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ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    

од од од од CCCCXXXXIIIIIIIIIIII    ----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 18.06.2012 година со почеток во 9.30 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;    

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

Стопанската комора на Македонија – член.    
    

    

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

• Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на 
потрошувачите на Македонија – член. 
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ПрисуПрисуПрисуПрисутни од ФЗОМ:тни од ФЗОМ:тни од ФЗОМ:тни од ФЗОМ:    

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

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

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

присутна); 

• Бранко Аџигогов, директор на секторот за контрола (делумно присутен); 

• 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 шест членови на Управниот 

одбор, со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по 

што го прочита претходно доставениот  

 

П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г ----    Д Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е Д    

    

    

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

на 05.04.2012 година; 

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

на 26.04.2012 година;    

        

1. Предлог 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 – (изменување на ПСР образецот за спреченост за работа, 

утврдување на образец Р4 за рефундација на средства за ортопедски 

помагала); 

2. Предлог за изменување на Правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за здравствено 
осигурување; 

3. Предлог за донесување на правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и 
други помагала; 

4. Предлог за утврдување на нови ДСГ цени за трансплантација;  

5. Предлог за утврдување на нови референтни цени за специјалистичко – 

консултативната здравствена заштита (лабораторија, дијализа, ендо);  
6. Анализа за остварениот вид и обем и рефундации во јавните 

здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година;  

7. Анализа за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на 
буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година; 
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8. ДСГ извештај за 2011 година;  

9. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на 
вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за 

обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 
година; 

10. Предлог 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 вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година;  

11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на 

вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за 

обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, 

ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 

2012 година; 

12. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот 

договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година; 

13. Предлог поделба на договорените надоместоци за кардиохирургија кои 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на 

здравствените установи за 2012 година; 

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

договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги 
склучува со здравствените установи заради купување на здравствени 

услуги во интерес на осигурените лица; 

15. Информација по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени 

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

здравствено осигурување на Македонија донесена на 5 април 2012 

година;  

16. Предлог од комисијата за утврдување на предлог референтни цени на 
лекови;  

17. Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
18. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки  за 

2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

19. Извештај за состојбата на движниот имот – моторни возила во 

Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
20. Информација во врска со предлозите за утврдување на оддалечени 

рурални места; 
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21. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 

на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

22. Разно. 

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

 

Бидејќи други предлози немаше, 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 CXI-та седница на Управниот одбор одржана 

на 05.04.2012 година; 

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

на 26.04.2012 година;    

        

1. Предлог 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 – (изменување на ПСР образецот за спреченост за работа, 

утврдување на образец Р4 за рефундација на средства за ортопедски 

помагала); 

2. Предлог за изменување на Правилникот за организација и 
систематизација на работните места во Фондот за здравствено 

осигурување; 

3. Предлог за донесување на правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и 

други помагала; 

4. Предлог за утврдување на нови ДСГ цени за трансплантација;  

5. Предлог за утврдување на нови референтни цени за специјалистичко – 
консултативната здравствена заштита (лабораторија, дијализа, ендо);  

6. Анализа за остварениот вид и обем и рефундации во јавните 

здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година;  
7. Анализа за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на 

буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година; 

8. ДСГ извештај за 2011 година;  

9. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на 
вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за 

обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 
година; 
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10. Предлог 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 вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година;  
11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на 

вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за 

обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, 
ортодонција и протетика за вториот, третиот и четвртиот квартал на 

2012 година; 

12. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот 

договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година; 

13. Предлог поделба на договорените надоместоци за кардиохирургија кои 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на 

здравствените установи за 2012 година; 

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

договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги 

склучува со здравствените установи заради купување на здравствени 

услуги во интерес на осигурените лица; 

15. Информација по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени 

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

здравствено осигурување на Македонија донесена на 5 април 2012 

година;  
16. Предлог од комисијата за утврдување на предлог референтни цени на 

лекови;  

17. Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

18. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки  за 

2012 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

19. Извештај за состојбата на движниот имот – моторни возила во 
Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

20. Информација во врска со предлозите за утврдување на оддалечени 

рурални места; 
21. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување 

на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 

22. Разно. 
 

