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 Број: 02 – 12423/1 
24.07.2014 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од CXLI -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 24.12.2013 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;  

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 
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: 
 

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

 Бранко Аџигогов, советник на директорот (делумно присутен); 
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 

присутна); 
 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 шест 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 
 

1. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината 
на договорите што Фондот ги склучува со здравствените установи заради 
обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица; 

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

3. Предлог за  изменување на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе 
го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ 
од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 
хирургија во 2013 година;  

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката 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 
(заради намалување на бројот на тимовите); 

5. Предлог за донесување на Одлука  за утврдување на скапи лекови од 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија што се издаваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита; 

6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на лековите чии 
оригинални пакувања се делат; 

7. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 
8. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор; 
9. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски 
помагала;   
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10. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други 
помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

11. Предлог за донесување на 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; 

12. Предлог за донесување на Годишен план на приходи и расходи за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата 
од здравственото осигурување за 2014 година; 

13. Разно. 
 

Предложениот дневен ред беше едногласно усвоен, по што за работата на CXLI 
-та седница се усвои следниот 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината 
на договорите што Фондот ги склучува со здравствените установи заради 
обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица; 

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

3. Предлог за  изменување на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе 
го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ 
од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 
хирургија во 2013 година;  

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката 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 
(заради намалување на бројот на тимовите); 

5. Предлог за донесување на Одлука  за утврдување на скапи лекови од 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија што се издаваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита; 

6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на лековите чии 
оригинални пакувања се делат; 

7. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 
8. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор; 
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9. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски 
помагала;   

10. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други 
помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

11. Предлог за донесување на 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; 

12. Предлог за донесување на Годишен план на приходи и расходи за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата 
од здравственото осигурување за 2014 година; 

13. Разно. 
 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 
ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и 
содржината на договорите што Фондот ги склучува со здравствените установи 
заради обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица 
 
По објаснувањето на директорката  Парнарџиева – Змејкова и Даниела 
Јовческа Ѓуровска, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот ги 

склучува со здравствените установи заради обезбедување на здравствени 
услуги за осигурените лица 

 
со која се утврди формата и содржината на Договорот за пружање и плаќање 
здравствени услуги во превентивна и специјалистичко-консултативната 
здравствена заштита, Договорот за пружање и плаќање на здравствени услуги 
во примарна стоматолошка здравствена заштита, Договорот за пружање и 
плаќање на здравствени услуги во примарна здравствена заштита, Договорот 
за пружање и плаќање на здравствени услуги во  специјалистичко - 
консултативната здравствена заштита, Договорот за пружање и плаќање 
здравствени услуги во, примарна здравствена заштита и Договорот за 
пружање и плаќање здравствени услуги за вршење на хемодијализен третман 
во специјалистичко-консултативната здравствена заштита. 
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ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  
Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот 
на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство 
 
Во рамките на втората точка на дневниот ред, Управниот одбор без дискусија 
едногласно донесе 

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 

 
со која се утврдија нови обрасци на Барањето за болничко лекување во 
странство (образец-Л1), Барањето за продолжување на лекување во странство 
и/или признавање на дополнителни трошоци (образец-Л2), Барањето за 
контролен преглед во странство по извршено болничко лекување во странство 
на товар на ФЗОМ (образец-Л4) и Барањето за надомест на средства за пренос 
на починато лице при болничко лекување во странство на товар на ФЗОМ 
(образец-Л5). 
 
