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 Број: 02 - 6210/2 

19.09.2013 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 

С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 

од CXXIX -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

одржана на 10.05.2013 година со почеток во 11.20 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;  

 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;  

 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора 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 (делумно присутен); 

 Јован Грповски, В.Д. директор на ФЗОМ; 

 

 Гоце Гаврилов, директор на секторот за информатика (делумно присутен); 

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

 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа (делумно 

присутен); 

 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска координација, 

преговарање и договарање (делумно присутна);   

 Даниела Јовческа Ѓуровска, В.Д. директор на секторот за правни работи (делумно 

присутна); 

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

својство на записничар. 
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Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Управниот одбор, Ангел Митевски. 

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 - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

- Усвојување на записникот од CXXVI седница одржана на 08.03.2013 година 

- Усвојување на записникот од CXXVII седница одржана на 14.03.2013 година 

- Усвојување на записникот од CXXVIII седница одржана на 27.03.2013 година 

 

1. Усвојување на годишниот извештај за работењето на ФЗОМ во 2012 година;  

2. Предлог за изменување на Програмата  за инвестиции на ФЗОМ во 2013 година; 

3. Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени услуги на 

јавните здравствени установи за периодот октомври-декември 2012 година;  

4. Анализа на специфичниот вид и обем на здравствени услуги за четвртиот квартал на 

2012 година и усогласување за договорниот период април-декември 2012 година  со 

Предлог за измена на договорениот надоместок за 2013 година (според 

остварувањето на специфичниот вид и обем во 4 квартал 2012 и конечно 

усогласување за периодот април-декември 2012 година);  

5. Предлог договорен надоместок за оперативен зафат кај вродена катаракта кој 

Фондот ќе го исплати на ПЗУ Еуропијан Еје Хоспитал во 2013 година;  

6. Предлог референтни цени на здравствени услуги:  

- Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита  

- Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на 

пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичка –консултативна 

здравствена заштита -амбулантски; 

7. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на здравствени 

услуги на осигурените лица во странство;  

8. 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;  

9. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

содржината и начинот на остварувањето на правата  и обврските од  

задолжителното здравствено осигурување;  

10. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување  на правилникот за 

начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од 

информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот; 

11. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор: 

12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

13. Годишни извештаи од секторот за фармација (информативна точка): 

- Годишен извештај од теренски контроли на аптеки; 

- Годишен извештај за рефундации на лекови од листата на лекови кои паѓаат 

на товар на ФЗОМ; 

- Годишен извештај за Потрошувачка на лекови од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита. 
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14. Предлог за донесување на Заклучок на лекарите избрани во наставно-научно звање 

или наставно звање  кои исполниле услови за пензионирање со навршени 65 години 

старост да се одобри  користење на факсимилот  до крајот на учебната година 

15. Разно. 

Потоа предложи, точката 11 од предлог - дневниот ред да не се разгледува на 

денешната седница а стручната служба на Фондот во врска со неа да подготви 

дополнителни куси образложенија во врска со барањата упатени до Управниот одбор. 

Исто така предложи во врска со предлогот за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата  и 

обврските од  задолжителното здравствено осигурување на дневниот ред, да биде 

разгледан и предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката 

за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување. 

 

Предлозите беа едногласно прифатени од Управниот одбор, по што за работата на 

CXXIX -та седница се усвои следниот 

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

- Усвојување на записникот од CXXVI седница одржана на 08.03.2013 година 

- Усвојување на записникот од CXXVII седница одржана на 14.03.2013 година 

- Усвојување на записникот од CXXVIII седница одржана на 27.03.2013 година 

 

1. Усвојување на годишниот извештај за работењето на ФЗОМ во 2012 година;  

2. Предлог за изменување на Програмата  за инвестиции на ФЗОМ во 2013 година; 

3. Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени услуги на 

јавните здравствени установи за периодот октомври-декември 2012 година;  

4. Анализа на специфичниот вид и обем на здравствени услуги за четвртиот квартал на 

