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 Број: 02 – 12422/1 
24.07.2014 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од CXLII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 30.12.2013 година со почеток во 11.00 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;  

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 
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: 
 

 Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на 
потрошувачите на Македонија – член. 

 
Присутни од ФЗОМ: 
 

 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ; 
 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска 
координација, преговарање и договарање;  
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа; 
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 Златко Алексов, директор на сектор за јавни набавки (делумно присутен) 
 Ивана Атанасовска, стручен соработник за водење и следење на 
вонсудски 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. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор; 
2. Предлог договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко 

консултативна здравствена заштита и ПЗУ лаборатории кои работат по 
упат од матичен лекар (ЛУ1) за 2014 година; 

3. Предлог на договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко-
консултативна стоматолошка здравствена заштита во 2014 година;  

4. Предлог за утврдување на договорен надоместок за здравствени установи 
кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко 
лекување (бањи) и лабораториски улсуги од областа на молекуларна 
биологија и генетско инженерство ( МАНУ ) во 2014 година; 

5. Предлог договорен надоместок за осигурени лица кои се на хроничка 
хемодијализа кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го 
исплати на ПЗУ,,ДИАМЕД‘‘ Скопје во 2014 година; 

6. Предлог договорен надоместок за БПО кој Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија ќе го исплати на здравствените установи во 
2014 година; 

7. Предлог договорен надоместок за кардиохирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го испалти на здравствените 
установи во 2014 година; 

8. Предлог договорен надоместок за детска кардиохирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ СПецијална 
болница по хируршки болести Филип II за 2014 година; 

9. Предлог за утврдување на договорен надоместок за очна хирургија кој 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ 
Систина офталмологија, ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал и ПЗУ 
Специјална болница по офталмологија – Серафимовски во 2014 година; 

10. Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени 
установи за Третиот квартал односно за период јули-септември 2013 
година; 

11. Анализа за остварување на специфичниот вид и обем за ЈЗУ за Трет 
квартал 2013 година; 
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12. Предлог измена на Одлука за утврдување на договорен надоместок за БПО 
кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на 
здравствените установи во 2013 година; 

13. Измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на 
лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 
здравствена заштита по упат на избран лекар и Одлука за изменување и 
дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување; 

14. Предлог за измена 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; 

15. Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2014 
година; 

16.  Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
Подрачните служби на Фондот за 2014 година; 

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

18. Предлог - Правилник за критериумите за склучување договори, 
утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства  
и начинот на плаќање на здравствените услуги  на здравствените установи 
кои вршат обезбедување  на осигурените лица со  лекови на рецепт од 
листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена 
заштита; 

19. Предлог месечен износ на средства на ПЗУ аптеки за 2014 година 
20. Годишен план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 
21. Предлог надоместоци за јавни здравствени установи за 2014 година; 
22. Разно. 

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

  

1. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор; 
2. Предлог договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко 

консултативна здравствена заштита и ПЗУ лаборатории кои работат по 
упат од матичен лекар (ЛУ1) за 2014 година; 
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3. Предлог на договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко-
консултативна стоматолошка здравствена заштита во 2014 година;  

4. Предлог за утврдување на договорен надоместок за здравствени установи 
кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко 
лекување (бањи) и лабораториски улсуги од областа на молекуларна 
биологија и генетско инженерство ( МАНУ ) во 2014 година; 

5. Предлог договорен надоместок за осигурени лица кои се на хроничка 
хемодијализа кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го 
исплати на ПЗУ,,ДИАМЕД‘‘ Скопје во 2014 година; 

6. Предлог договорен надоместок за БПО кој Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија ќе го исплати на здравствените установи во 
2014 година; 

7. Предлог договорен надоместок за кардиохирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го испалти на здравствените 
установи во 2014 година; 

8. Предлог договорен надоместок за детска кардиохирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ СПецијална 
болница по хируршки болести Филип II за 2014 година; 

9. Предлог за утврдување на договорен надоместок за очна хирургија кој 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ 
Систина офталмологија, ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал и ПЗУ 
Специјална болница по офталмологија – Серафимовски во 2014 година; 

10. Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени 
установи за Третиот квартал односно за период јули-септември 2013 
година; 

11. Анализа за остварување на специфичниот вид и обем за ЈЗУ за Трет 
квартал 2013 година; 

12. Предлог измена на Одлука за утврдување на договорен надоместок за БПО 
кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на 
здравствените установи во 2013 година; 

13. Измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на 
лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 
здравствена заштита по упат на избран лекар и Одлука за изменување и 
дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување; 

14. Предлог за измена 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 кардиоваслукарната 
хирургија во 2013 година; 

15. Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2014 
година; 

16.  Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
Подрачните служби на Фондот за 2014 година; 
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17. Предлог Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните 
здравствени установи за остварување на правата од здравственото 
осигурување за 2014 година; 

18. Предлог - Правилник за критериумите за склучување договори, 
утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства  
и начинот на плаќање на здравствените услуги  на здравствените установи 
кои вршат обезбедување  на осигурените лица со  лекови на рецепт од 
листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена 
заштита; 

19. Предлог месечен износ на средства на ПЗУ аптеки за 2014 година 
20. Годишен план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 
21. Предлог надоместоци за јавни здравствени установи за 2014 година; 
22. Разно. 
 
 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 

 
ТОЧКА 1 – Разгледување на барања доставени до Управниот одбор 
 
Управниот одбор ги разгледа барањата од Интерскоп ДОО Скопје заведено под 
03-15740/1 од 12.11.2013 година и Глаксо Смит Клајн Експорт Лтд. заведено под 
бр.14-15805/1 од 13.11.2013 година. 
 
ТОЧКА 2 – Предлог договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко 
консултативна здравствена заштита и ПЗУ лаборатории кои работат по упат од 
матичен лекар (ЛУ1) за 2014 година; 
 
Бранислава Катушевска даде образложение и наведе дека методологија е иста 
како и претходната година по што Управниот одбор едногласно ја донесе 
предложената 
 

Одлука 
за договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко 

консултативна здравствена заштита и ПЗУ лаборатории кои работат по 
упат од матичен лекар (ЛУ1) за 2014 година 

 
ТОЧКА 3 - Предлог на договорен надоместок за ПЗУ кои вршат 
специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во 2014 
година 
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Во врска со третата точка на дневниот ред, Бранислава Катушевска објасни 
дека е користена истата методологија како и претходната година. Истакна 
дека оваа година има фиксни месечни износи.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  
 

Одлука  
за договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко-

консултативна стоматолошка здравствена заштита во 2014 година 
 
 
ТОЧКА 4 - Предлог за утврдување на договорен надоместок за здравствени 
установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко 
лекување (бањи) и лабораториски улсуги од областа на молекуларна биологија 
и генетско инженерство ( МАНУ ) во 2014 година; 
 
 
По однос на четвртата точка на дневниот ред, објаснување даде Бранислава 
Катушевска. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за утврдување на договорен надоместок за здравствени установи кои 

вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување 
(бањи) и лабораториски улсуги од областа на молекуларна биологија и 

генетско инженерство ( МАНУ ) во 2014 година 
 
ТОЧКА 5 -  Предлог договорен надоместок за осигурени лица кои се на 
хроничка хемодијализа кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
ќе го исплати на ПЗУ,,ДИАМЕД‘‘ Скопје во 2014 година; 
 
Во врска со петтата точка на дневниот ред, дискутираа Директорката 
Парнарџиева – Змејкова, Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска и Д-р 
Јосиф Трајковски. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука  
за договорен надоместок за осигурени лица кои се на хроничка 

хемодијализа кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го 
исплати на ПЗУ,,ДИАМЕД‘‘ Скопје во 2014 година 

 



 7

ТОЧКА 6 - Предлог договорен надоместок за БПО кој Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија ќе го исплати на здравствените установи во 2014 
година; 
 
Во врска со шестата точка на дневниот ред, дискутираа директорката 
Парнарџиева - Змејкова, Ангел Митевски и Елена Трпковска. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 