ТОЧКА 3 -  Предлог за  изменување на вкупниот договорен надоместок што 
Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип 
Втори“ од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 
хирургија во 2013 година 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека се предлага промена на 
соодносот на средствата утврдени за кардиохируршки за васкуларни 
интервенции при што вкупната висина на надоместокот не се менува. 
Промената е на барање на  болницата а врз основа на зголемување на 
остварувањето како и зголемената потреба од кардиохируршките 
интервенции на сметка на васкуларните во третиот и четвртиот квартал на 
2013 година.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за изменување 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 кардиоваскуларната хирургија  

 
со која се изврши предложената измена во одлуката. 
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ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката 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 
(заради намалување на бројот на тимовите) 
 
По објаснувањето на директорката Парнарџиева – Змејкова дека поради 
намалување на бројот на тимовите кај две здравствени установи се предлага 
намалување на нивниот надоместок, Управниот одбор едногласно ја донесе 
предложената  

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 
 
ТОЧКА 5 -  Предлог за донесување на Одлука  за утврдување на скапи лекови 
од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија што се издаваат на рецепт во примарната 
здравствена заштита 
 
И по оваа точка на дневниот ред објаснување даде директорката Парнарџиева 
– Змејкова. Наведе дека секоја година се утврдува листа на скапи лекови кои не 
се вклучуваат во месечниот износ (квота) на аптеката. Основен критериум за 
вклучување на лек во листата на скапи лекови е просечното чинење на месечна 
терапија над 2.500 денари (со вклучен ДДВ) по генерика по пациент. Истакна 
дека за оваа година се предлага намалување на лимитот за утврдување на скап 
лек од 3.000 на 2.500 денари. Со тоа во листата ќе бидат вклучени уште пет 
генерики. Истовремено од скапите лекови ќе бидат исклучени шест генерики 
зашто нивните цени се значително намалени. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука 
за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар 
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија што се издаваат на 

рецепт во примарната здравствена заштита 
 
 
ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на лековите чии 
оригинални пакувања се делат 
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По кусото објаснување на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот 
одбор едногласно ја донесе предложената  
 

Одлука 
за утврдување на лековите чии оригинални пакувања се делат 

 
ТОЧКА 7 -  Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги 

 

По објаснувањето на Владимир Димковски Управниот одбор едногласно 
донесе  

 

Одлука  
за изменување на одлуката за утврдување на референтни цени на услуги 

во болничка здравствена заштита за акутни случаи 
 

Одлука  
за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за 
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - 

консултативната здравствена заштита амбулантски 
и 

Одлука  
за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакети 

на завршени здравствени услуги од болничката здравствена заштита од 
областа на пластичната и реконструктивната хирургија  

 

Со одлуките се утврдија цени за услугите Примарна реконструкција на дојка, 
мастектомија со вградување на имплант, мамопластика, Издавање нов 
концентратор за домашна оксигенска терапија за болни од хронична 
опструктивна болест на дишните патишта и Електромиографија (ЕМГ) на 
гравиден утерус. За услугата Трансплантација на црн дроб се измени 
важечката цена. 

 
Потоа Владимир Димковски го објасни и предлогот  за дефинирање пакети на 
здравствени услуги каде ќе се остави можност здравствената установа да 
одбере кој лек ќе го користи, а во вкупната цена на услугата ќе биде 
пресметана референтната цена на лекот што е на позитивната листа. 
 
Предлогот се заснова на барањето од Институтот за трансфузиона медицина 
за примена на лек чија цена е за околу половина пониска од лекот што во 
моментот го користат кај осигурениците и го фактурираат кон Фондот како 
медикаментозна терапија во дневна болница, како и на скорешното 
регистрирање на лек кој може да се користи како замена за интерферонската 
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терапија што се дава на Клиниката за неврологија и истиот според цената би 
бил поефтин од сите лекови од оваа група што се аплицираат на клиниката. 
Овие две установи се „неодржливи“ односно не ги оправдуваат со услуги 
средствата што ги добиваат од Фондот. Ваквите барања од установите треба да 
бидат поддржани бидејќи ќе донесат заштеда за самите установи а со тоа и за 
целиот здравствен систем. 
 
