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 Број: 02 - 23445/2 

08.03.2013 година                                                                                   

С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИК 

од CXXII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

 

одржана на 24.12.2012 година со почеток во 12.00 часот во просториите на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија 

 

Присутни членови на Управниот одбор: 

 

 Ангел Митевски, 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; 

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

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: 

 

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател; 

 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; 

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

дискусијата по точките 2 и 3 на дневниот ред); 

 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во 

својство на записничар. 

 

Поради отсуство на претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска, седницата 

ја отвори и водеше заменикот на претседателот Ангел Митевски. Утврди дека на 

седницата се присутни пет 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 

 

1. Одлука за формирање на Второстепена лекарска комисија за лекување во 

странство; 

2. Предлог од Комисијата за предлог референтни цени на лекови; 

3. Информација по Одлуката за предлог референтни цени на лекови со бр.02-19877/5 

од 06.11.2012 година; 

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

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство;  

5. 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 

6. 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 (утврдување на Договорот за 

извршување и плаќање на здравствени услуги на осигурени лица во Фондот кои не 

се вршат во јавни здравствени установи од болничката здравствена заштита а 

се вршат во приватни здравствени установи во Република Македонија; 

7. Информација за буџетот на Фондот за здравствено осигурување за јануари, 

февруари, март 2013 во услови на времено финансирање; 

8. Предлог за утврдување на годишен план на приходи и расходи за финансирање на 

јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото 

осигурување за 2013 година (во услови на времено финансирање и за потребите на 

времено финансирање); 

9. Предлог oдлука 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 услови на времено финансирање во 2013 година; 

10. Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, приватни 

здравствени установи кои вршат лабораториски услуги по упат на избран лекар 

ЛУ1, во услови на времено финансирање во 2013 година;  

11. Утврдување на договорен надоместок  за осигурените лица кои се третираат со 

дијализа во  приватната здравствена установа ДИАМЕД Скопје  во услови на 

времено финансирање во 2013 година; 

12. Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита 

во услови на времено финансирање во 2013 година; 

13. Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени установи 

кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување –бањи 

и за лабораториски услуги од областа на молекуларна биологија и генетско 

инжинерство (МАНУ) во услови на времено финансирање во 2013 година; 

14. Утврдување на договорен надоместок за БПО во Република Македонија во услови 

на времено финансирање во 2013 година; 

15. Утврдување на договорни надоместоци со приватните здравствени установи за 

кардиоваскуларна хирургија (вклучително детска кардиохирургија) во услови на 

времено финансирање во 2013 година; 

16. Утврдување на договорни надоместоци со приватните здравствени установи  кои 

вршат  очна хирургија во услови на времено финансирање во 2013 година; 
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17. Измена на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што 

Фондот ќе го исплати на Специјална болница по хируршки болести „Фипип 

Втори“ за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија во 

вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година; 

18. Утврдување на референтни цени на микробиолошки анализи; 

19. Предлог  за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи; 

20. Предлог за изменување на договорените надоместоци на јавните здравствени 

установи  во 2012 година; 

21. Годишен распоред за целосни финансиски контроли за 2013 година; 

22.  Предлог за донесување на Одлука за користење на дебитна платежна картичка  

за репрезентација и службено патување во странство 

23. Разно. 

 

Предлог - дневниот ред за седницата беше едногласно прифатен од Управниот одбор со 

што за работата на CXXII -та седница се усвои следниот  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

  

1. Одлука за формирање на Второстепена лекарска комисија за лекување во 

странство; 

2. Предлог од Комисијата за предлог референтни цени на лекови; 

3. Информација по Одлуката за предлог референтни цени на лекови со бр.02-19877/5 

од 06.11.2012 година; 

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

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство;  

5. 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 

6. 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 (утврдување на Договорот за 

извршување и плаќање на здравствени услуги на осигурени лица во Фондот кои не 

се вршат во јавни здравствени установи од болничката здравствена заштита а 

се вршат во приватни здравствени установи во Република Македонија); 

