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 Број: 02 – 12466/2 
19.09.2013 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од CXXXVI -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 19.09.2013 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;  

 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; 
 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, В.Д. директор на ФЗОМ; 
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска 

координација, преговарање и договарање (делумно присутна);  
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 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски 
постапки, во својство на записничар. 

 
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 CXXIX седница одржана на 10.05.2013 година 
- Усвојување на записникот од CXXX седница одржана на 03.06.2013 година 
- Усвојување на записникот од CXXXI седница одржана на 27.06.2013 година 
- Усвојување на записникот од CXXXII седница одржана на 29.06.2013 година 

 
1. 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;  

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  
Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за 
начинот на користење здравствени услуги на осигурените лица во 
странство;  

3. Предлог за определување на квота на аптека;  
4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на  Програмата за 

инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби 
на Фондот за 2013 година; 

5. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот 
за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија;  

6. Предлог за донесување на Одлука за овластување на директорот на Фондот 
за донирање на користени ортопедски и други помагала; 

7. Анализа за остварување на договорениот вид и обем на јавните 
здравствени установи за вториот квартал на 2013 година; 

8. Анализа за остварување на специфичниот вид и обем на здравствени 
услуги за вториот квартал на 2013 година; 

9. Анализа за остварување на договорениот вид и обем на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита за првиот и вториот квартал на 2013 година; 

10. Анализа за остварување на договорениот вид и обем на за бањите за  
првиот и вториот квартал на 2013 година; 

11. Документи непотпишани од страна на еден од директорите за кои е 
потребно да одлучи Управниот одбор; 
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12. Годишен план за соодветна и правична застапеност на заедниците во 
стручната служба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

13. Разно. 

Потоа предложи на барање на директорите на Фондот, од дневниот ред да се 
симнат точката  6 – Предлог за донесување на Одлука за овластување на 
директорот на Фондот за донирање на користени ортопедски и други помагала 
и точката 11- Документи непотпишани од страна на еден од директорите за кои 
е потребно да одлучи Управниот одбор. За точката 12 - Годишен план за 
соодветна и правична застапеност на заедниците во стручната служба на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија предложи да се разгледува 
на следната седница.  
 

Предлозите на претседателот беа едногласно прифатени од Управниот одбор, 
по што за работата на CXXXVI -та седница се усвои следниот 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

- Усвојување на записникот од CXXIX седница одржана на 10.05.2013 година 
- Усвојување на записникот од CXXX седница одржана на 03.06.2013 година 
- Усвојување на записникот од CXXXI седница одржана на 27.06.2013 година 
- Усвојување на записникот од CXXXII седница одржана на 29.06.2013 година 

 
1. 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;  

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  
Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за 
начинот на користење здравствени услуги на осигурените лица во 
странство;  

3. Предлог за определување на квота на аптека;  
4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на  Програмата за 

инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби 
на Фондот за 2013 година; 

5. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот 
за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија;  

6. Анализа за остварување на договорениот вид и обем на јавните 
здравствени установи за вториот квартал на 2013 година; 

7. Анализа за остварување на специфичниот вид и обем на здравствени 
услуги за вториот квартал на 2013 година; 



 4

8. Анализа за остварување на договорениот вид и обем на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита за првиот и вториот квартал на 2013 година; 

9. Анализа за остварување на договорениот вид и обем на за бањите за  
првиот и вториот квартал на 2013 година; 

10. Разно. 

За точката 12 од предлог дневниот ред - Годишен план за соодветна и правична 
застапеност на заедниците во стручната служба на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија заклучи да се разгледува на следната седница. 
 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 
- Усвојување на записникот од CXXIX седница одржана на 10.05.2013 година 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXIX 
седница одржана на 10.05.2013 година. 
 
- Усвојување на записникот од CXXX седница одржана на 03.06.2013 година 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXX 
седница одржана на 03.06.2013 година. 

 
 

- Усвојување на записникот од CXXXI седница одржана на 27.06.2013 година 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXI 
седница одржана на 27.06.2013 година. 

 
- Усвојување на записникот од CXXXII седница одржана на 29.06.2013 година 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXII 
седница одржана на 29.06.2013 година. 