2012 година и усогласување за договорниот период април-декември 2012 година  со 

Предлог за измена на договорениот надоместок за 2013 година (според 

остварувањето на специфичниот вид и обем во 4 квартал 2012 и конечно 

усогласување за периодот април-декември 2012 година);  

5. Предлог договорен надоместок за оперативен зафат кај вродена катаракта кој 

Фондот ќе го исплати на ПЗУ Еуропијан Еје Хоспитал во 2013 година;  

6. Предлог референтни цени на здравствени услуги:  

- Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита  

- Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на 

пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичка –консултативна 

здравствена заштита -амбулантски; 

7. Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на здравствени 

услуги на осигурените лица во странство;  

8. 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;  

9. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

содржината и начинот на остварувањето на правата  и обврските од  

задолжителното здравствено осигурување;  
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10. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за 

утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 

осигурување; 

11. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување  на правилникот за 

начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од 

информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот; 

12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни 

набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;   

13. Годишни извештаи од секторот за фармација (информативна точка): 

- Годишен извештај од теренски контроли на аптеки; 

- Годишен извештај за рефундации на лекови од листата на лекови кои паѓаат 

на товар на ФЗОМ; 

- Годишен извештај за Потрошувачка на лекови од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита. 

14. Предлог за донесување на Заклучок на лекарите избрани во наставно-научно звање 

или наставно звање  кои исполниле услови за пензионирање со навршени 65 години 

старост да се одобри  користење на факсимилот  до крајот на учебната година 

15. Разно. 

 

Управниот одбор едногласно донесе и  

 

Заклучок: Стручната служба на Фондот се задолжува за следната седница да подготви 

дополнителни куси образложенија во врска со барањата упатени до Управниот одбор кои 

беа предложени за разгледување на денешната седница под точката 11 на предлог 

дневниот ред. 

 

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

што е забележано во записникот. 

 

- Усвојување на записникот од CXXVI седница одржана на 08.03.2013 година 

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

Управниот одбор одржана на 08.03.2013 година. 

 

- Усвојување на записникот од CXXVII седница одржана на 14.03.2013 година  

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

Управниот одбор одржана на 14.03.2013 година. 

 

- Усвојување на записникот од CXXVIII седница одржана на 27.03.2013 година 

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

на Управниот одбор одржана на 27.03.2013 година. 

 

 

ТОЧКА 1 - Усвојување на годишниот извештај за работењето на ФЗОМ во 2012 година 

 

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа Годишниот 

извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2012 

година по што едногласно донесе  

 

Одлука 
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за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија во 2012 година 

 

ТОЧКА 2 – Предлог за изменување на Програмата  за инвестиции на ФЗОМ во 2013 

година 

 

Објаснување по втората точка на дневниот ред даде Владимир Димковски. Наведе дека 

предлогот е подготвен со цел да се усогласат набавките за информатичка  опрема и 

потребите на Фондот односно во делот за информатичка опрема да се дополни нова 

ставка за мултифункциски уреди, опрема и лиценци за Disaster Recovery центар и нивна 

имплементација. По објаснувањето, дискутираа членовите на Управниот одбор при што 

поставија повеќе прашања на кои одговараа директорите Јован Грповски и Џемали 

Мехази. 

 

На крајот Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за дополнување на  Програмата за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување 

и подрачните служби на Фондот за 2013 година 

 

со која се извршија предложените дополнувања. 

 

ТОЧКА 3 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Годишниот 

план за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија 

 

Со оглед на поврзаноста на проблематиката, по донесувањето на Одлуката за 

дополнување на Програмата за инвестиции на Фондот, Управниот одбор едногласно 

донесе и  

Одлука 

за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2013 година на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

која на дневниот ред на седницата беше утврдена како точка со реден број 11. 

