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 Број: 02 – 12426/1 
24.07.2014 година                                                                                   
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од CXXXIX -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 21.11.2013 година со почеток во 10.00 часот во просториите на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија 
 
Присутни членови на Управниот одбор: 
 

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - 
претседател;  

 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 - заменик 
на претседателот; 

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

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

 Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно 
присутен); 

 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 CXXXIII седница одржана на 18.07.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXIV седница одржана на 15.08.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXV седница одржана на 30.08.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXVI седница одржана на 19.09.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXVII седница одржана на 30.10.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXVIII седница одржана на 14.11.2013 година  

 
 
1. Разгледување на листата на пријавени кандидати на конкурсот за 

именување на директор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија; 

2. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување;  

3. 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 (изменување на рецептниот 
образец); 

4. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за начинот на 
плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита; 

5. Предлог за донесување на Заклучок за активирање на факсимил над 65 
години; 

6. Известување во врска со приговорот на аптеките Сити Фармаци, Марија 2 и 
Нарис 11 од Скопје;  

7. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтни цени на 
лекови;  

8. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни 
цени на лекови;  
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9. Предлог за изменување на договорните надоместоци на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичка стоматолошка 
здравствена заштита – намалување на тим или престанок на работа на 
установата; 

10. Предлог за изменување на договорните надоместоци на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко консултативна 
здравствена заштита – намалување на тим или престанок на работа на 
установата;  

11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 
надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Очна болница – Еје Хоспитал 
од Скопје за здравствени услуги од областа на офталмолошката болничка 
здравствена заштита за 2013 година;  

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

13. Предлог за донесување на Правилник за заштита од пожари и експлозии; 
14. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за начинот на постапување и продажба на средствата што ФЗОМ 
ги добил во стечајни и други постапки;  

15. Предлогот за изменување на договорниот надоместок  на јавните здравствени 
установи за 2013 година (заради техничка корекција на износот на намалените 
средства по основ на  рефундации);  

16. 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;  

17. Барање на мислење за ПЛЛ;  
 
Информативни точки:  
 

18. Анализа на остварувањето на видот и обемот на здравствени услуги во однос 
на договорениот надоместок за здравствените установи кои вршат 
медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување – бањи за 
првиот, вториот и третиот квартал на 2013 година и 2011 и 2012 година;  

19. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за 
периодот јануари - јуни 2013 година; 

20. Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на 
здравствени услуги во ЈЗУ за период април - јуни 2013 година; 

21. Извештај за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и буџетите на 
јавните здравствени установи за периодот јануари - август 2013 година; 

22. Полугодишен извештај за контрола на аптеките – теренска;  
23. Полугодишен извештај за рефундации на лекови – примарна и болничка; 
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24. Полугодишен извештај за потрошувачката на лекови на рецепт од ПЛЛ во 
примарната здравствена заштита; 

25. Разно. 

Предлогот беше едногласно усвоен, по што за работата на CXXXIX -та седница се 
усвои следниот 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

- Усвојување на записникот од CXXXIII седница одржана на 18.07.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXIV седница одржана на 15.08.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXV седница одржана на 30.08.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXVI седница одржана на 19.09.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXVII седница одржана на 30.10.2013 година  
- Усвојување на записникот од CXXXVIII седница одржана на 14.11.2013 година  

 
 
1. Разгледување на листата на пријавени кандидати на конкурсот за 

именување на директор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија; 

2. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за содржината и 
начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното 
здравствено осигурување;  

3. 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 (изменување на рецептниот 
образец); 

4. Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за начинот на 
плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита; 

5. Предлог за донесување на Заклучок за активирање на факсимил над 65 
години; 

6. Известување во врска со приговорот на аптеките Сити Фармаци, Марија 2 и 
Нарис 11 од Скопје;  

7. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтни цени на 
лекови;  

8. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни 
цени на лекови;  

