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    Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    3855385538553855////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 CCCCXXXXIIIIIIII    ----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 26.04.2012 година со почеток во 12.00 часот во просториите на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

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

    

• Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - 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 Присутни Присутни Присутни од ФЗОМ:од ФЗОМ:од ФЗОМ:од ФЗОМ:    
    

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

• Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 
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• 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. Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија во 2011 година; 

2. Предлог за утврдување на референтни цени на пакети на завршени 

епизоди на лекување за стоматолошка специјалистичко – 

консултативна здравствена заштита од областа на болестите на забите и 

ендодонтот; 

3. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени 

за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи; 

4. Предлог за донесување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката за 

утврдување на надомест за издавање на нова  електронска картичка за 

здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на 

блокирана електронска здравствена картичка 

5. Предлог за донесување на Упатство за начинот на користење на 
возилата во сопственост на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија; 

6. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за 

контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 

година; 

7. Разгледување на Извештајот од финансиски контроли на јавни 

здравствени установи за периодот  01.01.-31.12.2011 година; 

8. Разгледување на Годишниот извештај за 2011 година за извршени 

контроли во пзу аптеки кои имаат договор со Фондот за обезбедување 

на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови на товар 

на Фондот за примарна здравствена заштита;    

9. Разно. 

 

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата. 
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Бидејќи други предлози немаше, Управниот одбор едногласно го утврди 

следниот  

 

Д Н Е ВД Н Е ВД Н Е ВД Н Е В    Е Н  Р Е ДЕ Н  Р Е ДЕ Н  Р Е ДЕ Н  Р Е Д    

    

1. Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија во 2011 година; 
2. Предлог за утврдување на референтни цени на пакети на завршени 

епизоди на лекување за стоматолошка специјалистичко – 

консултативна здравствена заштита од областа на болестите на забите и 

ендодонтот; 

3. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени 

за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи; 

4. Предлог за донесување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката за 
утврдување на надомест за издавање на нова  електронска картичка за 

здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на 

блокирана електронска здравствена картичка 

5. Предлог за донесување на Упатство за начинот на користење на 

возилата во сопственост на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија; 

6. Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за 

контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 

година; 

7. Разгледување на Извештајот од финансиски контроли на јавни 

здравствени установи за периодот  01.01.-31.12.2011 година; 

8. Разгледување на Годишниот извештај за 2011 година за извршени 

контроли во пзу аптеки кои имаат договор со Фондот за обезбедување 

на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови на товар 

на Фондот за примарна здравствена заштита;    

9. Разно. 

 

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

редоследот како што е забележано во записникот. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1111    ----    Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија во 2011 година 

 

Годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија во 2011 година го презентира директорката Парнарџиева – 
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Змејкова. Се осврна на работењето на Фондот во 2011 година по што истакна 

дека интенција на Фондот е и годишните извештаи  од година во година да 
бидат се подобри  и  на прегледен начин да ги истакнуваат активностите што ја 

одбележале изминатата година. 

 
Потоа дискутираа членовите на Управниот одбор Јосиф Трајковски, Елизабета 

Србиновска Костовска и Илија Глигорот при што секој од нив се осврна на 

различни аспекти од работењето на Фондот и даде сугестии како за 

работењето така и за подготвувањето на годишните извештаи.  
 

На крајот на дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија во 2011 годиназдравствено осигурување на Македонија во 2011 годиназдравствено осигурување на Македонија во 2011 годиназдравствено осигурување на Македонија во 2011 година    

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2 2 2 2     ––––    Предлог за утврдување на референтни цени на пакети на завршени 

епизоди на лекување за стоматолошка специјалистичко – консултативна 

здравствена заштита од областа на болестите на забите и ендодонтот 
 

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

предлогот за  утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди 

на лекување за стоматолошка специјалистичко - консултативна здравствена 

заштита од областа на болести на заби и ендодонтот подготвен од стручната 

служба на Фондот. Со предлогот се опфатени референтни цени на девет групи, 
односно пакети на услуги. Сите се однесуваат на услуги што ќе можат да се 

користат само на Универзитетскиот клинички центар а со нивното усвојување 

примарно ќе се надмине проблемот во искажување на реализираните услуги 

од страна на Универзитетскиот стоматолошки клинички центар кој до сега не 

беше во можност истите да ги прикаже. Од тие причини, фактурираниот износ 

на оваа институција беше многу низок и воедно не беа во можност да го 

оправдаат својот буџет иако услугите беа реализирани. Со решавањето на 
статусниот проблем на оваа инститиција (решение од МЗ за примарна 

здравствена заштита) и донесување на пакетите од областа на специјалстичко 

– консултативната здравствена заштита, проблемот со оваа институција се 

очекува да биде надминат. 

