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ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    

од од од од CCCCXXXXIIIIVVVV    ----та седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор на    

Фондот за здравсФондот за здравсФондот за здравсФондот за здравствено осигурување на Македонијатвено осигурување на Македонијатвено осигурување на Македонијатвено осигурување на Македонија    

    

одржана на 17.07.2012 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:    

    
• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

претседател;    

• Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик 

на претседателот;    

• 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:    

    

• Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на 
Македонија – член; 

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

потрошувачите на Македонија – член. 
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ПриПриПриПрисутни од ФЗОМ:сутни од ФЗОМ:сутни од ФЗОМ:сутни од ФЗОМ:    

    
• Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

• 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  Д Н Е В Е Н  Д Н Е В Е Н  Д Н Е В Е Н  Р Е ДР Е ДР Е ДР Е Д    

    

        

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

    

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

определување на месечниот износ на средства кој здравствените 

установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го 

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

Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година 
(измени поради намалување на кадар и редистрибуција);  

2. Информација за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем 

на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 

2012 година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на 

здравствени услуги;  

3. Предлог за изменување на висината на договорните надоместоци на 

приватните здравствени установи;  
4. 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; 

5. Разно. 

 

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

Директорот Мехази  предложи дневниот ред да биде дополнет со разгледување 

на уште две точки односно информации,  1. Информација за мрежата на 
здравствени установи донесена од Владата на Република Македонија  и 2. 
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Информација во врска со Одлуката 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 

донесена на седницата од 18 јуни 2012 година на која министерот за здравство 

даде делумна согласност односно не даде согласност на измените кај 45 лекови 
и финансиските импликации од тоа. 

 

Јован Грповски наведе дека не се согласува на седницата да се разгледуваат 

овие информации, првата затоа што материјалот за неа беше поделен пред 
самата седница а втората затоа што  решението на министерот кое е донесено 

во рамките на неговите овластувања не може да се коментира. 

 

Јосиф Трајковски и Илија Глигоров се изјаснија дека не се противат двете 

информации да бидат ставени на дневниот ред на седницата. 

 

Директорот Мехази нагласи дека се работи за информации и дека по нив 

Управниот одбор не ќе треба да одлучува туку само да се запознае со одредени 

состојби. 

 

Потоа се разви дискусија во која учествуваа сите присутни членови на 

Управниот одбор, по што Управниот одбор одлучи информациите да не се 

вклучат во дневниот ред на седницата. Истовремено, едногласно донесе и 

 

Заклучок:Заклучок:Заклучок:Заклучок: Се препорачува на директорот на Фондот заради запознавање со 

состојбите и надминување на разликите во врска со мрежата на здравствените 
установи и  одлуката за изменување на одлуката за утврдување  на 

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

Фондот да контактираат со министерот за здравство.  

 

По ова, 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    
        

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 
    

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

определување на месечниот износ на средства кој здравствените 

установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 
пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го 

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

Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година 
(измени поради намалување на кадар и редистрибуција);  
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2. Информација за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем 

на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 
2012 година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на 

здравствени услуги;  

3. Предлог за изменување на висината на договорните надоместоци на 
приватните здравствени установи;  

4. 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; 

5. Разно. 

 

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

редоследот како што е забележано во записникот. 

 

- Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

 

Управниот одбор ја разгледа информацијата за актуелната состојба на 

ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот    за здравствено 

осигурување на Македонија. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1111    ----    Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 

определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што 

вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на 
рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени 

лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот во вториот, третиот 

и четвртиот квартал квартал на 2012 година 

 

Заради усогласување со намалувањето во бројот на стручниот кадар во 

одредени аптеки согласно Правилникот за утврдување на постапка за 

определување на месечниот износ на средства кои здравствената установа 
може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар 

на Фондот, стручната служба подготви направени се нови пресметки на квоти. 

Покрај тоа, направено е и ревидирање на квотите врз основа на просечно 
месечно реализираните износи на квоти согласно податоци со кои располага 

Фондот за последните шест месеци. Средствата се распредели на вкупно 726 

аптеки, од нив кај 295 аптеки квотата е зголемена, а кај 182 аптеки се намалува, 

зависно од нивната реализација. Со прераспределбата ќе се овозможи 
посоодветна редистрибуција на средствата за лекови односно подобра 

снабденост за осигурениците. 
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Управниот одбор го прифати предлогот содржан во работните материјали за 