9. Предлог за изменување на договорните надоместоци на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичка стоматолошка 
здравствена заштита – намалување на тим или престанок на работа на 
установата; 
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10. Предлог за изменување на договорните надоместоци на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко консултативна 
здравствена заштита – намалување на тим или престанок на работа на 
установата;  

11. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 
надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Очна болница – Еје Хоспитал 
од Скопје за здравствени услуги од областа на офталмолошката болничка 
здравствена заштита за 2013 година;  

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

13. Предлог за донесување на Правилник за заштита од пожари и експлозии; 
14. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

Одлуката за начинот на постапување и продажба на средствата што ФЗОМ 
ги добил во стечајни и други постапки;  

15. Предлогот за изменување на договорниот надоместок  на јавните здравствени 
установи за 2013 година (заради техничка корекција на износот на намалените 
средства по основ на  рефундации);  

16. 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;  

17. Барање на мислење за ПЛЛ;  
 
Информативни точки:  
 

18. Анализа на остварувањето на видот и обемот на здравствени услуги во однос 
на договорениот надоместок за здравствените установи кои вршат 
медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување – бањи за 
првиот, вториот и третиот квартал на 2013 година и 2011 и 2012 година;  

19. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за 
периодот јануари - јуни 2013 година; 

20. Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на 
здравствени услуги во ЈЗУ за период април - јуни 2013 година; 

21. Извештај за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и буџетите на 
јавните здравствени установи за периодот јануари - август 2013 година; 

22. Полугодишен извештај за контрола на аптеките – теренска;  
23. Полугодишен извештај за рефундации на лекови – примарна и болничка; 
24. Полугодишен извештај за потрошувачката на лекови на рецепт од ПЛЛ во 

примарната здравствена заштита; 
 

25. Разно. 
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Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот 
како што е забележано во записникот. 
 
- Усвојување на записникот од CXXXIII седница одржана на 18.07.2013 година  
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXIII 
седница одржана на 18.07.2013 година. 
 
- Усвојување на записникот од CXXXIV седница одржана на 15.08.2013 година  
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXIV 
седница одржана на 15.08.2013 година. 
 
- Усвојување на записникот од CXXXV седница одржана на 30.08.2013 година  
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXV 
седница одржана на 30.08.2013 година. 
 
- Усвојување на записникот од CXXXVI седница одржана на 19.09.2013 година 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXVI 
седница одржана на 19.09.2013 година. 
 
- Усвојување на записникот од CXXXVII седница одржана на 30.10.2013 година  
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXVII 
седница одржана на 30.10.2013 година. 

 
- Усвојување на записникот од CXXXVIII седница одржана на 14.11.2013 година 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXXXVIII 
седница одржана на 14.11.2013 година. 
 
ТОЧКА 1 - Разгледување на листата на пријавени кандидати на конкурсот за 
именување на директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Во рамките на правата точка од дневниот ред,  претседателот Ангел Митевски 
како претседател на конкурсната комисија за спроведување на конкурсот за 
именување на директор на Фондот ги запозна членовите на Управниот одбор 
дека комисијата пред почетокот на оваа седница одржа состанок. На состанокот 
беа разгледани пристигнатите пријави по конкурсот кој беше објавен на 19 
септември 2013 година. Комисијата за ова состави записник кој се доставува на 
Управниот одбор. Обврска на Управниот одбор е оваа листа да ја достави на 
министерот за здравство кој согласно Законот за здравственото осигурување 
треба до Владата на Република Македонија да достави предлог за именување на 
директор на Фондот. 
 
Управниот одбор ја разгледа листата на пријавени кандидати по што едногласно 
донесе 
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Заклучок: Листата на кандидати да се достави на министерот за здравство 
заради негово постапување согласно законските прописи. 
 
