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 Број: 02 - 22422/2 

08.03.2013 година                                                                                   

С к о п ј е                                       
                                                                                                                  

 

ЗАПИСНИК 

од CXXI -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

 

одржана на 07.12.2012 година со почеток во 13.00 часот во просториите на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија 

 

Присутни членови на Управниот одбор: 

 

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател; 

 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: 

 

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

комора на Македонија – член; 

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

Македонија – член. 

 

Присутни од ФЗОМ: 

 

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

 Јован Грповски, В.Д. директор на ФЗОМ; 

 Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно 

присутна, при дискусијата по точката 5 на дневниот ред); 

 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна, во 

врска со точките 7 и 8 на дневниот ред); 

 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, 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. Потоа го прочита претходно 

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

 

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

22.11.2012 година; 

 

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување на правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  одлуката за 

утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење 

на здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

3. Предлози за изменување и дополнување на акти заради овозможување на 

работењето на дежурните аптеки: 

- Предлог за донесување на Правилник за дополнување на правилникот  за 

содржината и начинот за остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравственото осигурување; 

- Предлог за донесување на Правилник за дополнување на 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 средствата на Фондот;  

- Предлог за донесување на Одлука за организирање на дежурства во 

приватните здравствени установи – аптеки; 

- Предлог за донесување на Одлука за лековите кои може да ги пропише 

лекар од дежурна служба; 

- Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и 

содржината на договорите и анексите на договорите што Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените 

установи заради купување на здравствени услуги во интерес на 

осигурените лица; 

4. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 
5. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 

надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 година; 
6. Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

7. Информација со мислење по барањето до Управниот одбор од Здружението за 

цистична фиброза на Република Македонија за лекот Kreon; 

8. Информација со мислење по барањето до Управниот одбор од Glakso Smith Kline 

(GSK) за лекот Avodart; 

9. Информација во врска со ПЗУ Гулинац – Куманово; 

10. Разно. 

 

 

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

 

Други предлози не беа дадени а предлог - дневниот ред за седницата беше едногласно 

прифатен од Управниот одбор со што за работата на CXXI -та седница се усвои 

следниот  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
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- Усвојување на записникот од CXX-та седница на Управниот одбор одржана на 

22.11.2012 година; 

 

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување на правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  одлуката за 

утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење 

на здравствени услуги на осигурените лица во странство; 

3. Предлози за изменување и дополнување на акти заради овозможување на 

работењето на дежурните аптеки: 

- Предлог за донесување на Правилник за дополнување на правилникот  за 

содржината и начинот за остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравственото осигурување; 

- Предлог за донесување на Правилник за дополнување на 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 средствата на Фондот;  

- Предлог за донесување на Одлука за организирање на дежурства во 

приватните здравствени установи – аптеки; 

- Предлог за донесување на Одлука за лековите кои може да ги пропише 

лекар од дежурна служба; 

- Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и 

содржината на договорите и анексите на договорите што Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените 

установи заради купување на здравствени услуги во интерес на 

осигурените лица; 

4. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 
5. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 

надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 година; 
6. Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

7. Информација со мислење по барањето до Управниот одбор од Здружението за 

цистична фиброза на Република Македонија за лекот Kreon; 

8. Информација со мислење по барањето до Управниот одбор од Glakso Smith Kline 

(GSK) за лекот Avodart; 

9. Информација во врска со ПЗУ Гулинац – Куманово; 

10. Разно. 

 

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

што е забележано во записникот. 

 

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

22.11.2012 година 

 

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXX-та седница на 

Управниот одбор одржана на 22.11.2012 година 

 

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување на правилникот за 

начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство 
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Објаснување на предлогот дадоа директорите Мехази и Грповски.  Наведоа дека се 

предлагаат повеќе измени на правилникот  заради овозможување на поефикасно 

користење на здравствените услуги во странство а потоа и подетално ги објаснија 

одделните измени. Членовите на Управниот одбор дискутираа за предлозите по што 

Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  

Правилник 

за изменување на правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на 

осигурените лица во странство 

 

ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  одлуката 

за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство 

 

Директорите на Фондот истакнаа дека заради реализирање на измените донесени по 

точката 1 на дневниот ред, потребно е да се изврши и измена на Образецот ПЛС, кој 

претставува Предлог за упатување на лекување во странство, а кој е утврден со  

Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство.  