 

По разгледувањето на предлогот, Јосиф Трајковски укажа дека и во самата 

одлука за утврдување на цените за пакетите треба да се истакне дека се работи 
за услуги кои се однесуваат на специфични и комплексни случаи, што беше 

прифатено и од останатите членови  на Управниот одбор. 
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По вклучувањето на предлогот на Јосиф Трајковски, Управниот одбор 

едногласно ја донесе предложената 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за дополнување на за дополнување на за дополнување на за дополнување на Одлуката Одлуката Одлуката Одлуката за утврдување на референтни цени на пакети за утврдување на референтни цени на пакети за утврдување на референтни цени на пакети за утврдување на референтни цени на пакети 

на завршенина завршенина завршенина завршени    епизоди на лекување за специјалистичко епизоди на лекување за специјалистичко епизоди на лекување за специјалистичко епизоди на лекување за специјалистичко ––––    консултативнаконсултативнаконсултативнаконсултативна    

стоматолошка здравствена заштита на специфични истоматолошка здравствена заштита на специфични истоматолошка здравствена заштита на специфични истоматолошка здравствена заштита на специфични и    

комплексникомплексникомплексникомплексни    случаислучаислучаислучаи    

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----    Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи 

 

Управниот одбор го разгледа предлогот за изменување на Одлуката за 

утврдување на референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за 

акутни случаи заради изменување на референтните цени на постоечки ДСГ 

групи (услуги). Измените се предлагаат по направената анализа 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, 

споредба со цените во државите во соседството, како и по одржаните средби 

помеѓу Фондот и Клиниката за кардиологија. 

 

Управниот одбор го прифати предлогот подготвен од стручната служба на 

Фондот по што едногласно донесе  

Одлука Одлука Одлука Одлука     

за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги 

во болничката здравствена заштита за акутни случаиво болничката здравствена заштита за акутни случаиво болничката здравствена заштита за акутни случаиво болничката здравствена заштита за акутни случаи    

    

    

со која се утврдија нови референтни цени за  18 ДСГ услуги. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4444    ––––    Предлог за донесување на Одлука за ставање вон сила на Одлуката 
за утврдување на надомест за издавање на нова  електронска картичка за 

здравствено осигурување и надомест за повторно активирање на блокирана 

електронска здравствена картичка 

    

Заради усогласување со измените на Законот за здравственото осигурување 

објавени во Службен весник на Република Македонија број 26 од  2012 година, 

според кои утврдувањето на висината на трошоците за издавање, замена на 
загубена или оштетена електронска картичка и за повторно активирање на 

блокирана електронска картичка, како и начинот на нивното плаќање од 

Фондот е пренесено во надлежност на министерот за здравство, Управниот 

одбор на Фондот едногласно донесе 
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за ставза ставза ставза ставање вон сила на Одлуката за утврдување на надомест за издавање ање вон сила на Одлуката за утврдување на надомест за издавање ање вон сила на Одлуката за утврдување на надомест за издавање ање вон сила на Одлуката за утврдување на надомест за издавање 

на нова  електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за на нова  електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за на нова  електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за на нова  електронска картичка за здравствено осигурување и надомест за 

повторно активирање на блокирана електронска здравствена картичкаповторно активирање на блокирана електронска здравствена картичкаповторно активирање на блокирана електронска здравствена картичкаповторно активирање на блокирана електронска здравствена картичка    
    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5 5 5 5 ––––    Предлог за донесување на Упатство за начинот на користење на 

возилата во сопственост на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, врз основа на член 58-а на  Законот 

за здравственото осигурување, Управниот одбор едногласно донесе 

    

УпатствоУпатствоУпатствоУпатство    

за начинот за начинот за начинот за начинот на користење на возилата во сопственост на Фондот за на користење на возилата во сопственост на Фондот за на користење на возилата во сопственост на Фондот за на користење на возилата во сопственост на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонијаздравствено осигурување на Македонијаздравствено осигурување на Македонијаздравствено осигурување на Македонија    

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Разгледување на Годишниот извештај за работењето на Секторот за 

контрола на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 година 

    

Во рамките на точката 6 на дневниот ред, Управниот одбор го  разгледа 

Годишниот извештај за работењето на Секторот за контрола на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија за 2011 година. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ––––    Разгледување на Извештајот од финансиски контроли на јавни 

здравствени установи за периодот  01.01.-31.12.2011 година 

 

Во рамките на точката 7 на дневниот ред, Управниот одбор го  разгледа 

Извештајот од финансиски контроли на јавни здравствени установи за 

периодот  01.01.-31.12.2011 година. 

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ----    Разгледување на Годишниот извештај за 2011 година за извршени 

контроли во пзу аптеки кои имаат договор со Фондот за обезбедување на 

осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови на товар на Фондот 
за примарна здравствена заштита 

    

Во рамките на точката 8 на дневниот ред, Управниот одбор го  разгледа    

Годишниот извештај за 2011 година за извршени контроли во пзу аптеки кои 
имаат договор со Фондот за обезбедување на осигурените лица со лекови на 

рецепт од листата на лекови на товар на Фондот за примарна здравствена 

заштита.    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999    ––––        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 13.30 часот заврши со работата на  CXII -та седница. 

 

 

                                                                                    Записничар,                                            Управен одборЗаписничар,                                            Управен одборЗаписничар,                                            Управен одборЗаписничар,                                            Управен одбор    
                                                            Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                              Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Елена ТрЕлена ТрЕлена ТрЕлена Трпковскапковскапковскапковска 
 

 

 

 

 

 

Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