7. Информација за буџетот на Фондот за здравствено осигурување за јануари, 

февруари, март 2013 во услови на времено финансирање; 

8. Предлог за утврдување на годишен план на приходи и расходи за финансирање на 

јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото 

осигурување за 2013 година во услови на времено финансирање и за потребите на 

времено финансирање; 

9. Предлог oдлука 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 услови на времено финансирање во 2013 година; 

10. Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, приватни 

здравствени установи кои вршат лабораториски услуги по упат на избран лекар 

ЛУ1, во услови на времено финансирање во 2013 година;  
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11. Утврдување на договорен надоместок  за осигурените лица кои се третираат со 

дијализа во  приватната здравствена установа ДИАМЕД Скопје  во услови на 

времено финансирање во 2013 година; 

12. Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита 

во услови на времено финансирање во 2013 година; 

13. Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени установи 

кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување –бањи 

и за лабораториски услуги од областа на молекуларна биологија и генетско 

инжинерство (МАНУ) во услови на времено финансирање во 2013 година; 

14. Утврдување на договорен надоместок за БПО во Република Македонија во услови 

на времено финансирање во 2013 година; 

15. Утврдување на договорни надоместоци со приватните здравствени установи за 

кардиоваскуларна хирургија (вклучително детска кардиохирургија) во услови на 

времено финансирање во 2013 година; 

16. Утврдување на договорни надоместоци со приватните здравствени установи  кои 

вршат  очна хирургија во услови на времено финансирање во 2013 година; 

17. Измена на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што 

Фондот ќе го исплати на Специјална болница по хируршки болести „Фипип 

Втори“ за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија во 

вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година; 

18. Утврдување на референтни цени на микробиолошки анализи; 

19. Предлог  за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи; 

20. Предлог за изменување на договорените надоместоци на јавните здравствени 

установи  во 2012 година; 

21. Годишен распоред за целосни финансиски контроли за 2013 година; 

22.  Предлог за донесување на Одлука за користење на дебитна платежна картичка  

за репрезентација и службено патување во странство 

23. Разно. 

 

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

што е забележано во записникот. 

 

ТОЧКА 1 - Одлука за формирање на Второстепена лекарска комисија за лекување во 

странство 

 

Во рамките на првата точка на дневниот ред, врз основа на предлогот од работните 

материјали за седницата, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за формирање на Второстепена лекарска комисија за лекување во странство 

 

ТОЧКА 2 – Предлог од Комисијата за предлог референтни цени на лекови 
 

Објаснување по оваа точка даде Кристина Христова. Објасни дека според доставениот 

допис од Галеника - претставништво Скопје од 26.11.2012 година и по утврденото 

намалување на единствените цени на одредени нивни лекови која влијае на утврдените 

референтни цени на соодветните генерики од Листата на лекови за примарна 

здравствена заштита, се предлага утврдување на предлог референтни цени за одредени 

лекови од нивната палета. Покрај за лековите на Галеника, се предлага и утврдување на 

предлог референтни цени на лекови од болничката здравствена заштита за лекови каде 
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новите единствени одобрени цена на лекови од Министерството за здравство – Биро за 

лекови влијаат на референтните цени и каде според добиените информации, постојат 

нови готови лекови со кои треба да се дополни Одлуката за референтни цени на лекови на 

ФЗОМ. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на предлог референтни цени на лекови 

 

 

 

ТОЧКА 3 - Информација по Одлуката за предлог референтни цени на лекови со бр.02-

19877/5 од 06.11.2012 година 
 

Кристина Христова наведе дека се предлага Управниот одбор на ФЗОМ да донесе Одлука 

за изменување и дополнување на одлуката за референтни цени на лекови кои паѓаат на 

товар на ФЗОМ. Одлуката треба да ги опфати лековите за кои со Одлуката на 

Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за утврдување на 

предлог референтни цени од 06.11.2012 година, беше дадена можност за забелешки. Во 

