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    Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    5573557355735573////2222    

18181818....00006666....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 CCCCXXXXIIII    ----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 05.04.2012 година со почеток во 13.00 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 - 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:    

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

претседател;    

• 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 од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:    

    

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

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

присутен); 



 2

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

(делумно присутна); 
• Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 

присутна); 

• Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно 
присутен); 

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

својство на записничар. 

 
Бидејќи претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска беше отсутна, 

седницата ја водеше заменикот на претседателот Јован Грповски. На почетокот 

утврди дека на седницата се присутни вкупно четири 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 CIX-та седница на Управниот одбор одржана 

на 23.02.2012 година; 

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

на 05.03.2012 година;    

    

1. Предлог за утврдување на договорни надоместоци за здравствените 

установи со кои Фондот склучува договори заради обезбедување на 

здравствени  услуги за осигурените лица: 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за ЈЗУ за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година; 
- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-

консултативна здравствена заштита; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат лабораториска 

дејност со упат од избран лекар; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-

консултативна стоматолошка здравствена заштита; 
- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за бањите кои вршат медицинска 

рехабилитација како продолжено болничко лекување; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за ПЗУ Специјална болница по хируршки 

болести Филип Втори-Скопје и Клиничка болница Аџибадем Систина - 
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Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларна 

хирургија; 
- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за ПЗУ за здравствени услуги од областа на 

очната хирургија; 
- Предлог за утврдување на вкупен  надоместок за БПО за вториот, 

третиот и четвртиот на 2012 година;  

- Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за здравствени услуги од Македонската 
академија на науките и уметностите; 

- Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за третирање на осигурени лица заболени од 

бубрежна инсуфициенца (хемодијализа)  од ПЗУ Диамед; 

- 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 

 

2. Предлог за донесување на Oдлука за изменување и дополнување на 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

3. Предлог за донесување на Одлука 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 и Предлог за донесување на Oдлука за 

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

лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија;  

4. Предлог за донесување на Oдлука за изменување на Планот за јавни 

набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија;  
5. Предлог за донесување на Правилник за начинот на трезорското 

работење и контрола;  

6. Предлог за донесување на Правилник за начинот на отворање и  водење 
на девизни сметки во рамките на здравствената  главна книга на 

корисниците на средства од  Буџетот за финансирање на дејноста на 

јавните здравствени установи за    остварување на правата од 

здравственото осигурување;  
7. Предлог за утврдување на цени на здравствени услуги;  

8. Предлог за донесување на Одлука за начинот на постапување и 

продажба на средства што Фондот го добил во стечајни и други 
постапки;    
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9. Предлог за донесување на Правилник за составот, надлежноста и 

начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

10. Предлог за изменување на Правилникот за начинот, постапката и 

поблиските критериуми за утврдување  на привремена спреченост за 
работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од 

потесното семејство и за времетраењето на  привремената спреченост за 

работа во зависност од видот на болеста и повредата во делот на 

критериумите заради исправање на технички грешки;  
11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците 

предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени 

услуги на осигурените лица во странство;  

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

Правилникот за организација и систематизација на работните места во 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

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

Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

14. Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договори 

кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради 

обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица; 

15. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на 

оддалечени рурални места; 

16. Разно. 

 

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

Бидејќи предлози за дополнување на дневниот ред не беа дадени, Управниот 

одбор 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    

    

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

на 23.02.2012 година; 
- Усвојување на записникот од CX-та седница на Управниот одбор одржана 

на 05.03.2012 година;    

    

1. Предлог за утврдување на договорни надоместоци за здравствените 

установи со кои Фондот склучува договори заради обезбедување на 

здравствени  услуги за осигурените лица: 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за ЈЗУ за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година; 
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- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-
консултативна здравствена заштита; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат лабораториска 
дејност со упат од избран лекар; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година за ПЗУ кои вршат специјалистичко-

консултативна стоматолошка здравствена заштита; 
- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за бањите кои вршат медицинска 

рехабилитација како продолжено болничко лекување; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за ПЗУ Специјална болница по хируршки 

болести Филип Втори-Скопје и Клиничка болница Аџибадем Систина - 

Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларна 

хирургија; 

- Предлог за утврдување на договорни надоместоци за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за ПЗУ за здравствени услуги од областа на 

очната хирургија; 