 

По ова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука 

за изменување и дополнување на  одлуката за утврдување на обрасците предвидени во 

Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во 

странство 

 

ТОЧКА 3 - Предлози за изменување и дополнување на акти заради овозможување на 

работењето на дежурните аптеки (Предлог за донесување на Правилник за дополнување 

на правилникот  за содржината и начинот за остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравственото осигурување; Предлог за донесување на Правилник за 

дополнување на 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 средствата на Фондот; Предлог за донесување 

на Одлука за организирање на дежурства во приватните здравствени установи – аптеки; 

Предлог за донесување на Одлука за лековите кои може да ги пропише лекар од дежурна 

служба; Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината на 

договорите и анексите на договорите што Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени 

услуги во интерес на осигурените лица) 

 

Директорите Мехази и Грповски наведоа дека проектот за дежурни аптеки беше 

инициран од министерот за здравство заради обезбедување на континуирана здравствена 

заштита на осигурените лица, односно лекови на рецепт од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот во ноќните часови, сабота, недела и државни празници, 

согласно нивните потреби. За таа цел, се предлага воведување на дежурства за аптеките 

кои имаат договор со Фондот преку донесување на Одлука за организирање на дежурства 

во приватните здравствени установи – аптеки, како и донесување на измените и 

дополнувањата на актите на Фондот. Во согласност со транспарентното работење на 

Фондот, за проектот „дежурни аптеки” се дискутираше и со Фармацевтската Комора 

на Македонија која позитивно го оцени и го поддржа овој проект. Фармацевтската 

Комора на Македонија имаше и свои конструктивни забелешки кои се имплементирани во 

предлогот. За организираните месечни дежурства, аптеките од територијата на 
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определена подрачна служба на Фондот ќе изготвуваат листа на дежурства за секој 

месец, и тоа во тековниот месец за следниот месец. Оваа листа треба да ја доставуваат 

редовно и до Фармацевтската Комора на Македонија и дежурните лекарски служби на 

здравствениот дом, а истата ќе се објавува и на интернет страницата на Фондот. 

 

Дежурствата би се спроведувале во просториите на здравствената установа аптека, 

која согласно Листата на дежурства ќе биде определена во соодветниот ден да го 

спроведе дежурството, а Листата на дежурни аптеки ќе имаат обрска да ја истакнат 

на видно место здравствените домови каде се организира дежурна лекарска служба, 

заедно со Листата на лекови кои можат да ги пропишат лекарите од дежурната 

служба. Аптеките за време на дежурството нема да бидат ограничени само со издавање 

лекови пропишани на рецепт од лекар од дежурна служба, односно начинот на 

работењето  за време на дежурството ќе го определат самите аптеки. Реализираните 

рецепти од дежурните служби не би влегувале во нивниот определен финансиски месечен 

износ (квота) и на таков начин сметаме дека непречено ќе може да се обезбедуваат 

лековите потребни за осигурените лица пропишани на рецепт од лекар од дежурна 

служба, со предвидени прифатливи финансиски импликации. 