ТОЧКА 2 – Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за 
содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 
задолжителното здравствено осигурување 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека со воведувањето на новиот 
член 21-а во Правилникот за за содржината и начинот на остварувањето на 
правата и обврските од задолжителното здравственото осигурување, е 
овозможено осигуреното лице да се одјави од избраниот лекар без при тоа 
веднаш да направи нов избор на лекар. При што се овозможени 3 начини на 
спроведување на одјавата од избраниот лекар и тоа: 1. Осигурените лица кои 
имаат електронска здравствена картичка можат одјавата да ја извршат кај 
избраниот лекар со дигитално потпишување кое ќе го направат истовремено и 
избраниот лекар и осигуреното лице; 2. Осигурените лица кои немаат 
електронска здравствена картичка, верификацијата на одјавата од избраниот 
лекар  во нивно име ја врши избраниот лекар; и 3. Осигурените лица кои имаат 
електронска здравствена картичка и се регистрирани на порталот на Фондот со 
корисничко име и лозинка, не мора да одат кај избраниот лекар, туку 
верификацијата на одјавата од избраниот лекар ја вршат од дома со дигитално 
потпишување, користејќи ја својата електронска здравствена картичка. Исто 
така се овозможува Фондот по службена должност да направи одјава на 
осигуреното лице од избраниот лекар во случај ако констатира дека е направена 
злоупотреба при самиот избор на лекарот. 
 
По објаснувањето се разви дискусија во која членовите на Управниот одбор 
поставуваа прашања за различни аспекти на предложените измени а 
директорите Мехази и Парнарџиева – Змејкова и Даниела Јовческа Ѓуровска 
даваа објаснувања. Потоа, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  

 
Правилник 

за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 
задолжителното здравствено осигурување 

 
ТОЧКА 3 -  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 (изменување на рецептниот образец) 
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Објаснување на предлогот со кој се изменува рецептниот образец даде 
директорката Парнарџиева – Змејкова. По нејзиното објаснување, Управниот 
одбор едногласно ја донесе предложената 
 

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 

 
 
ТОЧКА 4 - Предлог за изменување и дополнување на  Правилникот за начинот 
на плаќањето на здравствените услуги во примарната здравствена заштита  
 
И за предлогот од точката 4 објаснување даде директорката Парнарџиева – 
Змејкова. Наведе дека измените во Правилникот за начинот на плаќањето на 
здравствените услуги во примарна здравствена заштита се направени заради  
имплементирање на Стратегијата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија за 2014-2015 година и тоа поради реализација на следните проекти: 
 
1. Повеќе осигуренички со матичен гинеколг - заради голем број на поплаки од 
жените, Фондот планира да ја зголеми стимулативната граница за бројот на 
осигуренички на кои еден гинеколог може да им пружа здравствени услуги, 
односно зголемување  од сегашните 3.500 поени на 4000 поени. Со оваа мерка 
сегашните 3.500 бодови се зголемуваат  на 4000 бодови. Со оваа мерка се очекува 
повеќе жени да имаат избран матичен гинеколог без да бидат одбивани, да има 
позадоволни гинеколози, поквалитетна здравствена заштита за жените, рано 
детектирање на болести и превенција.  
  
2.Стимулација за нови матични лекари - За избраниот лекар кој прв пат склучува 
договор со Фондот и за прв пат му е издадено одобрение за број на факсимил 
или има издаден број на факсимил од страна на Фондот кој не е активен повеќе 
од пет години, начинот на пресметување на капитацијата се врши стимулативно 
во вредност од 800 поени, во времетраење од најмногу 18 месеци. Со тоа секој нов 
избран лекар кој ќе склучи договор со Фондот, ќе добива фиксен износ од 
40.000,00 денари. Оваа мерка има за цел да обезбеди повеќе достапни лекари за 
секој осигуреник.  

3. Задоволни лекари и пациенти во рурални средини – Целта на проектот е да се 
стимулираат лекарите кои даваат здравствени услуги во руралните средини, 
места кои знаеме се тешко достапни. Во тие населени места голем е бројот на 
стари и изнемоштени лица и затоа Фондот планира да ги стимулира лекарите 
преку зголемување на средствата кои ги исплаќа Фондот. На пример, наместо 
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исплаќање на минимумот од 55.000 денари зголемување на 60.000 ден, односно 
зголемување од 85.000 на 90.000 ден.  