седницата, по што едногласно ја донесе предложената  
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за изменување на Одлуката за изменување на Одлуката за изменување на Одлуката за определување на месечниот износ на за определување на месечниот износ на за определување на месечниот износ на за определување на месечниот износ на 
средства косредства косредства косредства којјјј    здравствените установи здравствените установи здравствените установи здравствените установи штоштоштошто    вршат обезбедување на вршат обезбедување на вршат обезбедување на вршат обезбедување на 

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

здравствена заштита,здравствена заштита,здравствена заштита,здравствена заштита,    може да може да може да може да ггггоооо    добидобидобидобијатјатјатјат    за издза издза издза издадени лекови на рецепт од адени лекови на рецепт од адени лекови на рецепт од адени лекови на рецепт од 

Листата на лекови на товар на ФондотЛистата на лекови на товар на ФондотЛистата на лекови на товар на ФондотЛистата на лекови на товар на Фондот    во во во во вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот вториот, третиот и четвртиот 
кварталкварталкварталквартал    квартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 годинаквартал на 2012 година    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ––––    Информација за остварувањето на планираниот специфичен вид и 

обем на ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 2012 

година со образложение на анализата на специфичен вид и обем на 

здравствени услуги 

 

Во рамките на втората точка на дневниот ред Управниот одбор ја разгледа 

Информацијата за остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на 

ДСГ здравствени услуги на осигурените лица за првиот квартал на 2012 година 

со образложение на анализата на специфичен вид и обем на здравствени 

услуги. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----        Предлог за изменување на висината на договорните надоместоци 

на приватните здравствени установи    

    
Објаснување по третата точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека се 

предлагаат измени на висината на договорните надоместоци за две 

стоматолошки специјалистички здравствени установи, и по една лабораторија 

и здравствена установа од специјалистичко консултативната здравствена 

заштита. Измените се предлагаат поради промена во кадарот, престанување на 

дејноста односно раскинување на договорот на Фондот со здравствената 

установа. 
 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

    
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

    за за за за изменување на Одлукаизменување на Одлукаизменување на Одлукаизменување на Одлуката за та за та за та за утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот 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 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    
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување за изменување за изменување за изменување на Одлуката за на Одлуката за на Одлуката за на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот 
договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 

областа областа областа областа на лабораториските испитувања во на лабораториските испитувања во на лабораториските испитувања во на лабораториските испитувања во специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ----    

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

    

и 

Одлука Одлука Одлука Одлука     
за изменување на Одлуката за за изменување на Одлуката за за изменување на Одлуката за за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот утврдување на висината на вкупниот 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 стоматолошка здравствена консултативната стоматолошка здравствена консултативната стоматолошка здравствена консултативната стоматолошка здравствена 

заштита од дејностите оразаштита од дејностите оразаштита од дејностите оразаштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за лна хирургија, ортодонција и протетика за лна хирургија, ортодонција и протетика за лна 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 кои се извршија предложените измени. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4 4 4 4 ----        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 

 

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

предлогот подготвен од стручната служба на Фондот по известувањата 

добиени од производители и дистрибутери на лекови, за лекови кои нема 
повеќе да се произведуваат или дистрибуираат како и за промена на 

производителот на еден лек. Управниот одбор предлогот го прифати и 

едногласно донесе 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

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

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

    

со која се изврши бришење на  лекови од Одлуката и корекција заради 

усогласување на податокот за производител на лек за лекови кои се опфатени 

со Одлуката. 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ––––        Разно        

    

Во рамките на точката разно, Управниот одбор расправаше за барањата на 

повеќе здравствени установи во врска со раскинувањето на договорот со 
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Фондот, кое Фондот го извршил поради одредени прекршувања на 

договорните одредби. 
 

Во дискусијата членовите на Управниот одбор ги истакнаа сериозните 

последици што за здравствената установа ги има раскинувањето на договорот 
во услови на утврдена мрежа на здравствени установи во земјата. Укажаа дека 

со раскинувањето на договорот и со излегувањето од мрежата кое на тоа се 

надоврзува се загрозува егзистенцијата на вработените во тие установи. Беше 

истакнато и дека раскинувањето на договорите треба да се применува само за 
сериозни прекршувања  на договорните обврски а да не се применува за 

технички и административни пропусти. Во врска со тоа, Управниот одбор 

едногласно донесе 

    

Заклучок: Заклучок: Заклучок: Заклучок: Да се преиспитаат одредбите на договорите со здравствените 

установи што предвидуваат раскинување на договорите и да се испита 

можноста во што поголем обем раскинувањето на договорите да се замени со 

парични договорни казни. 

  

По  донесувањето на овој заклучок, дневниот ред на седницата беше исцрпен и 

Управниот одбор во 12.45 часот заврши со работата на  CXIV -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 