предвидениот рок до 05.12.2012 година пристигнати се вкупно шест (6) дописи за 16 

лекови од страна на носители на решенија. Покрај нив, Одлуката е потребно да се 

дополни со нови заштитени имиња на лекови, а по доставен допис од Зегин фарм  и 

информација за нов регистриран готов лек со генеричко име за кое Фондот веќе има 

утврдена референтна цена, која нема да претрпи измени.  Додавањето на овие нови 

готови лекови не предизвикува промена на референтната цена на останатите лекови од 

тие генерики, а го зголемува изборот на лекови за осигурениците.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

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 

 

 

ТОЧКА 4 -  Предлог за донесување на Правилник за изменување на правилникот за 

начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство 

 

Директорите на Фондот наведоа дека во Правилникот се врши измена кај одредбите кои 

се однесуваат на предлогот за упатување на лекување во странство. Се додаваат 

одредби со кои во случаите кога здравствената состојба на осигуреникот е 

виталнозагрозувачка клиничкиот конзилиум треба да даде мислење во која странска 

здравствена установа има можност за успешно лекување на ова заболување. Овие 

одредби се додаваат поради забрзување на постапката при избор на здравствена 

установа во која да се упати осигуреникот, а во интерес на здравјето на осигуреникот.  

Додадоа и дека предлогот од точката 5 е заради реализирање на оваа измена. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

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

осигурените лица во странство 

 

ТОЧКА 5 - 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 

 
По објаснувањето во врска со точката 4, Управниот одбор едногласно донесе и 

 
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 6 -  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  - (утврдување на Договорот за извршување и 

плаќање на здравствени услуги на осигурени лица во Фондот кои не се вршат во јавни 

здравствени установи од болничката здравствена заштита а се вршат во приватни 

здравствени установи во Република Македонија) 

 

Директорите на Фондот објаснија дека договорот што се предлага за утврдување ќе се 

користи за уредување на односите со приватните здравствени установи со кои Фондот 

има договор само за одреден вид на услуги а кои можат да дадат и услуги што не се 

извршуваат во јавното здравство и за кои осигурениците се упатуваат на лекување во 

странство. Користа од ова ќе биде повеќекратна а пред се осигурениците не ќе мора да 

патуваат во странство за услуги што може да се добијат во земјата. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  

 

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 7 -  Информација за буџетот на Фондот за здравствено осигурување за јануари, 

февруари, март 2013 во услови на времено финансирање 
 

Директорите на Фондот објаснија дека со оглед што сеуште не е усвоен Буџетот на 

Република Македонија, во случај да не биде усвоен на сила стапува одредбата од  член 33 

од Законот за буџетите, според која Фондот има право на користење на средства 

месечно најмногу до една третина од вкупните извршени расходи во првиот квартал од 

претходната фискална година најдоцна до 31 март, имајќи ги предвид готовинските 

текови. Како подготовка за временото финансирање, Фондот изработи пресметка за 

висината на месечните расходите според оваа одредба од Законот за буџетите. 

Истовремено во Упатството за начинот на трезорско работење на ФЗОМ предвиден е 

начинот на финансирање на ЈЗУ во услови на времено финансирање. Според одредбата во 

ова упатство, трезорот на ФЗОМ одобрува исплати на средства на ЈЗУ, но најмногу до 

една третина од вкупно извршените расходи во првиот квартал од 2012 година. Нови 

надоместоци за ЈЗУ како и за останатите здравствени установи за 2013 година ќе бидат 
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подготвени по усвојувањето на Буџетот на на Република Македонија и соодветно 

Буџетот на Фондот за 2013 година. 

 

Согласно објаснувањето на директорите, Управниот одбор едногласно ги донесе 

одлуките од точките 8 до 16 на дневниот ред. 