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа за предлогот а особено за 
неговите финансиски импликации. 
 
Во врска со тоа, директорката Парнарџиева – Змејкова ја истакна потребата од 
контрола дали новиот лекар активно работи и згрижува пациенти и во тој 
контекст како мехазнизам за стимулирање во таа насока предложи да се воведе 
скалесто плаќање или тримесечни контроли на работата на овие лекари и 
известување на Управниот одбор. 
 
Откако и директорот Мехази се заложи да биде применето скалесто плаќање, 
Управниот одбор побара стручната служба да го вгради тој механизам во текстот 
на правилникот. Откако тоа беше сторено, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Правилник 
за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната 

здравствена заштита 
 
ТОЧКА 5 -  Предлог за донесување на Заклучок за активирање на факсимил над 
65 години 
 
Објаснување по оваа точка даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Откако даде осврт 
на законската регулатива на која се заснова предлогот, наведе дека се предлага 
Управниот одбор да донесе заклучок со кој на 
лекарите/фармацевтите/лаборантите што исполниле услови за пензионирање 
со навршени 65 година старост и понатаму да  го затвара бројот на  факсимилот 
во електронската евиденција на Фондот, освен кога Министерството за 
здравство ќе додели лиценца за вршење на здравствената дејност на установа 
каде одговорен носител на дејноста ги исполнил законските  услови за 
пензионирање, под услов  истиот да не е корисник на пензија односно  пензијата 
да ја има ставено во мирување. Во таков случај согласно Законот за здравствена 
заштита Фондот може  да склучи договор со здравствената установа. 
 

По кусата дискусија што следуваше, Управниот одбор го прифати предлогот и 
едногласно донесе  
 
Заклучок: На лекарите/фармацевтите/лаборантите што исполниле услови за 
пензионирање со навршени 65 година старост и понатаму да  се затвора бројот 
на факсимилот во електронската евиденција на Фондот, освен кога 
Министерството за здравство ќе додели лиценца за вршење на здравствената 
дејност на установа каде одговорен носител на дејноста ги исполнил законските  
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услови за пензионирање, под услов  истиот да не е корисник на пензија односно  
пензијата да ја има ставено во мирување. Во таков случај согласно Законот за 
здравствена заштита Фондот може  да склучи договор со здравствената 
установа. 
 
ТОЧКА 6 - Известување во врска со приговорот на аптеките Сити Фармаци, 
Марија 2 и Нарис 11 од Скопје 
  
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа 
известувањето на стручната служба во врска со приговорот на аптеките Сити 
Фармаци, Марија 2 и Нарис 11 од Скопје и го прифати нивниот приговор. 
 
ТОЧКА 7 -  Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтни цени 
на лекови 
 
Кристина Христова објасни дека предложената одлука ги опфаќа предлог 
референтните цени утврдени со Одлуката за утврдување на предлог референтни 
цени на лекови од 30 август 2013 година. Заедно со директорката Парнарџиева – 
Змејкова подетално објаснија како се одвивала постапката по забелешките кои 
биле дадени од овластените субјекти и како во тој процес било постигнато 
намалување или откажување од доплатата на осигурените лица.  
 
По објаснувањето, членовите на Управниот одбор поставуваа дополнителни 
прашања за лековите кај кои ќе се зголеми или намали доплатата и за висината 
на доплатата а Кристина Христова даваше одговори. Откако дискусијата беше 
исцрпена, 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 8 -  Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог 
референтни цени на лекови 
 
По објаснувањето на Кристина Христова дека предлог референтните цени се 
подготвени согласно важечката методологија и дека по нив заинтересираните и 
квалификувани субјекти ќе може да дадат забелешки во рок од 15 дена по 
објавувањето, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука  
за утврдување на предлог референтни цени на лекови 
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ТОЧКА 9 -  Предлог за изменување на договорните надоместоци на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичка стоматолошка здравствена 
заштита – намалување на тим или престанок на работа на установата 
 
Врз основа на податоците и предлозите содржани во работните материјали за 
седницата, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за изменување на Одлуката 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   во 2013 

година 
со која се извршија измени на висината на договорните надоместоци на пет 
здравствени установи.  
 