 

ТОЧКА 4 - Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени услуги на 

јавните здравствени установи за периодот октомври-декември 2012 година 

 

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

остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги  за периодот октомври 

- декември 2012 година која се однесува на остварувањето на видот и обемот на 

здравствени услуги (фактурирани здравствени услуги) во однос на договорениот  вид и 

обем на здравствени услуги на јавните здравствени установи, согласно склучените 

договори помеѓу Фондот за здравствено осигурување и јавните здравствени установи за 

извршување и плаќање на здравствени услуги за истиот период. 

 

ТОЧКА 5 -  Анализа на специфичниот вид и обем на здравствени услуги за четвртиот 

квартал на 2012 година и усогласување за договорниот период април-декември 2012 

година  со Предлог за измена на договорениот надоместок за 2013 година (според 

остварувањето на специфичниот вид и обем во 4 квартал 2012 и конечно усогласување за 

периодот април-декември 2012 година) 
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Анализата и предлогот за измена на договорениот надоместок за 2013 година (според 

остварувањето на специфичниот вид и обем во 4 квартал 2012 и конечно усогласување за 

периодот април-декември 2012 година) ги изложи Бранислава Катушевска. Наведе дека 

според анализата за некои здравствени установи според еден вид на здравствени услуги 

во рамките на специфичниот вид и обем  треба да се изврши намалување, а според друг 

вид зголемување, односно на вкупно ниво истите во финансиски показатели се 

порамнуваат. Исто така, согласно конечното усогласување на годишно ниво, иако кај 

неколку здравствени установи не е целосно остварен специфичниот вид и обем на 

здравствени услуги во четвртиот квартал 2012 година, со усогласувањето нема основ за 

намалување, односно зголемување, бидејќи на годишно ниво специфичниот вид и обем е 

остварен, освен за ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести, каде што треба да се 

зголеми за износ од 811.046 денари заради усогласување со намалените средства во 2 

квартал 2012 година за кои во наредните 3 и 4 квартал 2012 година  со зголемениот вид и 

обем е направено усогласување на годишно ниво.  

 

По објаснувањето и дискусијата што следеше по него во која учествуваа сите членови, 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување договорните надоместоци на јавните 

здравствени установи за 2013 година 

 

со која се изврши зголемување на договорниот надоместок на ЈЗУ Универзитетска 

клиника за детски болести. 

 

ТОЧКА 6 - Предлог договорен надоместок за оперативен зафат кај вродена катаракта 

кој Фондот ќе го исплати на ПЗУ Еуропијан Еје Хоспитал во 2013 година 

 

По кусото објаснување на предлогот од страна на Бранислава Катушевска а имајќи ги во 

вид работните материјали за седницата, Управниот одбор едногласно донесе 

Одлука 

за изменување на Одлуката 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 

во 2013 година  

 

со која вкупниот надоместок на Очната болница Еуропиан Еје Хоспитал се зголеми со 

дополнителни средства за извршување на оперативен зафат кај вродена катаракта. 

Средствата за оваа намена ќе бидат пренесени од средствата кои до сега беа наменети 

за лекување со ваков оперативен зафат во странство. 

 

ТОЧКА 7 -  Предлог референтни цени на здравствени услуги:  

- Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита  

- Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на 

пакети на завршени епизоди на лекување за специјалистичка –консултативна 

здравствена заштита –амбулантски 

 

Бранислава Катушевска објасни дека објасни дека по разгледувањето на предлозите од 

здравствените установи ЈЗУ Градска општа болница 8 ми Септември, ЈЗУ 

Универзитетска клиника за ендокринологија, ЈЗУ Универзитетска клиника за детски 



 7 

болести, ЈЗУ Универзитетска Клиника за радиологија и ЈЗУ Универзитетска клиника за 

максило - фацијална хирургија, Комисијата на Фондот за утврдување на референтни 

цени предлага воведување на осум нови референтни цени за здравствени услуги односно 

пакети.  Во делот хормонален статус (БА11) кај биохемиските лабораториски анализи 

после услугата со шифра БА11/30 се предлага воведување на две нови услуги,  БА11/31 

Хормон за раст (STH) и БА11/32 SHBG (sex hormone binding globulin). Во делот на 

Рентгенско испитување на млечна жлезда (Мамографија), после услугата со шифра 

РД0103 се предлага воведување на референтна цена за нова здравствена услуга,  

Галактографија. Во делот на интернистичките пакети/услуги, после услугата АИМ31 се 

предлага воведување на нов пакет за скрининг и дијагноза на дијабетично стапало. Во 

делот на пакетите за максило - фацијална хирургија се предлага воведување на 4 нови 

пакети на завршени епизоди на лекување кои се однесуваат на здравствени услуги 

реализирани во мала сала. 