 
ТОЧКА 1 - 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 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека со предложените измени 
на обрасците, во нив се внесува изјава за согласноста на осигурениците за 
користење на нивните лични податоци. На потребата е укажано во 
препораките дадени во Информацијата за статусот на прогресот на 
прибавување и размена на докази и податоци по служена должност – 
едношалтерски систем од Министерството за информатичко општество.  
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По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  
 

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 

 
со која се извршија предложените дополнувања на обрасците. 
 
ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  
Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот 
на користење здравствени услуги на осигурените лица во странство 

 
Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека објаснувањето за 
обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на 
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување се однесува и на обрасците предвидени во Правилникот за 
начинот на користење здравствени услуги на осигурените лица во странство по 
што Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на обрасците 

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

 
ТОЧКА 3 -  Предлог за определување на квота на аптека 
 
Во врска со третата точка на дневниот ред, Директорката Парнарџиева – 
Змејкова објасни дека врз основа на понудата за склучување на договор од 
здравствената установа – аптека Божилак од Скопје, која е дел од мрежата на 
здравствени установи, се предлага утврдување на месечен надоместок за 
аптеката по што ќе може со неа да се склучи договор. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  
 

Одлука  
за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на 

средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на 
осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од 

Листата на лекови на товар на Фондот во 2013 година 
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ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на  Програмата за 
инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на 
Фондот за 2013 година 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека во согласност со потребите 
на стручната служба на Фондот а  заради усогласување со Планот за јавни 
набавки, потребно е да се направи измена на Програмата за инвестиции на 
Фондот и подрачните служби за 2013 година. Се работи за дополнување со нова 
ставка за реконструкција и санација на одморалиштето Андон Дуков - Охрид и 
адаптација на простор во шалтери во подрачната служба Тетово. Покрај тоа, во 
делот Купување на опрема се додава оддел - Купување на мебел. Потоа ја 
објасни и неопходноста од овие измени и дополнувања на Програмата. 
 
По објаснувањето, 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 измени и дополнувања. 
 
ТОЧКА 5 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова ги изложи и предложените измени и 
дополнувања на Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија надоврзувајќи се на објаснувањето по 
претходната точка на дневниот ред. Покрај споменатото кај Програмата, со 
измените на Планот за јавни набавки се врши промена на очекуваниот почеток 
на неколку постапки а две ставки се бришат. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука  
за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2013 година 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  

 
 
ТОЧКА 6 - Анализа за остварување на договорениот вид и обем на јавните 
здравствени установи за вториот квартал на 2013 година 
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Воведно излагање за анализата даде директорката Парнарџиева – Змејкова. По 
освртот на анализата, наведе дека врз основа на анализата на остварувањето 
на видот и обемот на здравствени услуги за првиот и вториот квартал 2013 
година, како и по основа на неостварениот специфичен вид и обем на 
здравствени услуги  за првиот и вториот квартал на 2013 година со 
усогласување, согласно начинот на следење на условните надоместоци се 
ослободени средства во висина 22.354.000 денари. Овие средства се предлага да 
се распределат на Клиниката за детска хирургија, на Клиниката за урологија, и 
на Градската болница 8-ми Септември. Во предлогот за измена на договорниот 
надоместок за 2013 година се вклучени и износите за рефундираните лекови и 
медицински потрошни материјали за првиот и вториот квартал 2013 година, 
кои средства Фондот ги рефундирал на осигурените лица. 
 
Директорот Мехази наведе дека иако анализата беше завршена со 
задоцнување сепак е добро направена. Сепак, додаде и дека покрај наведените 
клиники, во предвид за распределба на средствата од 22.354.000 денари треба 
да се земат и неколку други. Оттаму, предложи распределбата на средствата да 
се врши на следната седница на Управниот одбор по две седмици како би 
можело да се направи целосна анализа и да се подготви посоодветна 
распределба и на другите установи а во комбинација со придонесот на 
Министерството за здравство преку програми. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова пак наведе дека најцелисходно е сега да 
се изврши распределбата на ослободените средства на установите кои 
придонеле за заштедите на Фондот а за останатите да се дискутира кога на 
следната седница ќе се разгледуваат надоместоците на јавните здравствени 
установи. 
 