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

редоследот како што е забележано во записникот. 
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- Усвојување на записникот од CXI-та седница на Управниот одбор одржана 

на 05.04.2012 година 
 

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXI-та 

седница на Управниот одбор одржана на 05.04.2012 година. 
 

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

на 26.04.2012 година    

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXII-та 
седница на Управниот одбор одржана на 26.04.2012 година. 

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1111    ----    Предлог 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  

 

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

предлогот содржан во работните материјали 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 во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на предвидени во правилникот за содржината и начинот на остварувањето на 

правата и обврските од задолжителноправата и обврските од задолжителноправата и обврските од задолжителноправата и обврските од задолжителното здравствено осигурувањето здравствено осигурувањето здравствено осигурувањето здравствено осигурување    

 
со која се утврди нова содржина на ПСР образецот  - Предлог за оцена на 

привремена спреченост за работа над 15 дена и се утврди нов образец  Р-4 – 

барање за  надомест на средства за ортопедски и други помагала. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ––––    Предлог за изменување на Правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување 

 
Директорката Парнарџиева – Змејкова ги објасни предложените измени на 

правилникот, што Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 
ПравилникПравилникПравилникПравилник    

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

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

осигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонија    
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----    Предлог за донесување на правилник за изменување и дополнување 

на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и 
други помагала 
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Објаснување на предложените измени на  Правилникот за индикациите за 
остварување на право на ортопедски и други помагала даде Бранко Аџигогов. 

Наведе дека измените се предлагаат заради  изземање на доенчињата од 

примената на ставот 3 на член 9 од законот со кој се бара непрекинато 
здравствено осигурување од најмалку шест месеци, од причини што 

здравственото осигурување тие го стекнуваат преку еден од нивните родители 

како стекнато (вродено) право на здравствено осигурување. Со новиот предлог 

пак за ставот 2 на член 6 се прецизираат членовите од правилникот и шифрите 
на помагалата од Списокот на ортопедски помагала на кои се однесува оваа 

одредба. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за 

остварување на право на ортопедски и други помагалаостварување на право на ортопедски и други помагалаостварување на право на ортопедски и други помагалаостварување на право на ортопедски и други помагала    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4 4 4 4 ----    Предлог за утврдување на нови ДСГ цени за трансплантација 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека поради ефикасно и 

економично користење на комплексните дијагностички и терапевтски 

можности и унапредување на медицинските услуги се предлага воведување на 

пет нови ДСГ групи за здравствени услуги, кои за првпат ќе почнат да се 

извршуваат во Македонија на товар на Фондот. Со нив ќе се обезбеди 
покривање на трошоците за изведување на следните здравствени услуги во 

Република Македонија: трансплантација на рожница, припрема на донор, 

експлантација на органи, мултиорганска експлантација, експлантација на 

ткиво, експлантација на рожнницa/очна јаболкница, и серолошка обработка на 

донорот на органи/ткива. Во сегашниот ДСГ модел наведените здравствени 

интервенции не се предвидени и не се содржат во рамките на други ДСГ 

кодови. 
    

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 
Одлука Одлука Одлука Одлука     

за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги за дополнување 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 предложените нови ДСГ цени. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ––––    Предлог за утврдување на нови референтни цени за 
специјалистичко – консултативната здравствена заштита  
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Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека се предлага усвојување на 7 
референтни цени за здравствени услуги од областа на нефрологијата 

(хемодијафилтрација, хемоперфузија, континуирана амбулаторна 

перитонеална дијализа, автоматизирана перитонеална дијализа, 

континуирана заместителна бубрежна терапија, плазмофереза и поставување 
на привремен централен венски катетер како пристап на хемодијализа) Додаде 

и дека комисија на Фондот заедно со претставници од Клиниката за 

нефрологија на работни средби дефинираше предлог референтни цени според 
утврдената методологија и со претставници од Институтот за фармакологија 

при Медицинскиот факултет - Скопје на работни средби дефинираше предлог 

референтни цени според утврдената методологија која ги опфаќа 

калкулативните елементи: трудот, режиски трошоци, потрошени материјали и 

лекови и останати трошоци.  