 

Здравствените услуги во делот на хормоналниот статус, услуга од областа на 

радиологијата и ендокринологија  се однесуваат на анализи/услуги за кои до сега Фондот 

нема утврдено референтна цена, a здравствените услуги се вршат  на осигурените лица. 

Согледувајќи ја потребата, Комисијата предлага утврдување на нови референтни цени, 

вклучувајќи го и делот кој се однесува на максило - фацијална хирургија, за пакети на 

завршени епизоди во мала сала. Имено, за  оваа клиника има утврдено референтни цени за 

услугите од специјалистичко - консултативната здравствена заштита (амбуланта), 

болничка здравствена заштита (по ДСГ Метода), така што, со утврдување на 4- те 

нови референтни цени за услугите од мала сала, на клиниката и се овозможува целосно 

фактурирање по референтни цени. 

 

По објаснувањето дискутираа сите членови на Управниот одбор при што се одлучи 

предлогот што се однесува на пакетот за скрининг и дијагноза на дијабетично стопало 

стручната служба на Фондот дополнително да го доработи по што повторно ќе се 

разгледува. Останатите предлози беа прифатени по што Управниот одбор едногласно 

донесе 

 

Одлука  

за дополнување на одлуката за утврдување на референтни 

цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита 

 

Одлука  

за дополнување на одлуката за утврдување на референтни 

цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за  

специјалистичко - консултативната здравствена заштита амбулантски 

 

 

ТОЧКА 8 -  Предлог за донесување на нов Правилник за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство 
 

Објаснување на предлогот за донесување на нов Правилник за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство даде Даниела Јовческа Ѓуровска. 

Наведе дека ревидирањето на Правилникот е  пред се заради олеснување на постапката 

за упатување на лекување во странство на осигурените лица на Фондот. Со одредбите 

од овој Правилник се симнува товарот за обезбедување на профактури од страна на 

осигурените лица кои истите до сега ги обезбедуваа во координација со клиничкиот 

конзилиум од соодветната Универзитетска клиника во Скопје. Фондот по службена 

должност ќе ги прибавува истите при што во зависност од видот на лекувањето може 
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да прибави повеќе профактури од странските здравствени установи како и од 

приватните здравствени установи со кои Фондот има склучено Рамковни договори.  

Покрај тоа, со одредбите на новиот правилник се прецизираат одредбите кои се 

однесуваат на тоа што се влегува како услуга во болничкото лекување во странство со 

потенцирање дека дијагностичката постапка, контролните прегледи пред да започне 

лекувањето во странство и контролните прегледи по завршено болничко лекување во 

странство без претходно спроведена постапка на осигуреното лице пред Фондот не 

паѓаат на товар на Фондот. Исто така се направи и интервенција во одредбите кои се 

однесуваат на поправка на веќе вградени инпланти односно се овозможи  кај истите 

покрај поправка да се врши и замена на дел од инплантот. Со правилникот се врши и 

дополнување во делот на продолжување на болничкото лекување во странство и во делот 

на признавањето на дополнителните трошоци каде се опфаќаат и случаите кога од 

страна на странската здравствена установа на осигуреното лице навремено нема да се 

достават потребните финансиски и медицински документи истото да може да поднесе 

барање до Фондот за признавање на ова право и тоа најдоцна во рок од 6 месеци од денот 

на отпуштање од странската здравствена установа. На крајот додаде и дека поради 

измените на правилникот треба да се извршат измени и на обрасците кои се користат 

во постапката за остварување на правото за што е даден посебен предлог за дневниот 

ред на оваа седница. 