По изложените гледања на директорите и дискусијата на членовите на 
Управниот одбор, Управниот одбор едногласно донесе 

  
Одлука 

за изменување на Одлуката за  утврдување договорните надоместоци на 
јавните здравствени установи за 2013 година 

 
со која средствата од 22.354.000 денари беа распределени на четири 
здравствени установи, и тоа на Клиниката за детска хирургија, на Клиниката 
за урологија, на Клиниката за очни болести и на Градската болница 8-ми 
Септември. 
 
ТОЧКА 7 -  Анализа за остварување на специфичниот вид и обем на 
здравствени услуги за вториот квартал на 2013 година 
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Анализата за остварување на специфичниот вид и обем на здравствени услуги 
за вториот квартал на 2013 година беше разгледана заеднички со Анализата за 
остварување на договорениот вид и обем на јавните здравствени установи за 
вториот квартал на 2013 година од точката 6 на дневниот ред, по што врз 
основа на двете анализи беше донесена Одлука за изменување на Одлуката за  
утврдување договорните надоместоци на јавните здравствени установи за 2013 
година. 
 
ТОЧКА 8 -  Анализа за остварување на договорениот вид и обем на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко – консултативна 
здравствена заштита за првиот и вториот квартал на 2013 година 
 
Анализата ја изложи Бранислава Катушевска. Наведе дека е направена 
согласно доставените податоци од подрачните служби на Фондот. При анализа 
на податоците мора да се земат во предвид одредбите од  Договорот на Фондот 
со ПЗУ кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита за 
2013, каде  член 11 гласи „За  вкупно остварена вредност на вид и обем на 
здравствени услуги (фактуриран износ)  во износ од најмалку 90% од 
утврдениот максимален надоместок за период од шест месеци, договорениот 
надоместок за наредниот период не се намалува.“ Според горенаведеното, за 
првите шест месеци од 2013 година само 4 приватни здравствени установи  
немаат реализирано услуги во вредност од утврдениот договорен надоместок 
за тој период, и на овој начин во системот се ослободуваат 1,3 мил денари. Исто 
така висината на договорените надоместоци за 2013 година на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко - консултативна 
здравствена заштита е утврдена согласно Методологија дефинирана во 
рамките на Планот и програмата за здравствени услуги за 2013 година, каде 
стои дека вредноста по тим во износ од 72.000 денари месечно претставува 
утврден минимален праг за месечен износ по тим. Оттука кога ќе се земе во 
предвид минималниот праг, во системот остануваат неискористени 66.980 
денари на полугодишно ниво. 
 
ТОЧКА 9 -  Анализа за остварување на договорениот вид и обем на за бањите 
за  првиот и вториот квартал на 2013 година 
 
И Анализата за остварување на договорениот вид и обем на за бањите за  
првиот и вториот квартал на 2013 година ја изложи Бранислава Катушевска. Во 
излагањето наведе дека анализата е направена врз основа на утврдениот 
договорен надоместок соодветно за првиот и вториот квартал 2013 година 
според доставените обрасци за пресметковни квартални надоместоци од ЗУ, 
кои не мора да бидат  еднакви, туку се во зависност од планираниот вид и обем 
на здравствени услуги на здравствените установи, во рамките на вкупниот 
договорен надоместок за 2013 година, утврден од Управниот одбор. 
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Остварениот вид и обем на здравствени услуги во специјалистичко - 
консултативната и болничката здравствена заштита е според фактурираните 
здравствени услуги до Подрачните служби на Фондот, според седиштето на 
здравствената установа. Вкупниот вид и обем на здравствени услуги во првиот 
и вториот квартал  на ниво на сите Бањи  е остварен со индекс  1,00. 
 
Директорот Мехази додаде дека за разгледување на следната седница, на 
Управниот одбор ќе му биде доставена и финансиска анализа за бањите. 
 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
10 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.00 часот заврши 
со работата на  CXXXVI -та седница. 

 
 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                                Претседател, 
                                                                       Ангел Митевски 

 
 
 
 
 
 
Согласен, директор:  
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова  
Џемали Мехази Xhemali Mehazi 