 

ТОЧКА 8 -  Предлог за утврдување на годишен план на приходи и расходи за финансирање 

на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото 

осигурување за 2013 година во услови на времено финансирање и за потребите на времено 

финансирање 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 
Годишен план на приходи и расходи 

за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 

здравственото осигурување за 2013 година 

 

ТОЧКА 9 -  Предлог oдлука 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 првиот квартал 

на 2013 година 

 

За надоместоците на овие здравствени установи, директорите истакнаа дека и во случај 

да не биде усвоен Буџетот на РМ за 2013 година и ако на сила стапи одредбата од  член 

33 од Законот за Буџетите, нема потреба од измена на одлуката, бидејќи и според 

важечкиот правилник квотите однесуваат на првиот квартал како месечни износи. 

Дополнително вкупните месечни квоти не го надминуваат износот од една третина од 

првиот квартал 2012 година.  

 

По ова, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

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 првиот квартал на 2013 година 

 

ТОЧКА 10 -  Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени 

установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, приватни 

здравствени установи кои вршат лабораториски услуги по упат на избран лекар ЛУ1, во 

услови на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 

установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

здравствена заштита за јануари, февруари и март 2013 година 

и 

Одлука 
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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 јануари, февруари и 

март 2013 година 

 

ТОЧКА 11 -  Утврдување на договорен надоместок  за осигурените лица кои се 

третираат со дијализа во  приватната здравствена установа ДИАМЕД Скопје  во услови 

на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ - 

СКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализа 

во месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

 

ТОЧКА 12 -  Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени 

установи кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена 

заштита во услови на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

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 јануари, февруари и март 2013 година 

 

ТОЧКА 13 -  Утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени 

установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување –

бањи и за лабораториски услуги од областа на молекуларна биологија и генетско 

инжинерство (МАНУ) во услови на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите  на 

осигурените лица на Фондот за месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од АД  Цар Самуил - Банско  на осигурените лица на Фондот за 

месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација 

„Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар  на  осигурените лица на Фондот за месеците јануари, 

февруари и март 2013 година 
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Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО - Катланово  на 

осигурените лица на Фондот за месеците јануари, февруари и март 2013 година 

и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од АД  Негорски бањи - Негорци  на осигурените лица на Фондот за 

месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

ТОЧКА 14 -  Утврдување на договорен надоместок за БПО во Република Македонија во 

услови на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

здравствените установи за здравствени услуги од областа на биомедицински 

потпомогнатото оплодување 

за месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

ТОЧКА 15 -  Утврдување на договорни надоместоци со приватните здравствени 

установи за кардиоваскуларна хирургија (вклучително детска кардиохирургија) во услови 

на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ 

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија 

за месеците јануари, февруари и март 2013 година 
и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

ПЗУ  Клиничка болница Аџибадем Систина од Скопје 

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија 

за месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

ТОЧКА 16 -  Утврдување на договорни надоместоци со приватните здравствени 

установи  кои вршат  очна хирургија во услови на времено финансирање во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Очна болница 

Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката 

болничка здравствена заштита 

за месеците јануари, февруари и март 2013 година 



 10 

и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Систина 

офталмологија“ - СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката болничка 

здравствена заштита за месеците јануари, февруари и март 2013 година 

 

 

ТОЧКА 17 -  Измена на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Специјална болница по хируршки болести „Фипип Втори“ 

за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија во вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, по објаснувањето на директорите на 

Фондот, Управниот одбор едногласно донесе 

Одлука 

за дополнување на Одлуката  за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на  

Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“  

за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија  

во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

 

со која во одлуката се вклучи и ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина – Скопје која во 

рамките на здравствените услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија започнала 

да врши и здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија. 