 

По објаснувањето Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник  

за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица вo странство 
 

ТОЧКА 9 -  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 

 

Во врска со Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на 

осигурените лица вo странство од претходната точка на дневниот ред и 

објаснувањето што беше дадено при неговото донесување, 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 10 -  Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

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

задолжителното здравствено осигурување 

 

Даниела Јовческа Ѓуровска објасни дека со воведувањето на новото портално решение на 

Фондот системот овозможува изборот на лекар како и промената на избраниот лекар 

да се врши електронски во здравствената установа кај новоизбраниот лекар. Поради 

тоа, потребно е да се направат промени во правилникот  во делот на „Избран лекар“, со 

тоа што изборот на лекар за сите осигурени лица кои имаат електронска здравствена 

картичка ќе се врши преку веб- порталот на Фондот.  Имено, изјавата лекарот ќе ја 

пополнува електронски со што осигуреното лице во истиот момент може да користи 

здравствена заштита кај новоизбраниот лекар. Исто така промената на избраниот 

лекар  со одјава од претходниот лекар и пријава кај новиот лекар за сите осигурени лица 
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кои имаат електронска здравствена картичка ќе се врши преку веб-порталот на Фондот  

кај новоизбраниот лекар. За осигурените лица кои сеуште немаат електронска 

здравствена картичка, изборот на лекар и понатаму ќе се врши со пополнување на изјава 

за избор - промена  на лекар на пропишаниот образец. Тие промената ќе ја вршат кај 

новоизбраниот лекар со пополнување на образец одјава - пријава за избор на лекар. Со 

оваа одредба е овозможено осигурениците кои одлучиле да го променат избраниот лекар 

целата постапка да ја завршат кај новоизбраниот лекар со пополнување на одјава - 

пријава кај него. 

 

Во продолжение ги објасни и другите измени што ги предвидува правилникот. Наведе 

дека со воведување на Одлуката за мрежата на здравствени установи, вработувањето 

на нов лекар во здравствената установа може да се изврши само со решение од 

Министерството за здравство  со кое се дава дозвола за работа на новиот лекар. Поради 

тоа што се работи за управна постапка за издавање на дозволата за работа, која трае и 

повеќе од еден месец, не е можно да се почитува досегашната одредба во правилникот 

која овозможува да не се одјават осигурените лица доколку има   континуитет во 

пријавувањето на лекарот од една во друга здравствена установа.  Поради тоа во иднина  

Фондот по службена должност ќе врши колективна одјава на осигурените лица од 

избраниот лекар во случај на престанок на работа на избраниот лекар по било кој основ 

како и  поради раскинување на договорот со Фондот.  

 

Предлог правилникот содржи и измена со која се овозможува на осигурените лица кои 

користат хемодијализа  да патуваат во странство, согласно која осигурените лица кои 

привремено престојуваат во странство, на товар на средствата на Фондот еднаш во 

годината и тоа не подолго од  30 дена, ќе може да користат  дијализа во странска 

здравствена установа. Платените здравствени услуги, Фондот ќе  ги признава во висина 

на утврдената референтна цена за дијализа, намалени за висината на пропишаното  

учеството, врз основа на поднесено барање од осигуреното лице. За операционализирање 

на оваа измена на правилникот, потребно е да се изврши и дополнување на Одлуката за 

утврдување на обрасците предвидени во правилникот со утврдување на нов образец - 

Барање за надомест на средства за извршени  здравствени услуги за дијализа во 

странство. 

