
наслов Склучување на договори со лекари кои исполниле услови за 

пензионирање, донесен на LI – та седница на Управниот одбор одржана на 

27.02.2009 година 

 

Објаснување по  оваа точка даде директорот Мехази. Наведе дека со 

споменатиот заклучок е овозможено Фондот да склучува договори со лекарите  

кои исполниле услови за старосна пензија до навршување на возраст од 66 
години. Пред Уставниот се поднесени иницијативи за оценување на уставноста 

и законитоста на заклучокот.  Фондот и порано се соочувал со разни 

иницијативи кои се движеа во спротивна насока, од тоа дека  Фондот нема 
право да прави дискриминација по возраст на лекарите доколку тие ги 

исполнуваат условите за вршење на дејноста односно поседуваат лиценца за 

работа како лекари, до тоа  дека со склучување на договори со лекари кои 

исполниле услови за пензионирање тие се ставаат во привилегирана положба 
во однос на лекарите во јавното здравство кои се пензионираат согласно 

законските прописи. Фондот побара мислење од Министерството за труд и 

социјална политика од добивме известување дека е потребно времето на 
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издавањето на лиценцата за работа да се усогласи со одредбите од Законот за 

работни односи што се однесуваат на пензионирањето. 
 

Директорката Парнарџиева – Змејкова додаде дека Фондот при склучување на 

анексите на договорите со здравствените установи со кој се продолжува 
важењето на договорите сметано до 31.12.2012 година како и при склучување на 

нови договори со здравствени установи го почитува мислењето на 

Министерството за труд и социјална политика и не склучува анекси или 

договори со лекари кои ги исполниле услови на пензионирање согласно 
Законот за работни односи. 

 

Љубиша Каранфиловски наведе дека Управниот одбор кога го донесе 

оспорениот заклучок ги имаше во вид интересите на осигурениците и 

продолжувањето на договорите го дозволи за да продолжат со работа лекарите 

во местата каде немаше други лекари. 

 

По објаснувањето и дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 

 

ЗаклучокЗаклучокЗаклучокЗаклучок: Заклучокот донесен во рамките на точката 6 на дневниот ред на LI –

та седница одржана на 27 февруари 2009 година: „Со лекарите кои исполниле 

услови за старосна пензија да се склучуваат договори со важење најмногу до 

навршување на возраст од 66 години.“, престанува да важи. 
 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2 2 2 2     ––––    Предлог за донесување на нов Правилник за содржината и начинот 

на    остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено     

осигурување 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека се извршени повеќе 

измени на правилникот од кои некои произлегуваат и од последната измена на 

Законот за здравственото осигурување. Бидејќи правилникот е повеќепати 
изменуван, се предлага да се донесе како целосно нов правилник во кој ќе 

бидат вклучени и најновите измени. 

 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за содржината и начинот наза содржината и начинот наза содржината и начинот наза содржината и начинот на    остварувањето на правата и обврските од остварувањето на правата и обврските од остварувањето на правата и обврските од остварувањето на правата и обврските од 
задолжителното здравствено  осигурувањезадолжителното здравствено  осигурувањезадолжителното здравствено  осигурувањезадолжителното здравствено  осигурување    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----    Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  
Програмата за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 

подрачните служби на Фондот за 2012 година 
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Врз основа на работниот материјал за седницата, Управниот одбор едногласно 
донесе 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на  Програмата за инвестиции на Фондот за за изменување и дополнување на  Програмата за инвестиции на Фондот за за изменување и дополнување на  Програмата за инвестиции на Фондот за за изменување и дополнување на  Програмата за инвестиции на Фондот за 
здравствено осигурување и подрачните слздравствено осигурување и подрачните слздравствено осигурување и подрачните слздравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2012 годинаужби на Фондот за 2012 годинаужби на Фондот за 2012 годинаужби на Фондот за 2012 година    

    

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

планот за јавни набавки во 2012 година на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија 

    

По извршената измена  на Програмата за инвестиции од точка 4, Управниот 

одбор едногласно донесе и 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на планот за јавни набавки во 2012 година за изменување и дополнување на планот за јавни набавки во 2012 година за изменување и дополнување на планот за јавни набавки во 2012 година за изменување и дополнување на планот за јавни набавки во 2012 година 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонијана Фондот за здравствено осигурување на Македонијана Фондот за здравствено осигурување на Македонијана Фондот за здравствено осигурување на Македонија    

    

со која се дополни    Планот за јавни набавки  на Фондот со една нова отворена 

постапка.    

    

ТОЧТОЧТОЧТОЧКА КА КА КА 5555    ––––    Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 

утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната 

здравствена заштита 

 

Татјана Лукановска објасни дека се предлага бришење на петнаесет услуги од 
одлуката кои се од областа на микробиологијата. За нив референтните цени 

биле утврдени во 2008 година.  Тие се всушност групи на поединечни услуги и 

подразбираат извршување на сите услуги од групата, но во праксата се 

применуваат погрешно и кога не се извршени сите услуги. Заради тоа се 

предлага нивно бришење што нема да предизвика проблеми затоа што за 

секоја услуга од групата има утврдена посебна референтна цена. 

 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за изменување на за изменување на за изменување на за изменување на Одлуката за утврдување на референтни ценОдлуката за утврдување на референтни ценОдлуката за утврдување на референтни ценОдлуката за утврдување на референтни цени во и во и во и во 

специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ––––    консултативната здравствена заштитаконсултативната здравствена заштитаконсултативната здравствена заштитаконсултативната здравствена заштита    

    

со која се изврши бришење на петнаесетте услуги. 
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во 
вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите 
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Директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска објаснија дека се 
предлага изменување на член 4 став 1 точка 4 на одлуката, така што во описот 

на  лабораториските услуги за кои е предвидено учество од 20% од утврдената 

референтна цена, зборот „микробиолошки“ да се замени со „ БА1 до БА10 и 
БА13“ со што ќе се изврши прецизирање на анализите за кои учеството е 20%. 

Ова оттаму што за анализите од член 4 став 1 точка 4 до последната измена на 

одлуката се плаќаше 100 денари учество а во моментов со 20% учеството е 

многу повисоко. Учеството од 20% треба да се однесува само на анализите од 
клиничката биохемија па затоа е потребно да се изврши наведената измена. 

 

По објаснувањето, Управнниот одбор едногласно ја донесе предложената 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на 

учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените 

услуги и лековитеуслуги и лековитеуслуги и лековитеуслуги и лековите    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ----    Формирање на Второстепена комисија за лекување во странство    

    

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на 

одредбите на Законот за здравственото осигурување едногласно донесе 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за формирање на за формирање на за формирање на за формирање на ВВВВторостепена лекарска комисија за лекување во торостепена лекарска комисија за лекување во торостепена лекарска комисија за лекување во торостепена лекарска комисија за лекување во 
странствостранствостранствостранство    

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ––––        Разно         

  

Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по донесената 

одлука од точката 8  дневниот ред на седницата беше исцрпен и Управниот 
одбор во 15.30 часот заврши со работата на  CX -та седница. 

 

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

                                                    ХХХХристо Трповски                                           ристо Трповски                                           ристо Трповски                                           ристо Трповски                                                               Заменик на пЗаменик на пЗаменик на пЗаменик на претседателретседателретседателретседателотототот,,,,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Јован ГрповскиЈован ГрповскиЈован ГрповскиЈован Грповски    
 

Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


