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    Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    13188131881318813188////2222    

00001111....10101010....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 CCCCXXXXVVVV    ----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 25.07.2012 година со почеток во 10.00 часот во просториите на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

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

    

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

претседател;    

• Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик 

на претседателот;    

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

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

Македонија – член;    

    

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

    

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

потрошувачите на Македонија – член. 

 

ПрисутниПрисутниПрисутниПрисутни    од ФЗОМ:од ФЗОМ:од ФЗОМ:од ФЗОМ:    
    

• Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

• Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно 
присутен); 
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• Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 

присутна); 
• Д-р Ана Петрова, советник на директорот ((делумно присутна); 

• Бранислава Катушевска, раководител на одделението за преговарање и 

договарање (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 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    

    

1. Информација во врска со измените 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 од 

18.06.2012 година за кои министерот за здравство не даде согласност; 

2. Информација во врска со  мрежата на здравствени установи; 

3. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот на плаќањето 

на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 

здравствена заштита по упат на избран лекар;  

4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 
здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштитa; 

5. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 

критериумите за склучување договори и постапка за остварување на 

правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за 

биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита;  

6. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 
критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат 

специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита;  
7. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна 

здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување 
8. Предлог за усвојување на нова Методологија за утврдување на 

референтни цени на здравствени услуги во специјалистичко 

консултативна и болничка здравствена заштита;  
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9. Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
10. Разно. 

 

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

 Бидејќи не беа дадени други предлози за дневниот ред на седницата, 

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    

        

1. Информација во врска со измените 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 од 

18.06.2012 година за кои министерот за здравство не даде согласност; 

2. Информација во врска со  мрежата на здравствени установи; 

3. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот на плаќањето на 

лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 

здравствена заштита по упат на избран лекар;  

4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштитa; 

5. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 

критериумите за склучување договори и постапка за остварување на 

правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за 
биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита;  

6. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат 

специјалистичко консултативна стоматолошка здравствена заштита;  

7. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 
критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна 

здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување; 
8. Предлог за усвојување на нова Методологија за утврдување на 

референтни цени на здравствени услуги во специјалистичко 

консултативна и болничка здравствена заштита;  

9. Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

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

редоследот како што е забележано во записникот. 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1111    ----        Информација во врска со измените 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 од 18.06.2012 година за кои 

министерот за здравство не даде согласност    

 

Информацијата во врска со измените 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 од 18.06.2012 година за кои 

министерот за здравство не даде согласност ја изложи директорот Мехази. 

Наведе дека со недавањето на согласност за 45 лекови доаѓа до дискрепанца во 

начинот на пресметување на цените за сите лекови.  Имено од 45 лека, дури 68% 

имаат други  лекови во генериката (чии цени се намалени) а во случајов на 

поскапите лекови им се дозволува и да продолжатда бидат поскапи. Со други 

зборови, со ова се одзема можноста преку новите цени и конкуренција да дојде 

до натамошно намалување на цените. 

 

Јован Грповски нагласи дека е дискреционо право на министерот да даде или 

не согласност на одреден акт и дека немаме право тоа да го коментираме. При 

одлучувањето министерот пред се, се раководел од тоа измените да не 

предизвикаат ниту минимално зголемување на учеството на осигурениците.   

 

Кристина Христова укажа дека проблем се појавува во пресметувањето на 
цените за лековите кои се пресметани во група. Имено, согласно Правилникот 

за утврдување на критериуми и постапка за одредување на референтни цени 

на лекови, при дефинирањето на една фармакотераписка група се утврдува 

една референтна цена за сите лекови во групата. Во случајов, Министерството  

користејќи го дискреционото право има постапено спротивно на правилникот,  

па како последица  имаме лекови со различни - повисоки цени иако се во иста 

група. Исто така, кај два лека за кои не се одобрени новите цени, доплатата на 
осигурениците требаше да се намали. Покрај тоа, истакна и дека министерот 

сеуште не номинирал член во комисијата за референтни цени и дека 

номинирањето би придонело за подобра координација помеѓу Фондот и 
Министерството. За номинацијата се чека веќе една година.  