 

По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор по што поставуваа и 

прашања на кои одговараше Даниела Јовческа Ѓуровска. На крајот, Управниот одбор 

едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник 

за изменување и дополнување на правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата  и обврските од  задолжителното здравствено 

осигурување 

 

ТОЧКА 11 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката 

за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 

 

Во врска со Правилникот од претходната точка на дневниот ред и објаснувањето 

што беше дадено при неговото донесување, Управниот одбор едногласно донесе и  

Одлука 

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

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

задолжителното здравствено осигурување  
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ТОЧКА 12 -  Предлог за донесување на Заклучок на лекарите избрани во наставно-научно 

звање или наставно звање  кои исполниле услови за пензионирање со навршени 65 години 

старост да се одобри  користење на факсимилот  до крајот на учебната година 

 

Даниела Јовческа Ѓуровска даде објаснување и во врска со овој предлог. Наведе дека со 

член 104 став 1 од Законот за работни односи, е регулирана постапката со која  

работодавачот го прекинува договорот за вработување на работникот кога истиот ќе 

наполни 64 години возраст и 15 години стаж. Според став 2 од истиот член 

работодавачот може на барање на работникот да му го продолжи договорот за 

вработување најмногу до 65 години возраст. Склучувањето на договорите со 

здравствените установи и издавањето на лиценца за работа на лекарите е уредено со 

Законот за здравствена заштита и Законот за здравствено осигурување. Согласно 

одредбите од договорот склучен со Фондот, секој лекар вработен во здравствена 

установа се евидентира во eлектронската  база на податоци на Фондот со издавање на  

број на факсимил. Бројот на факсимилот  му овозможува на Фондот да ги следи 

здравствените услуги кои  лекарот ги дава на осигурените лица. Доколку лекарот ги 

исполни условите за старосна пензија истиот престанува да работи со Фондот, со тоа 

што се затвара факсимилот со денот кога лекарот ќе наполни 65 години. Во таков случај  

здравствената установа е должна по службена должност да го извести Фондот дека 

лекарот  исполнува услови за пензионирање  според  Законот за работни односи. Со 

членот 147 став 1 од Законот за високото образование дадена е можност на лицето 

избрано во наставно-научно или наставно звање, кое во текот на учебната година 

наполнило 65 години старост, работниот однос  да му трае до крајот на учебната 

година. 

 

Со оглед на горенаведеното, се предлага Управниот одбор да донесе заклучок со кој на 

лекарите избрани во наставно - научно звање или наставно звање кои исполниле услови за 

пензионирање со навршени 65 години старост, да се одобри користење на факсимилот до 

крајот на учебната година, само во случај ако здравствената  установа  го продолжила 

договорот за работа со лекарот односно истиот и понатаму е пријавен со М1 образец во 

здравствената установа. 

 

Управниот одбор го прифати предлогот по што едногласно донесе 

 

Заклучок: На лекарите избрани во наставно - научно звање или наставно звање кои 

исполниле услови за пензионирање со навршени 65 години старост, се одобрува користење 

на факсимилот до крајот на учебната година, само во случај ако здравствената  

установа  го продолжила договорот за работа со лекарот односно истиот и понатаму е 

пријавен со М1 образец во здравствената установа. 
 

ТОЧКА 13 -  Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување  на 

правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците 

од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот 

 

Гоце Гаврилов објасни дека со предложените измени и дополнувања на Правилникот 

начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од 

информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот прават усогласувања со 

новините кои се воведуваат и се однесуваат за начинот на избор на лекар предвидени во 

подзаконските акти на Фондот. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  
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Правилник  

за изменување и дополнување  на правилникот за начинот на користење, пристап, 

издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ 

достапни на веб порталот 

 

со кој се извршија предложените измени и дополнувања на правилникот. 

 

ТОЧКА 14 -  Годишни извештаи од секторот за фармација (информативна точка) 

- Годишен извештај од теренски контроли на аптеки; 

- Годишен извештај за рефундации на лекови од листата на лекови кои паѓаат 

на товар на ФЗОМ; 

- Годишен извештај за Потрошувачка на лекови од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на ФЗОМ во примарната здравствена заштита. 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа трите 

извештаи подготвени од секторот за фармација. Дополнителни објаснувања во врска со 

извештаите даде Кристина Христова. 

 

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 15 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 12.45 часот заврши со работата на  

CXXIX -та седница. 

 

 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                                Претседател, 

                                                                       Ангел Митевски 
 

Согласен, директор:  

Јован Грповски 

Џемали Мехази 