    

Се предлага и утврдување на 16 референтни цени за услуги од областа на 

фармакологијата. И овие услуги  до сега беа фактурирани на Фондот според 

Ценовникот на здравствени услуги на РМ од 1992 година. Овие анализи како 

специфични ќе ги користат повеќе здравствени установи од областа на: 

нефрологија, кардиологија, гастроентерохепатологија, неврологија, 

психијатрија, педијатрија и други. Карактеристично за овие анализи е тоа што 

даваат висок процент на точност на резултатите. 
 

По куса дискусија, Управниот одбор го прифати објаснувањето и едногласно 

донесе 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за дополнување на за дополнување на за дополнување на за дополнување на Одлуката за утврдување на референОдлуката за утврдување на референОдлуката за утврдување на референОдлуката за утврдување на референтни цени во тни цени во тни цени во тни цени во 

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

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на референтни цени на здравствени услуги од за утврдување на референтни цени на здравствени услуги од за утврдување на референтни цени на здравствени услуги од за утврдување на референтни цени на здравствени услуги од 
специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа специјалистичко консултативна здравствена заштита од областа 

нефрологијанефрологијанефрологијанефрологија    

 

со кои се утврдија предложените референтни цени на услуги. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Анализа за остварениот вид и обем и рефундации во јавните 

здравствени установи и бањите во првиот квартал на 2012 година 
  

Управниот одбор ја разгледа Анализата за остварениот вид и обем и 

рефундации во јавните здравствени установи и бањите во првиот квартал на 

2012 година. 
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ----    Анализа за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на 

буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година    

 
Управниот одбор ја разгледа Анализата за реализација на средствата од 

Буџетот на Фондот и на буџетите на ЈЗУ за периодот јануари-март 2012 година.    

    

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8 8 8 8 ----    ДСГ извештај за 2011 година    

 

Управниот одбор го разгледа Годишниот извештај за дијагностички сродни 

групи за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи за 2011 

година. 

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9 9 9 9 ----    Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на висината на 

вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени 

услуги од областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита 

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

    

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

предлозите содржани во работните материјали за седницата едногласно 

донесе 

 
ООООдлукадлукадлукадлука    

за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот за 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 на специјалистичко областа на специјалистичко областа на специјалистичко областа на специјалистичко ----    консултативната здравствена заштита за консултативната здравствена заштита за консултативната здравствена заштита за консултативната здравствена заштита за 

вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 говториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 говториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 говториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годинадинадинадина    

    

со која заради престанок со работата  се избриша порано утврдениот договорен 
надоместок за една здравствена установа. 

    

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 10 10 10 10 ----    Предлог 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 вториот, третиот и четвртиот квартал 
на 2012 година    

 

Управниот одбор врз основа на предлозите содржани во работните материјали 
за седницата едногласно донесе        
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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 
вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени 

услуги од областа услуги од областа услуги од областа услуги од областа нананана    лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ----    

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

 

со која се утврди нова висина на договорниот надоместок за две здравствени 

установи. 
    