ТОЧКА 10 -  Предлог за изменување на договорните надоместоци на приватните 
здравствени установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена 
заштита – намалување на тим или престанок на работа на установата 
 
И во рамките на оваа точка на  дневниот ред, врз основа на податоците и 
предлозите содржани во работните материјали за седницата, Управниот одбор 
едногласно донесе 
 

Одлука 
за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 
областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за 2013 

година 
со која се извршија измени на висината на договорните надоместоци на три 
здравствени установи.  
 
ТОЧКА 11 -  Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот 
договорен надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Очна болница – Еје 
Хоспитал од Скопје за здравствени услуги од областа на офталмолошката 
болничка здравствена заштита за 2013 година 
 
Објаснување на предлогот даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе 
дека предлогот за  измена на Одлуката е поради специфичноста на услугите и 
потребата од зголемување на обемот на одредени услуги, а намалување на други 
и неможноста за прецизно планирање на видот и обемот, а со цел да им се 
излезе во пресрет на потребите на осигурените лица. При тоа, зголемувањето на 
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надоместокот за услугите од очна хирургија (освен РОП) е поради зголемување 
на обемот на услугата ХОМ4 – Кератопластика, бидејќи со законска измена им е 
овозможено да ја вршат истата. Намалувањето на надоместокот за услугите 
оперативни зафати за прематурна ретинопатија и последователни контроли се 
должи на тоа што за услугата ХОМ7 - Оперативен зафат кај прематурна 
ретинопатија со последователни контролни прегледи за две очи, не се јавила 
потреба кај осигурените лица. Зголемувањето на надоместокот за услугата 
ХОМ9 – Оперативен зафат кај вродена катаракта, е поради тоа што во првите три 
квартали се извршиле сите услуги планирани за годинава, а до крајот на 
годината има потреба од нови услуги. 
 
По објаснувањето и кусата дискусија на членовите на Управниот одбор која 
следеше, 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 се извршија предложените измени. 
 
ТОЧКА 12 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Планот за јавни набавки за 2013 година на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија 
 
Предложените измени на  Одлуката кои се однесуваат на промена на 
очекуваниот почеток на пет постапки и проценетата вредност на една постапка 
ги објасни Златко Алексов, по што Управниот одбор едногласно донесе 

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

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
со која се извршија предложените измени. 
 
ТОЧКА 13 -  Предлог за донесување на Правилник за заштита од пожари и 
експлозии 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе 

 
Правилник 

за заштита од пожари и експлозии 
 



 13 

со кој се уредува организацијата на заштитата и спасувањето од пожари и 
експлозии во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 
 
ТОЧКА 14 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за начинот на постапување и продажба на средствата што ФЗОМ ги 
добил во стечајни и други постапки 
 
Врз основа на објаснувањето од работните материјали за седницата, Управниот одбор 
во рамките на оваа точка на дневниот ред, едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на постапување и 

продажба на средствата што ФЗОМ ги добил во стечајни и други постапки 
 
ТОЧКА 15 -  Предлогот за изменување на договорниот надоместок  на јавните 
здравствени установи за 2013 година (заради техничка корекција на износот на 
намалените средства по основ на  рефундации) 
 
Врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, 
Управниот одбор едногласно донесе 

Одлука 
за изменување на Одлуката за  утврдување договорните надоместоци на 

јавните здравствени установи за 2013 година 
 
со која заради техничка корекција на износот на намалените средства по основ на  
рефундации се изменија договорните надоместоци за 2013 година на 33 јавни 
здравствени установи. 
 