 

По објаснувањето и кусата дискусија на членовите, Управниот одбор заради реализирање 

на проектот „дежурни аптеки“ едногласно донесе 

 

Правилник 

за дополнување на правилникот  за содржината и начинот за остварувањето на 

правата и обврските од задолжителното здравственото осигурување 

 

Правилник 

за дополнување на 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 средствата на Фондот 

 

Одлука 

за организирање на дежурства во приватните здравствени установи – аптеки 

 

Одлука  

за лековите кои може да ги пропише лекар од дежурна служба 

и 

Одлука  

за утврдување на формата и содржината на договорите и анексите на договорите 

што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените 

установи заради купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица 

 

ТОЧКА 4 -  Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги 

 

Врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, Управниот 

одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени услуги од 

болничката здравствена заштита од областа на пластичната и реконструктивната 

хирургија 

 



 6 

со која се утврдија референтни цени за две здравствени услуги од областа на 

пластичната и реконструктивната хирургија - Вградување на имплант на дојка по 

мастектомија или вроден недостиг на дојка и Реконструкција на дојка со имплант и 

експандер по мастектомија. 

 

ТОЧКА 5 - Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 

надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 година 

 
Директорите на Фондот објаснија дека заради корекција во остварената вкупна 

вредност на фактурирани здравствени услуги за третиот квартал на 2012 година се 

предлага измена на договорениот надоместок на јавните здравствени установи 

Геронтолошки завод 13 Ноември – Скопје, Универзитетска клиника за кардиологија - 

Скопје  и Институт за ТБЦ –Скопје за вториот, третиот и четвртиот квартал 2012 

година. Објаснувањето на предлозите за одделните здравствени установи е дадено во 

работните материјали за седницата. 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 
Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување 

договорните надоместоци на јавните здравствени установи 

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

 

со која се извршија предложените измени на договорните надоместоци на јавните 

здравствени установи Геронтолошки завод 13 Ноември – Скопје, Универзитетска 

клиника за кардиологија - Скопје  и Институт за ТБЦ –Скопје.  

 

ТОЧКА 6 -  Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред,  врз основа на предлогот содржан во 

работните материјали за седницата, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија  

 

со која се изврши промена на времето на очекуваниот почеток, називот и  проценетата 

вредност кај две постапки утврдени во Планот.  

 

ТОЧКА 7 -  Информација со мислење по барањето до Управниот одбор од Здружението 

за цистична фиброза на Република Македонија за лекот Kreon 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа информацијата 

на стручната служба на Фондот во врска со барањето на Здружението за цистична 

фиброза на Република Македонија за лекот Kreon. 

 

Управниот одбор беше запознаен дека врз основа на дописите од Крка Фарма и 

Македонијалек, лекот Паназе ќе биде присутен на пазарот во Република Македонија до 

крајот на месец декември 2012 година како лек без доплата а единствен лек од 

генериката amylase+lipase+protease/pankreatin која е на Позитивната листа и кој ќе биде 

достапен и понатаму за нашите осигуреници, е лекот со заштитено име Креон од 
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производителот Abbott кој е лек со доплата. Од аспект на цената за лекот Креон, 

Комисијата за референтни цени на лекови според законските прописи не е во можност да 

предложи нова референтна цена за предметниот лек што би значело дека и понатаму 

лекот Креон би останал лек со доплата, а се работи за специфична осетлива група на 

пациенти. 

 

ТОЧКА 8 -  Информација со мислење по барањето до Управниот одбор од Glakso Smith 

Kline (GSK) за лекот Avodart 

 
Управниот одбор ја разгледа информацијата на стручната служба на Фондот во врска 

со барањето на Глаксо Смит Клајн, Претставништво Скопје, за утврдување на нова 

референтна цена за лекот Аводарт таблети 0,5 мг (генерика dutasteride).  
 

 

ТОЧКА 9 -  Информација во врска со ПЗУ Гулинац – Куманово 

 

Управниот одбор ја разгледа информацијата на стручната служба за статусните 

промени на ПЗУ Гулинац – Куманово и  со тоа поврзаната потреба од  замена на 

договорот што Фондот го има склучено со оваа здравствена установа. 

 

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 10 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.50 часот заврши со работата на  

CXXI -та седница. 

 

                     Записничар,                                            Управен одбор 

               Христо Трповски                                           Претседател, 

                                                                                       Ангел Митевски 
 

 

 

 

 

Согласен, директор:  

Јован Грповски 

Џемали Мехази 