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

вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени 

услуги од областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка 

здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика 

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

 

И по оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор прифаќајки го 

образложението од работните материјали едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги оддоговорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги оддоговорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги оддоговорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од    

областа на специјалистичко областа на специјалистичко областа на специјалистичко областа на специјалистичко ----    консултативната стоматолошка здравствена консултативната стоматолошка здравствена консултативната стоматолошка здравствена консултативната стоматолошка здравствена 

заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за 

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    
    

со која се извршија измени на договорните надоместоци за вкупно пет 

здравствени установи од областа на специјалистичко - консултативната 

стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, 

ортодонција и протетика. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 12 12 12 12 ----    Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот 
договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година    
 

Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во Анализата за 
остварениот вид и обем и рефундации во јавните здравствени установи и 

бањите во првиот квартал на 2012 година разгледана под точка 6 на дневниот 

ред едногласно донесе 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за утврдување за изменување на Одлуката за утврдување за изменување на Одлуката за утврдување за изменување на Одлуката за утврдување на на на на договорните надоместоцидоговорните надоместоцидоговорните надоместоцидоговорните надоместоци    на на на на 

јавните здравствени установијавните здравствени установијавните здравствени установијавните здравствени установи    

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годиназа вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годиназа вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 годиназа вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година    



 11 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 13 13 13 13 ----    Предлог поделба на договорените надоместоци за кардиохирургија 
кои Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе ги исплати на 

здравствените установи за 2012 година    

 
Објаснување за оваа точка дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и 

Татјана Лукановска. Потсетија дека висината на договорените надоместоци  за 

извршени услуги од областа на кардиохирургијата за двете здравствени 

установи што ги даваат на осигурените лица, Специјалната болница по 
хируршки болести Филип Втори и Клиничката болница Систина за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година се утврдени во март 2012 година.  

Со денес предложената поделба на надоместоците помеѓу кардиохируршки и 

дел за васкуларна хирургија, во здравствената установа Филип Втори останува 

иста динамика, додека во Систина соодносот се разликува поради помалата 

реализација на кардиохируршките интервенции во изминатиот период и 

покрај договорениот сооднос. Соодветно, новиот план на здравствените услуги 

за Систина се заснова на почитувањето на иницијално договорениот сооднос 

којшто е испланиран за период од 1 април 2011 година до 31 декември 2012 

година. Имајќи ги предвид договорениот сооднос во претходниот период, 

остварувањата на здравствените услуги и планот на новите здравствени услуги 

до крајот на годината, Фондот предлага Управниот Одбор да ги усвои 

наредните надоместоци за двете области на здравствени услуги којшто во 

вкупна вредност е во ист износ како и претходно донесените надоместоци за 

двете здравствени установи. Истовремено се предвидува со измена во 

договорите со анексот што ќе се разгледува во рамките на следната точка да се 
обезбеди полесно следење на реализацијата на здравствените установи во 

двете договорени групи на здравствени услуги: кардиохирургија и васкуларна 

хирургија.  

По објаснувањето и кусата дискусија, Управниот одбор едногласно ја донесе 

предложената 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој 

Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјална болница  по Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјална болница  по Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјална болница  по Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјална болница  по 

хируршки болести Филип Втори   хируршки болести Филип Втори   хируршки болести Филип Втори   хируршки болести Филип Втори   ----    Скопје  на осигурените лица на Фондот Скопје  на осигурените лица на Фондот Скопје  на осигурените лица на Фондот Скопје  на осигурените лица на Фондот 

зззза 2012 годинаа 2012 годинаа 2012 годинаа 2012 година    

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој за утврдување на намената на средствата од вкупниот надоместок кој 

Фондот ќе го исплати за услуги извршени од ПЗУ Клиничка болница  Фондот ќе го исплати за услуги извршени од ПЗУ Клиничка болница  Фондот ќе го исплати за услуги извршени од ПЗУ Клиничка болница  Фондот ќе го исплати за услуги извршени од ПЗУ Клиничка болница  

СистинаСистинаСистинаСистина        од Скопје  на осигурените лица на Фондот за 2012 годинаод Скопје  на осигурените лица на Фондот за 2012 годинаод Скопје  на осигурените лица на Фондот за 2012 годинаод Скопје  на осигурените лица на Фондот за 2012 година    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 14 14 14 14 ----    Предлог за утврдување на формата и содржината на анекси на 

договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги 
склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во 

интерес на осигурените лица    

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

предлогот содржан во работните материјали за седницата едногласно донесе  

    

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

здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на 

осигурените лица 

    

 со која се утврди формата и содржината на Анекс на договорот за  на 

договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги од специјализирана 

медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, Анекс на 

договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во областа на  

кардиоваскуларнахирургијата на осигурени лица во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија, и на Анекс на договорот за пружање и плаќање 

здравствени услуги во специјалистичко- консултативната здравствена 

заштита. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 15 15 15 15 ----    Информација по Одлуката за утврдување на предлог референтни 

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

здравствено осигурување на Македонија донесена на 5 април 2012 година    
    

Информацијата по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на 

лекови пред Управниот одбор ја изнесе Кристина Христова. При тоа наведе 

дека во предвидениот рок до Фондот пристигнале дописи од вкупно 29 

носители на решенија за ставање на лекови во промет во Република 

Македонија, од кои 25  имаа забелешки. Потоа објасни дека забелешките биле 

разгледани и биле направени дополнителни проверки од страна на Фондот.  
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 16 16 16 16 ----    Предлог од комисијата за утврдување на предлог референтни цени 

на лекови 
 

Кристина Христова го образложи предлогот 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 за утврдување на нови предлог 

референтни цени на лекови. 
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Наведе дека според податоци за регистрацијата на лекови од  официјалната 

веб страна на Бирото за лекови, податоци за одобрените единствени 
големопродажни цени од официјалната веб-страна на Бирото за лекови за 

единствените цени на лековите, податоци за големопродажните цени на 

лековите од референтните земји, од изворите на податоци утврдени со 
Правилникот како и известувања од фармацевтските куќи, Комисијата на 

Фондот за утврдување на предлог референтни цени констатирала потреба за 

корекција на Одлуката за референтни цени на лекови. Од истата би требало да 

се изврши бришење и додавање на одредени лекови кои повеќе не се 
произведуваат и испорачуваат во земјата. Лековите се дадени во работните 

материјали. По добиени известувања пак од фармацевтската куќа Хемофарм и 

податоци за регистрацијата на лекови од  официјалната веб страна на Бирото 

за лекови, потребно е да се изврши усогласување и на заштитените имиња на 

одредени лекови кои веќе се опфатени со Одлуката за референтни цени на 

лекови на товар на Фондот.     

 

По објаснувањето дискутираа и поставуваа прашања членовите на Управниот 

одбор. 

 

Јован Грповски истакна дека нема да  го поддржи донесувањето на одлуката 

затоа што за него е неприфатливо зголемување на доплатата на осигурените 

лица па макар и за само еден лек. 

 

По ова, предлогот беше ставен на гласање и Управниот одбор со мнозинство на 

гласови 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 кцени на лекови кцени на лекови кцени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот ои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонијаза здравствено осигурување на Македонијаза здравствено осигурување на Македонијаза здравствено осигурување на Македонија    

 

За донесување на одлуката гласаа Елена Трпковска, Илија Глигоров,  Љубиша 
Каранфиловски,  Јосиф Трајковски и Елизабета Србиновска Костовска а 

против гласаше  Јован Грповски. 
 

Потоа Кристина Христова објасни дека по добиени известувања и барања од 
фармацевтските куќи Плива АД и Крка – Фарма  ДООЕЛ Комисијата  за 

предлог референтни цени на лекови работела на пресметки на референтни 

цени на лекови и констатирала состојба по која е потребно да се утврдат нови 

предлог референтни цени на лекови    од Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на Фондот. Комисијата при изработувањето на предлог референтните цени 

работела согласно одредбите на Правилникот за начинот и методологијата за 

утврдување на референтни цени на лекови, објавен во Службен Весник на РМ 
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бр.158/09 и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за 

начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови 
(Службен Весник на РМ бр.138/10). За лековите од Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за кои Комисијата пресмета предлог референтни цени 

најнапред се утврди дали истите се регистрирани и дали имаат одобрена 
единствена цена, односно дали се пуштени во промет согласно одредбите на 

Законот за лекови и медицински помагала, според податоци за регистрацијата 

на лекови од  официјалната веб страна на Бирото за лекови, податоци за 

одобрените единствени големопродажни цени од официјалната веб-страна на 
Бирото за лекови за единствените цени на лековите, податоци за 

големопродажните цени на лековите од референтните земји, од изворите на 

податоци утврдени со Правилникот. По разгледување на податоците за 

регистрациите на лековите и податоците за цените на лековите (единствени и 

референтни цени), Комисијата ја изготви пресметката на предлог 

референтните цени на лековите дадени во материјалите за седницата. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување  на предлог референтни цени на лекови кои се на Листза утврдување  на предлог референтни цени на лекови кои се на Листза утврдување  на предлог референтни цени на лекови кои се на Листза утврдување  на предлог референтни цени на лекови кои се на Листата на ата на ата на ата на 

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

МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    

    

ТОЧКА 1ТОЧКА 1ТОЧКА 1ТОЧКА 17 7 7 7 ----    Предлог за утврдување на пречистен текст на Листата на лекови 

кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија    
 

Управниот одбор го прифати предлогот на стручната служба на Фондот и  врз 

основа на основниот текст и сите досегашни измени и дополнувања на 

едногласно утврди    

Листа на лекови Листа на лекови Листа на лекови Листа на лекови     

кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија ----    

пречистен текстпречистен текстпречистен текстпречистен текст    
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 18 18 18 18 ----    Предлог за изменување и дополнување 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 со мнозинство на 

гласови донесе 

 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 201Планот за јавни набавки за 201Планот за јавни набавки за 201Планот за јавни набавки за 2012222    година година година година 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија     
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со која  Планот се дополни со пет нови постапки а кај една постапка се измени 

проценетата вредност. 
 

За донесување на одлуката гласаа Елена Трпковска, Јован Грповски,  Љубиша 

Каранфиловски,  Јосиф Трајковски и Елизабета Србиновска Костовска а 
против гласаше  Илија Глигоров. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 19 19 19 19 ----    Извештај за состојбата на движниот имот – моторни возила во 

Централата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија    
 

Управниот одбор го разгледа Извештајот за состојбата на движниот имот – 

моторни возила во Централата на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија подготвен од Комисијата за вонреден попис на движен имот, по 

што врз основа  на предлозите содржани во него едногласно донесе 

    

Одлука Одлука Одлука Одлука     

за расходување на движен имотза расходување на движен имотза расходување на движен имотза расходување на движен имот    ----    моторни возиламоторни возиламоторни возиламоторни возила    

    

со која се расходуваа две стари и неупотребливи возила. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 20 20 20 20 ----    Информација во врска со предлозите 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 

рурални порурални порурални порурални подрачја и местадрачја и местадрачја и местадрачја и места    

 

со која се утврдија две нови оддалечени рурални подрачја. 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 21 21 21 21 ----    Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија    

 

Управниот одбор, врз основа на предлогот содржан во работните материјали за 

седницата, едногласно донесе 
ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината Правилникот за утврдување на висината Правилникот за утврдување на висината 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    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22222222    ––––        Разно        
  

Бидејќи под точката разно немаше предлози за разгледување, по  

донесувањето на правилникот од точката 21, дневниот ред беше исцрпен и 
Управниот одбор во 11.30 часот заврши со работата на  CXIII -та седница. 

 

 

                                                                                    Записничар,   Записничар,   Записничар,   Записничар,                                                                                                                                                                       Управен одборУправен одборУправен одборУправен одбор    
                                                            Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                          Христо Трповски                                              Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Елена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена Трпковска 

 

 

 

 

 

Согласен, директор:  

М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