- Предлог за утврдување на вкупен  надоместок за БПО за вториот, 

третиот и четвртиот на 2012 година;  

- Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за здравствени услуги од Македонската 

академија на науките и уметностите; 
- Предлог за утврдување на договорен надоместок за вториот, третиот и 

четвртиот на 2012 година за третирање на осигурени лица заболени од 

бубрежна инсуфициенца (хемодијализа)  од ПЗУ Диамед; 

- 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 

 

2. Предлог за донесување на Oдлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

3. Предлог за донесување на Одлука 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 и Предлог за донесување на Oдлука за 

утврдување на предлог референтни цени на лекови кои се на Листата на 
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лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија;  
4. Предлог за донесување на Oдлука за изменување на Планот за јавни 

набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија;  
5. Предлог за донесување на Правилник за начинот на трезорското 

работење и контрола;  

6. Предлог за донесување на Правилник за начинот на отворање и  водење 

на девизни сметки во рамките на здравствената  главна книга на 
корисниците на средства од  Буџетот за финансирање на дејноста на 

јавните здравствени установи за    остварување на правата од 

здравственото осигурување;  

7. Предлог за утврдување на цени на здравствени услуги;  

8. Предлог за донесување на Одлука за начинот на постапување и 

продажба на средства што Фондот го добил во стечајни и други 

постапки;    

9. Предлог за донесување на Правилник за составот, надлежноста и 

начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

10. Предлог за изменување на Правилникот за начинот, постапката и 

поблиските критериуми за утврдување  на привремена спреченост за 

работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од 

потесното семејство и за времетраењето на  привремената спреченост за 

работа во зависност од видот на болеста и повредата во делот на 

критериумите заради исправање на технички грешки;  
11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците 

предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени 

услуги на осигурените лица во странство;  

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

Правилникот за организација и систематизација на работните места во 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

13. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

14. Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на договори 
кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради 

обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица; 

15. Информација во врска со поднесените барања за утврдување на 

оддалечени рурални места; 

16. Разно. 
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Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 

редоследот како што е забележано во записникот. 
 

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

на 23.02.2012 година; 
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CIX-та 

седница на Управниот одбор одржана на 23.02.2012 година. 

 

- Усвојување на записникот од CX-та седница на Управниот одбор одржана 
на 05.03.2012 година;    

 

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

седница на Управниот одбор одржана на 05.03.2012 година. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1111    ----    Предлог за утврдување на договорни надоместоци за здравствените 

установи со кои Фондот склучува договори заради обезбедување на 

здравствени  услуги за осигурените лица 

 

Воведно објаснување за предложените договорни надоместоци даде Татјана 

Лукановска. Го изложи пристапот на Фондот во подготвувањето на 

надоместоците и сите аспекти за кои при тоа се водело сметка.  Нејзиното 

излагање го дополнија директорите Парнарџиева – Змејкова и Мехази. 

 

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа за предложените 

надоместоци при што поставуваа прашања за одделни установи и изнесуваа и 
свои предлози.  

 

На крајот на дискусијата по оваа точка, Управниот одбор едногласно ги донесе 

следните одлуки  

 

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 вториот, третиот и четвртиот кварталустанови за вториот, третиот и четвртиот кварталустанови за вториот, третиот и четвртиот кварталустанови за вториот, третиот и четвртиот квартал    на 2012 годинана 2012 годинана 2012 годинана 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 консултативната здравствена заштита за консултативната здравствена заштита за консултативната здравствена заштита за вториот, вториот, вториот, вториот, 

третиот и четвртиот третиот и четвртиот третиот и четвртиот третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 година    
    

ОдОдОдОдлукалукалукалука    

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    
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лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ----    консултативната консултативната консултативната консултативната 

здравствена заштита за здравствена заштита за здравствена заштита за здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот квартал на 201квартал на 201квартал на 201квартал на 2012222    
годинагодинагодинагодина    

    

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 стоматолошка здравствена заштита од консултативната стоматолошка здравствена заштита од консултативната стоматолошка здравствена заштита од консултативната стоматолошка здравствена заштита од 

дејностите орална хирургија, ортодонција и протетидејностите орална хирургија, ортодонција и протетидејностите орална хирургија, ортодонција и протетидејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за ка за ка за ка за вториот, третиот вториот, третиот вториот, третиот вториот, третиот 
и четвртиот и четвртиот и четвртиот и четвртиот квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал 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 Специјалната болница по физикална медицина и за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и 

рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи ----    Цапа“ Цапа“ Цапа“ Цапа“ ----    Дебар  наДебар  наДебар  наДебар  на    осигурените лица на осигурените лица на осигурените лица на осигурените лица на 

Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаФондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаФондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаФондот во вториот, третиот и четвртиот 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 установа Катлановска Бања ДОО за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО ----    

Катланово  на осигурениКатланово  на осигурениКатланово  на осигурениКатланово  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот те лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот те лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот те лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 квартал на 2012 квартал на 2012 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 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 Фондот во вториот, третиот и четвна Фондот во вториот, третиот и четвна Фондот во вториот, третиот и четвна Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 ртиот квартал на 2012 ртиот квартал на 2012 ртиот 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 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 вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 Фондот во вториот, третиот и четвртиот 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“ исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“     

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија     

во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 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 Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“     

за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија     
во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година    

    

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 исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје     

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија     

во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година    

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на 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 „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 заштитаофталмолошката болничка здравствена заштитаофталмолошката болничка здравствена заштитаофталмолошката болничка здравствена заштита    

во во во во вториот, третиот и четвртиотвториот, третиот и четвртиотвториот, третиот и четвртиотвториот, третиот и четвртиот    квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 година        

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на 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 „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 болничка здравствена заштита во болничка здравствена заштита во болничка здравствена заштита во вториот,вториот,вториот,вториот,    третиот и четвртиот третиот и четвртиот третиот и четвртиот третиот и четвртиот квартал на квартал на квартал на квартал на 
2012 година2012 година2012 година2012 година        

    

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 вториот, третиот и четвво вториот, третиот и четвво вториот, третиот и четвво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинартиот квартал на 2012 годинартиот квартал на 2012 годинартиот 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 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 вториот, третиот и четвртиот квартал на на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 

2222012 година012 година012 година012 година    
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок     
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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 во во во вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 година        

    

ОдОдОдОдлукалукалукалука    
за определување на месечниот износ на средства коза определување на месечниот износ на средства коза определување на месечниот износ на средства коза определување на месечниот износ на средства којјјј    здравствените здравствените здравствените здравствените 

установи установи установи установи штоштоштошто    вршат обезбедување на осигурените лица со лекови вршат обезбедување на осигурените лица со лекови вршат обезбедување на осигурените лица со лекови вршат обезбедување на осигурените лица со лекови коикоикоикои    се се се се 

пропишуваат на рецепт вопропишуваат на рецепт вопропишуваат на рецепт вопропишуваат на рецепт во    примарната здравствена заштита,примарната здравствена заштита,примарната здравствена заштита,примарната здравствена заштита,    може да може да може да може да ггггоооо    

добидобидобидобијатјатјатјат    за издадени лекови на рецепт од Листата нза издадени лекови на рецепт од Листата нза издадени лекови на рецепт од Листата нза издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на а лекови на товар на а лекови на товар на а лекови на товар на 
ФондотФондотФондотФондот    во во во во вториот, третиот и четвртиот кварталвториот, третиот и четвртиот кварталвториот, третиот и четвртиот кварталвториот, третиот и четвртиот квартал    квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 година    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2 2 2 2     ––––    Предлог за донесување на Oдлука за изменување и дополнување 

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

осигурување на Македонија 

 

Предлогот го образложи Кристина Христова наведувајќи помеѓу останатото 

дека со предложените измени ќе се олесни и спроведувањето на тендерите за 

набавка на лекови во здравствените установи. Ова оттаму што со  измените во 

делот на јачините на лековите од болничката позитивна листа, ќе се заменат 

сите конкретно наведени јачини/концентрации на лековите од Листата на 

лекови со кратенката „СРЈ” (сите регистрирани јачини). Предлогот е усогласен 

со Министерството за здравство. Во вториот дел предлогот содржи измени 

заради технички усогласувања. Тие се потребни заради усогласување на 

податоците наведени во Листата на лекови со податоците за регистрирани 

лекови во земјата и за нив не се предвидуваат дополнителни финансиски 
импликации. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука Одлука Одлука Одлука     

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

на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија     
 

со која се извршија предложените измени и дополнувања. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----        Предлог за донесување на Одлука 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 и Предлог за донесување на Oдлука за утврдување на предлог 
референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија  
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Кристина Христова објасни дека врз основа на податоци објавени на интернет 

страницата на Бирото за лекови и по дописи доставени до Фондот од 
дистрибутери односно производители на лекови  за прекин на производство 

или прекин на дистрибуција на одредени лекови или доколку лек нема 

одобрена единствена цена, констатирана е потребата да се избришат одредени 
лекови од Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови на товар на 

Фондот. Овие лекови се наведени во работните материјали. 