 

На крајот на дискусијата Управниот одбор едногласно донесе  

    
ЗЗЗЗаклучокаклучокаклучокаклучок:::: Се препорачува директорите на Фондот да остварат средба со 

министерот заради дискутирање на истакнатите проблеми и доаѓање до 

решение.  
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ––––    Информација во врска со  мрежата на здравствени установи 
 

Пред седницата на членовите на Управниот одбор им беше поделен диск со 

мрежата на здравствените установи од одделните области, односно со табела 
изготвена од Фондот за здравствени установи и тимови кои имаат договор со 

Фондот.  

 

Директорот Мехази го запозна Управниот одбор дека согласно заклучокот од 
претходната седница била остварена средба со министерот која била 

конструктивна.  На средбата Фондот уште еднаш изразил жалење што 

Уредбата за мрежата на здравствени установи (објавена во Службен весник на 

Република Македонија број 81 од оваа година) која е донесена од Владата  на 

Република Македонија по предлог на Министерството за здравство, не го 

земала предвид мислењето на Фондот во кое на 10 страници се изнесени 

забелешки во однос на мрежата. Во мислењето е укажано дека: 1. Табелата не е 

точна зашто има како јавни така и приватни здравствени установи кои не се  

вклучени во неа а имаат договор со Фондот; 2. Не се опфатени сите дејности; 3. 

Одредени дејности не се јасни; 4. Изнесени се сериозни забелешки за 

критериумите кои отстапуваат од меѓународните (на пример хрватските) со 

што се овозможува уште поголема децентрализација без обезбедени средства; 

5. Предвидена е премногу сложена постапка за склучување на договори за 

концесии со примарната дејност (даден е и предлог за скратување). На 

состанокот министерот се согласил да направи измени и исправки на 

Уредбата. 
 

Претседателката Елена Трпковска повторно како и на минатата седница го 

истакна прашањето за раскинувањето на договори со здравствените установи 

и тешките последици за нив во услови на воспоставена мрежа односно нивното 

излегување од мрежата ако Фондот го раскине договорот.  

 

Во врска со тоа директорот Мехази предложи ова прашање да се дискутира на 
некоја од наредните седници кога би се посветило внимание на правилниците 

и договорите со кои е тоа уредено. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----            Предлог за изменување и дополнување на Правилникот на 

плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко 

консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар 

 
Директорот Мехази објасни дека измените на правилникот се предлагаат 

заради усогласување со мрежата на здравствени установи утврдена со уредба 

на Владата на Република Македонија, односно заради пропишување дека 
Фондот договорите со здравствените установи ги склучува во согласност со 
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утврдената мрежа. Наведе дека и измените на останатите правилници од 

следните точки на дневниот ред се со истата цел а дека кај некои од нив се 
предлагаат и други помали измени. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот    
    

Правилник Правилник Правилник Правилник     

за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на 

лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 
здравствена заштита по упат на избран лекар  здравствена заштита по упат на избран лекар  здравствена заштита по упат на избран лекар  здравствена заштита по упат на избран лекар      

 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4 4 4 4 ----        Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштитa 

 

Управниот одбор, врз основа на работните материјали за седницата и по 

објаснувањето од точката 3 на дневниот ред едногласно донесе 

    

Правилник Правилник Правилник Правилник     

за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи 

кои вршат болничка здравствена заштита кои вршат болничка здравствена заштита кои вршат болничка здравствена заштита кои вршат болничка здравствена заштита     

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5 5 5 5 ----        Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 
критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и 

начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато 

оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-

консултативна здравствена заштита    

    