 

ТОЧКА 18 -  Утврдување на референтни цени на микробиолошки анализи 

 
Татјана Лукановска објасни дека се предлага ревидирање на микробиолошките анализи 

заради повлекување на делот од Ценовникот со сите референтните цени кои се 

однесуваат на микробиолошките анализи и воведување во употреба на нови здравствени 

услуги, детално обработени со прецизни називи и соодветни референтни цени. По 

објаснувањето, а врз основа на предлогот содржан во материјалите за работа, 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативната здравствена заштита 

 

ТОЧКА 19 -  Предлог  за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи 

 

Татјана Лукановска објасни дека Комисијата за утврдување на референтни цени за 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи, континуирано работејќи на 

разгледување на барањата на здравствените установи за промена на висината на 

референтната цена, и потребите за промени во начинот на искажување на 

здравствените услуги преку ДСГ методологијата предложи воведување на две нови ДСГ 

услуги и одредување на нивна референтна цена како и измена на референтната цена на 

две ДСГ услуги. Поради спецификите на здравствената услуга “Замена на леќа” –односно 

лекување на катаракта, каде различните оперативни техники имаат различен потрошен 

материјал, односно различни трошоци, Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија предлага воведување на 2 нови ДСГ групи (здравствени услуги), во кои ќе се 
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издвојат здравствените услуги со Фако метода од класичниот оперативен пристап. 

Следствено на тоа, потребно е да се направи и промена на референтната цена на две 

ДСГ групи кои ќе ги вклучуваат здравствените услуги за оперативен третман на 

катаракта со класичниот оперативен пристап. 
 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  

 

Одлука 

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи 
 

ТОЧКА 20 -  Предлог за изменување на договорените надоместоци на јавните 

здравствени установи  во 2012 година 

 

Директорите на Фондот објаснија дека Универзитетскиот стоматолошки клинички 

центар побарал зголемување на надоместокот за 2,3 и 4 квартал на 2012 година во износ 

од 10 милиони денари. Универзитетскиот стоматолошки клинички центар влегува во 

група на здравствените установи за кои Фондот обезбедува средства за нивно 

функционирање, бидејќи не фактурира доволно здравствени услуги соодветно на 

неопходниот надоместок. Со најавата дека постои можност за времено финансирање во 

услови на неусвојување на Буџетот на Република Македонија и Буџетот на ФЗОМ во 2013 

година, на оваа здравствена установа, во јануари 2013 година ќе можат да и се одобрат 

средства во износ од најмногу 1/3 од 1 квартал 2012 година, со што истата во јануари 

нема да има можност да исплати две плати, односно заостанатата ноемвриска и 

редовната декемвриска плата, што може да доведе до сериозни проблеми на почетокот 

на 2013 година, а во услови на неизвесност на усвојување на Буџетот на Република 

Македонија. За да се обезбедат средства за клиниката неопходно е да се намалат 

надоместоците на други јавни здравствени установи, иако според одредбите на 

склучените договори намалувањата се вршат само за неостварувањето на видот и 

обемот на здравствени услуги како и за рефундациите на лековите и вградените 

медицински материјали. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката  за утврдување на договорните надоместоци на 

јавните здравствени установи  за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 

година 

 

Истовремено побара за овие промени на надоместоците на Универзитетскиот 

стоматолошки клинички центар и на здравствените установи на кои им беа намалени 

надоместоците да се води сметка при планирањето на надоместоците за 2013 година. 

 

ТОЧКА 21 -  Годишен распоред за целосни финансиски контроли за 2013 година 

 

Управниот одбор во рамките на оваа точка на дневниот ред од информативен карактер, 

го разгледа Годишниот распоред за целосни финансиски контроли за 2013 година.  

 

 

ТОЧКА 22 – Предлог за донесување на Одлука за користење на дебитна платежна 

картичка  за репрезентација и службено патување во странство 
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Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за користење на дебитна платежна картичка  за репрезентација и службено 

патување во странство 

 

По донесувањето на оваа одлука, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во 

рамките на точката 23 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13. 15 

часот заврши со работата на  CXXII -та седница. 

 

                   Записничар,                                            Управен одбор 

               Христо Трповски                                           Претседател, 

                                                                                      Ангел Митевски 
 

 

 

Согласен, директор:  

Јован Грповски 

Џемали Мехази 