 

Новорегистрираните  готови  лекови во Република Македонија за генерики за 
кои Комисијата на Фондот по извршените проверки на Листата на лекови 

констатираше дека референтната цена не се менува, дадени се во посебен 

прилог на работните материјали. Се предлага тие да се додадат во одлуката. 

 

По објаснувањето на Кристина Христова, Управниот одбор едногласно ја 

донесе предложената     

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

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

цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар нацени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар нацени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар нацени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар 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     

    

Кристина Христова даде објасување и на предлогот за утврдување на предлог 

референтни цени на лекови и дополнителни објаснувања по прашањата на 

членовите на Управниот одбор. Потоа Управниот одбор едногласно ја донесе 

предложената 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на предлог референтни цени на лековиза утврдување на предлог референтни цени на лековиза утврдување на предлог референтни цени на лековиза утврдување на предлог референтни цени на лекови    

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4444    ––––    Предлог за донесување на Oдлука за изменување на Планот за 

јавни набавки за 2012 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија 
    

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

предлогот содржан во работните материјали за седницата и по објаснувањето 
на Златко Алексов, едногласно  донесе 

    

OOOOдлукадлукадлукадлука    

за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонијаздравствено осигурување на Македонијаздравствено осигурување на Македонијаздравствено осигурување на Македонија    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ––––    Предлог за донесување на Правилник за начинот на трезорското 
работење и контрола 
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По објаснувањето на директорката Парнарџиева – Змејкова,  Управниот одбор 
едногласно  го донесе предложениот  

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    
за начинот на трезорското работење и контролаза начинот на трезорското работење и контролаза начинот на трезорското работење и контролаза начинот на трезорското работење и контрола    

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Предлог за донесување на Правилник за начинот на отворање и  
водење на девизни сметки во рамките на здравствената  главна книга на 

корисниците на средства од  Буџетот за финансирање на дејноста на јавните 

здравствени установи за    остварување на правата од здравственото 

осигурување 

 

И предлогот од точката 6 на дневниот ред откако директорката Парнарџиева – 

Змејкова даде објаснување беше усвоен,  и Управниот одбор едногласно  донесе  

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за начинот на отворање иза начинот на отворање иза начинот на отворање иза начинот на отворање и        водење на девизни сметки во рамките на водење на девизни сметки во рамките на водење на девизни сметки во рамките на водење на девизни сметки во рамките на 

здравственатаздравственатаздравственатаздравствената        главна книга на корисниците на средства одглавна книга на корисниците на средства одглавна книга на корисниците на средства одглавна книга на корисниците на средства од        Буџетот за Буџетот за Буџетот за Буџетот за 

финансирање на дејноста на јавнитефинансирање на дејноста на јавнитефинансирање на дејноста на јавнитефинансирање на дејноста на јавните    здравствени установи заздравствени установи заздравствени установи заздравствени установи за                

остварување на правата од здравственото осигурувањеостварување на правата од здравственото осигурувањеостварување на правата од здравственото осигурувањеостварување на правата од здравственото осигурување    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ----    Предлог за утврдување на цени на здравствени услуги 

 
Директорката Парнарџиева – Змејкова даде објаснување по оваа точка на 

дневниот ред. Наведе дека предложените цени се изготвени како резултат на 

анализите на фактурираните износи и средбите за преговори одржани помеѓу 

Фондот, Клиниката за урологија, Клиника за токсикологија, Клиника за 

тораковаскуларна хирургија, Клиника за очни болести, Клиника за 

дерматологија, Клиника за хематологија, Клиника за кардиологија и 

Клиниката за гинекологија, се, предлагаат корекции на 73 референтни цени во 
ДСГ методологијата коишто се наведени во работните материјали. 