ТОЧКА 16 -  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 
 
По објаснувањето на директорката Парнарџиева – Змејкова во кое наведе дека  
измените на правилникот се предлагаат заради подобрување на заштитата на 
личните податоци, Управниот одбор едногласно донесе 
 

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 
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ТОЧКА 17 -  Барање на мислење за ПЛЛ 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа 
известувањето на стручната служба за барањата кои се однесуваат на измени и 
дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот пристигнати 
во изминатиот период. До стручната служба се пристигнати барања кои се 
однесуваат: на дополнување на Листата на лекови со околу 86 нови генерички 
имиња на лекови; на дополнување на Листата на лекови со околу 28 нови 
фармацевтски дозажни форми и јачини на генерички имиња кои веќе се наоѓаат 
на Листата на лекови; на измена на индикациите кај околу 21 генерички имиња 
кој веќе се наоѓаат на Листата на лекови; и на измена на режим кај околу 34 
генерички имиња кој веќе се наоѓаат на Листата на лекови. 

По добиените барања за проширување на Листата на лекови,  стручната служба 
укажува дека со дополнување на нови форми и јачини на лекови во позитивната 
листа според досегашното искуство  очекуваме позитивно  влијание врз цените 
на лековите во смисол на нивно намалување. Со таква мерка би се обезбедиле 
повеќе лекови за осигурениците на Фондот и поголема конкуренција на пазарот 
на лекови во земјата. 

Според измените на Законот за здравственото осигурување објавени во Службен 
весник на РМ број 26 од 21.02.2012, Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот ја утврдуваат 14 стручни комисии формирани од Владата на Република 
Македонија според меѓународната АТЦ класификација на лекови. Согласно 
истиот член, начинот и методологијата за утврдување и донесување на Листата 
на лекови кои паѓаат на товар на Фондот се утврдуваат со Уредба која е објавена 
во Службен весник на РМ број 116 од 19.09.2012 година. Со членот 7 од Уредбата е 
дадена можност и Фондот за здравствено осигурување на Македонија да дава 
предлози за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот. 

Со оглед на наведеното, стручната служба од Управниот одбор на Фондот бара  
мислење дали по веќе добиените барања и предлози за проширување на 
позитивната листа, да достави соодветен предлог со мислење до Управниот 
одбор на Фондот за натамошно разгледување на следна седница. Доколку 
Управниот одбор на Фондот одобри, стручната служба на Фондот би подготвила 
и би доставила преглед на ставки/лекови за кои се доставени барања досега до 
Фондот за дополнување и изменување на позитивната листа,  согласно 
актуелната состојба за регистрирани лекови во Република Македонија и 
предлози заради технички корекции на позитивната листа,  со мислење од 
стручната служба и по однос на финансиските импликации по дадените 
предлози. 
 
Управниот одбор ги прифати предлозите на стручната служба. 
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Управниот одбор на 139-та седница ги разгледа и следните точки од 
информативен карактер:  
 
ТОЧКА 18 - Анализа на остварувањето на видот и обемот на здравствени услуги 
во однос на договорениот надоместок за здравствените установи кои вршат 
медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување – бањи за 
првиот, вториот и третиот квартал на 2013 година и 2011 и 2012 година;  
ТОЧКА 19 - Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за 
периодот јануари - јуни 2013 година; 
ТОЧКА 20 - Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на 
здравствени услуги во ЈЗУ за период април - јуни 2013 година; 
ТОЧКА 21 - Извештај за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари - август 2013 
година; 
ТОЧКА 22 - Полугодишен извештај за контрола на аптеките – теренска;  
ТОЧКА 23 - Полугодишен извештај за рефундации на лекови – примарна и 
болничка; и 
ТОЧКА 24 - Полугодишен извештај за потрошувачката на лекови на рецепт од 
ПЛЛ во примарната здравствена заштита; 
 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
25 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 12.20 часот заврши 
со работата на  CXXXIX -та седница. 

 
                    Записничар,                                                 Управен одбор 

                              Христо Трповски                                  Заменик на претседателот, 
                                                                                              Ангел Митевски 

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