Управниот одбор, врз основа на работните материјали за седницата и по 

објаснувањето од точката 3 на дневниот ред едногласно донесе 
    

Правилник Правилник Правилник Правилник     

за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за 
склучсклучсклучсклучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на ување договори и постапка за остварување на правото и начинот на ување договори и постапка за остварување на правото и начинот на ување договори и постапка за остварување на правото и начинот на 

плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато 

оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичкооплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичкооплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичкооплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко----

консултативна здравствена заштита консултативна здравствена заштита консултативна здравствена заштита консултативна здравствена заштита     
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6 6 6 6 ----        Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 
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здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко 

консултативна стоматолошка здравствена заштита    
    

Управниот одбор, врз основа на работните материјали за седницата и по 

објаснувањето од точката 3 на дневниот ред едногласно донесе 
    

Правилник Правилник Правилник Правилник     

за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на  Правилникот за критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените уздравствените уздравствените уздравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна станови кои вршат специјалистичко консултативна станови кои вршат специјалистичко консултативна станови кои вршат специјалистичко консултативна 

стоматолошка здравствена заштита стоматолошка здравствена заштита стоматолошка здравствена заштита стоматолошка здравствена заштита     

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7 7 7 7 ----        Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна 

здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување 

 

Управниот одбор, врз основа на работните материјали за седницата и по 

објаснувањето од точката 3 на дневниот ред едногласно донесе 

    

Правилник Правилник Правилник Правилник     

за изменување и дополнување наза изменување и дополнување наза изменување и дополнување наза изменување и дополнување на    Правилникот за критериумите за Правилникот за критериумите за Правилникот за критериумите за Правилникот за критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна 

здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна 
медицинска помош со домашно лемедицинска помош со домашно лемедицинска помош со домашно лемедицинска помош со домашно лекувањекувањекувањекување    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8 8 8 8 ----            Предлог за усвојување на нова Методологија за утврдување на 

референтни цени на здравствени услуги во специјалистичко консултативна и 

болничка здравствена заштита     

    

Во рамките на оваа точка на дневниот ред беше разгледан предлогот за 
утврдување нова методологија за утврдување на референтни цени на 

здравствени услуги во специјалистичко консултативна и болничка 

здравствена заштита. 
 

На почетокот директорот Мехази накусо ја изложи методологијата по што 

членовите на Управниот одбор побараа објаснување зошто методологијата не 

предвидува вклучување на трошоците за амортизација на опремата во цената 
на здравствените услуги.   

 

Објаснување даде Бранислава Катушевска наведувајќи дека со оглед што 
Фондот не инвестира во опремата на здравствените установи амортизацијата 
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не треба да биде вклучена а на тоа било укажано и од Државниот завод за 

ревизија бидејќи тоа прашање е дефинирано во новиот Закон за здравствената 
заштита. 

 

Членовите на Управниот побараа да се извршат дополнителни консултации и 
да се побара мислење од Државниот завод за ревизија за тоа како јавните 

здравствени установи ќе ја надоместуваат амортизацијата на опремата ако таа 

не се вклучува како елемент на цената на здравствената услуга, во услови кога 

тие се финансираат преку надоместоците што Фондот им ги плаќа. По ова, 
точката беше симната од дневниот ред на седницата за повторно да се 

разгледува кога ќе бидат направени потребните консултации. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9 9 9 9 ----            Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија    

    

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

седницата едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Планот за јавни набавки за 201за изменување на Планот за јавни набавки за 201за изменување на Планот за јавни набавки за 201за изменување на Планот за јавни набавки за 2012222    година на Фондот за година на Фондот за година на Фондот за година на Фондот за 

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

    

со која    се промени очекуваниот почеток на една постапка за доделување на 

договор за јавна набавка предвидена во планот.    

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 10101010    ––––        Разно        

 

Бидејќи во рамките на точката разно немаше предлози за разгледување, по 

донесувањето на одлуката од точката 9, дневниот ред на седницата беше 

исцрпен и Управниот одбор во 12.15 часот заврши со работата на  CXV -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 