Предложените измени се базираат на анализата направена од страна на 

стручните служби при ФЗОМ на трошоците (здравствени услуги и лекови, 
вграден и потрошен медицински материјал) внесени во ДСГ груперот, 

доставената евиденција за чинење на овој вид на услуги од јавните 

здравствени установи, каде се извршувале овие услуги, проверка на нивните 

реални расходи, како и споредба со цените во државите во соседството.  
 

Потоа објасни дека се предлага и усвојување на две нови цени за дневна 

болница и болнички ден - стационар. Имено, по укажување од страна на 

здравствените установи, во праксата се јавува потреба од хоспитализирање на 
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пациентите за апликација на медикаментозна терапија и при тоа пациентот не 

престојува повеќе од 4 часа во болницата. Со цел да се овозможи евиденција на 
услугата во дневна болница се јавува потребата од воведување на 

дополнителен пакет. Воведувањето на референтна цена за болнички ден во 

стационар со вклучени здравствени услуги и медикаментозна терапија за 
болни во геронтолoгија, овозможува евиденција на здравствените услуги кои 

се пружаат на болните од страна на геронтолошките установи. При тоа, оваа 

референтна цена  ги опфаќа трошоците кои се  однесуваат на болничкиот ден 

со вклучени здравствени услуги и медикаментозна терапија.   
 

Управниот одбор објаснувањето го прифати и врз основа на предлогот 

едногласно донесе    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна 

болница и болнички ден во болничката здравствена заштитаболница и болнички ден во болничката здравствена заштитаболница и болнички ден во болничката здравствена заштитаболница и болнички ден во болничката здравствена заштита    
 

и    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за изменување и дополнување на Одлуката заза изменување и дополнување на Одлуката заза изменување и дополнување на Одлуката заза изменување и дополнување на Одлуката за    

утврдување на референтни цени на услуги во болничкатаутврдување на референтни цени на услуги во болничкатаутврдување на референтни цени на услуги во болничкатаутврдување на референтни цени на услуги во болничката    

здравствздравствздравствздравствена заштита за акутни случаиена заштита за акутни случаиена заштита за акутни случаиена заштита за акутни случаи    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8 8 8 8 ----    Предлог за донесување на Одлука за начинот на постапување и 

продажба на средства што ФЗОМ ги добил во стечајни и други постапки 

        

Врз основа на предлогот од работниот материјал за седницата, заради 

уредување на постапката за впаричување на средствата што Фондот ги добил 

во стечајни и други постапки а кои не се потребни за извршување на 

функциите на Фондот, Управниот одбор едногласно донесе 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за начинот на постапување и продажба на средства што ФЗОМ ги добил во за начинот на постапување и продажба на средства што ФЗОМ ги добил во за начинот на постапување и продажба на средства што ФЗОМ ги добил во за начинот на постапување и продажба на средства што ФЗОМ ги добил во 

сссстечајни и други постапкитечајни и други постапкитечајни и други постапкитечајни и други постапки    

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9 9 9 9 ----    Предлог за донесување на Правилник за составот, надлежноста и 

начинот на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 

 
Заради усогласување на важечкиот правилник со одредбите на Правилникот 

за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

здравственото осигурување, Правилникот за начинот на користење на 
здравствени услуги на осигурените лица во странство и новите Критериуми за 

дијагностичките постапки и оцена на привремената спреченост за работа 



 14 

поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното 

семејство, Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните 
материјали за седницата едногласно донесе  

    

ПравилникПравилникПравилникПравилник    
за составот, надлежноста и начза составот, надлежноста и начза составот, надлежноста и начза составот, надлежноста и начинот на работата наинот на работата наинот на работата наинот на работата на    лекарските комисии на лекарските комисии на лекарските комисии на лекарските комисии на 

ФФФФондот за здравственоондот за здравственоондот за здравственоондот за здравствено    осигурување на осигурување на осигурување на осигурување на ММММакедонијаакедонијаакедонијаакедонија    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 10 10 10 10 ----    Предлог за изменување на Правилникот за начинот, постапката и 
поблиските критериуми за утврдување  на привремена спреченост за работа 

поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното 

семејство и за времетраењето на  привремената спреченост за работа во 

зависност од видот на болеста и повредата во делот на критериумите заради 

исправање на технички грешки 

    

Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во работните материјали за 

седницата едногласно донесе    

Правилник Правилник Правилник Правилник     

за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапките и за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапките и за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапките и за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапките и 

поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за 

работа поради болест и повреда или потребработа поради болест и повреда или потребработа поради болест и повреда или потребработа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од а за нега на болен член од а за нега на болен член од а за нега на болен член од 

потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за потесното семејство и за времетраењето на привремената спреченост за 

работа во зависност од видот на болеста и повредатаработа во зависност од видот на болеста и повредатаработа во зависност од видот на болеста и повредатаработа во зависност од видот на болеста и повредата    

    

Со овој правилник се извршени измени и дополнувања во делот на 
критериумите за дијагностичките постапки и оцена на привремената 

спреченост за работа поради болест и  повреда или потреба за нега на болен 

член од потесното семејство, кои се составен дел на правилникот. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11 11 11 11 ----    Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на обрасците 

предвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги 

на осигурените лица во странство 
 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, Управниот одбор едногласно ја 

донесе предложената 
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 

предвпредвпредвпредвидени во Правилникот за начинот на користење на здравствени идени во Правилникот за начинот на користење на здравствени идени во Правилникот за начинот на користење на здравствени идени во Правилникот за начинот на користење на здравствени 

услуги на осигурените лица во странствоуслуги на осигурените лица во странствоуслуги на осигурените лица во странствоуслуги на осигурените лица во странство    
 

со која се заменија со нови обрасците Барање за продолжување на лекување во 

странство и/или признавање на дополнителни трошоци (Образец на барање  
Л2), Барање за контролен преглед во странство по извршено болничко 
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лекување во странство на товар на ФЗОМ ( Образец на барање Л4) и  Предлог за 

упатување на лекување во странство ( Образец – ПЛС).  
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 12 12 12 12 ----    Предлог за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на Правилникот за организација и систематизација на работните 
места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

    

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложените измени во 

целост се однесуваат на секторот за информатика и се подготвени заради 
подобрување на неговата организациона структура.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на Правилникот за организација и за изменување и дополнување на Правилникот за организација и за изменување и дополнување на Правилникот за организација и за изменување и дополнување на Правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за систематизација на работните места во Фондот за систематизација на работните места во Фондот за систематизација на работните места во Фондот за здравствено здравствено здравствено здравствено 

осигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонија    

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 13 13 13 13 ----    Предлог за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на 

работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

    

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека и измените на овој 

правилник се однесуваат на секторот за информатика. Со измените се 
утврдуваат нови бодови за работните места во секторот. 

    

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  

    

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменза изменза изменза изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината ување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината ување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината ување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината 

на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на 
МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    

    

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 14 14 14 14 ----    Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на 

договори кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради 

обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица    
    

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на 
предлозите од работните материјали за седницата дополнети со предлози од 

членовите едногласно донесе 
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на формата и содржината на анекси на договори што за утврдување на формата и содржината на анекси на договори што за утврдување на формата и содржината на анекси на договори што за утврдување на формата и содржината на анекси на договори што 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со 

здравствените установи заради купување на здравствени услуги во здравствените установи заради купување на здравствени услуги во здравствените установи заради купување на здравствени услуги во здравствените установи заради купување на здравствени услуги во 

интерес на осигурените лицаинтерес на осигурените лицаинтерес на осигурените лицаинтерес на осигурените лица    
    

со која се утврди формата и содржината на четири анекси на договори што 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со 

здравствените установи. 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 15 15 15 15 ----    Информација во врска со поднесените барања за утврдување на 

оддалечени рурални места    

    

Управниот одбор ја разгледа Информацијата подготвена од стручната служба 

на Фондот за поднесените барања за утврдување на оддалечени рурални 

места. Врз основа на Информацијата, Управниот одбор едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени 

рурарурарурарурални подрачја и местални подрачја и местални подрачја и местални подрачја и места    

    

со која се утврдија три нови оддалечени рурални подрачја. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 16161616    ––––        Разно         

  
Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по донесената 

одлука од точката 15  дневниот ред на седницата беше исцрпен и Управниот 

одбор во 15.45 часот заврши со работата на  CXI -та седница. 

 

                                                                                    Записничар,                                            Управен одборЗаписничар,                                            Управен одборЗаписничар,                                            Управен одборЗаписничар,                                            Управен 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 