Предлогот до Управен одбор е да се даде одобрување за ваквите случаи, да се 
дефинираат пакети на здравствени услуги каде ќе се остави можност 
здравствената установа да одбере кој лек ќе го користи, а во вкупната цена на 
услугата ќе биде пресметана референтната цена на лекот што е на 
позитивната листа. Аргументите за прифаќање на овој предлог се следните: Ќе 
биде применувана медицина базирана на докази; Услугата ќе биде пружана на 
осигуреникот со истиот квалитет; Јавните здравствени установи (чии долг во 
моментот е 2,3 милјарди) ќе остварат заштеди и Фондот нема да биде оштетен. 
Поради тоа се предлага Управниот одбор да го усвои погоренаведениот 
предлог. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова дополни дека доколку биде поддржан 
од Управниот одбор овој пристап, ќе се оди во втора фаза на дефинирање на 
пакети. Истакна и дека ова ќе се однесува само на плаќањето на тие две 
установи. 
 
По предлогот членовите на Управниот одбор се изјаснија на следниот начин:  
Ангел Митевски, Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски, Елизабета 
Србиновска Костовска и Јосиф Трајковски го поддржаа предлогот а Илија 
Глигоров беше воздржан.  
 
На тој начин Управниот одбор го прифати предлогот и даде одобрување за 
ваквите случаи да се дефинираат пакети на здравствени услуги каде ќе се 
остави можност здравствената установа да одбере кој лек ќе го користи, а во 
вкупната цена на услугата ќе биде пресметана референтната цена на лекот 
што е на позитивната листа.   
 
ТОЧКА 8 -  Разгледување на барања упатени до Управниот одбор  
 
Управниот одбор одлучи оваа точка да биде симната од дневниот ред и да се 
разгледа на следната седница. 
 
ТОЧКА 9 -  Предлог за донесување на Правилник за изменување и 
дополнување на правилникот за индикациите за остварување на право на 
ортопедски помагала 
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За оваа точка на дневниот ред објаснување даде Бранко Аџигогов. Наведе дека 
предлогот опфаќа 1. Воведување на нова група на помагала во Правилникот (по 
барање на осигуреници) – Суплементи во исхраната за дигестивни и метаболни 
заболувања 2. Воведување на можност за пропишување потврди за потреба од 
ортопедско помагало за 180 дена со означен датум на потврдата соодветно за 
секој месец, 3. Раздвојување на помагалото со шифра 1606 Миоелектронска 
протеза за рака во две нови помагала Подлактна миоелектронска протеза и 
Надлактна миоелектрнска протеза како и 4. Спојување на шифрите на 
помагала (пелени) 82141, 82142 и 82143 и воведување на ново помагало со шифра 
82144. Покрај тоа наведе и дека се предлагаат и измени на референтни цени 
согласно Правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување 
на цени на ортопедски и други помагала кој предвидува еднаш годишно 
комисијата на Фондот да ги проверува референтните цени на помагалата и по 
потреба да дава предлози за нивно менување. 
 
По објаснувањето, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а 
Бранко Аџигогов даваше подетални објаснувања. На крајот на дискусијата 
Управниот одбор едногласно донесе 
 

Правилник  
за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за 

остварување на право на ортопедски помагала 
 
со кој се извршија предложените измени и дополнувања. 
 
ТОЧКА 10 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 
на Одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други 
помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
По објаснувањето дадено во врска со точката 9 од дневниот ред, Управниот 
одбор едногласно донесе и  

Одлука 
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 
цени на ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да 

остварат право на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија 

 
ТОЧКА 11 -  Предлог за донесување на 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 
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По објаснувањето на Кристина Христова, Управниот одбор врз основа на 
предлозите содржани во работните материјали за седницата 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 12 -  Предлог за донесување на Годишен план на приходи и расходи за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 
здравственото осигурување за 2014 година 
 
По кусата дискусија, Управниот одбор одлучи оваа точка да биде симната од 
дневниот ред и да се разгледа на следната седница. 
 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
13 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 11.50 часот 
заврши со работата на  CXLI -та седница. 
 

 
 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                  Заменик на претседателот, 
                                                                        Ангел Митевски 

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