  
Одлука 

 за договорен надоместок за БПО кој Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија ќе го исплати на здравствените установи во 2014 година 

 
 
ТОЧКА 7 -  Предлог договорен надоместок за кардиохирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на здравствените 
установи во 2014 година; 
 
По однос на седмата точка на дневниот ред, директорката Парнарџиева-
Змејкова дава објаснување за тоа колку средства искористиле Специјалната 
болница по хируршки болести Филип Втори од Скопје и ПЗУ Клиничка 
болница Систина од Скопје. Наведува дека условен буџет е оставен за 
Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори од Скопје за детска 
кардиохирургија. Потоа дискутираа директорката Парнарџиева-Змејкова, Д-р 
Јосиф Трајковски,  Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска и Бранислава 
Катушевска. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за договорен надоместок за кардиохирургија кој Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија ќе го исплати на здравствените установи во 

2014 година 
 
ТОЧКА 8 -  Предлог договорен надоместок за детска кардиохирургија кој 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ 
Специјална болница по хируршки болести Филип II за 2014 година; 
 
Во врска со осмата точка на дневниот ред, дискутираа Директорката 
Парнарџиева-Змејкова, Ангел Митевски, Проф. Д-р Елизабета Србиновска 
Костовска и Д-р Љубиша Каранфиловски. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 
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Одлука 

за договорен надоместок за детска кардиохирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Специјална 

болница по хируршки болести Филип II за 2014 година 
 
ТОЧКА 9 -  Предлог за утврдување на договорен надоместок за очна хирургија 
кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ 
Систина офталмологија, ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал и ПЗУ 
Специјална болница по офталмологија – Серафимовски во 2014 година; 
 
Бранислава Катушевска дава објаснување, по што на оваа точка дискутираа 
Бранислава Катушевска, Д-р Илија Глигоров и Ангел Митевски. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 
за утврдување на договорен надоместок за очна хирургија кој Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Систина 

офталмологија, ПЗУ Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал и ПЗУ 
Специјална болница по офталмологија – Серафимовски во 2014 година 

 
  
ТОЧКА 10 – Анализа на остварување на договорениот вид и обем на 
здравствени установи за Третиот квартал односно за период јули-септември 
2013 година; 
 
Анализата ја изнесе директорката Парнарџиева-Змејкова. 
 
ТОЧКА 11 - Анализа за остварување на специфичниот вид и обем за ЈЗУ за Трет 
квартал 2013 година; 
 
Во врска со анализата објаснување дава Директорката Парнарџиева-Змејкова. 
 
ТОЧКА 12 - Предлог измена на Одлука за утврдување на договорен надоместок 
за БПО кој Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на 
здравствените установи во 2013 година; 
 
По однос на дванаесетта точка на дневниот ред, објаснување даде Бранислава 
Катушевска. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе прелдожената 
 



 9

Одлука 
за измена на Одлука за утврдување на договорен надоместок за БПО кој 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на 
здравствените установи во 2013 година 

 
ТОЧКА 13 -  Измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето 
на лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 
здравствена заштита по упат на избран лекар и Одлука за изменување и 
дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување; 
 
Во врска со тринаесеттата точка на дневниот ред, дискутираа директорката 
Парнарџиева – Змејкова, Д-р Илија Глигоров  и Ангел Митевски. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

Правилник 
За измена и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на 

лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 
здравствена заштита по упат на избран лекар и Одлука за изменување и 

дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварување на 
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 

 
ТОЧКА 14 - Предлог за измена 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; 
 
Во врска со четиринаесеттата точка на дневниот ред, дискутира директорката 
Парнарџиева - Змејкова, Ангел Митевски и Елена Трпковска. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  

  
Одлука 

за измена 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 

 
ТОЧКА 15 -  Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 
2014 година; 
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директорката  Парнарџиева - Змејкова посочи дека ова е рекорден буџет на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Зголемувањата во однос 
на претходната година се ставени на ставката придонеси. Истакна дека како 
ризик фактори се јавуваат ортопедските помагала кои секоја година се во 
пораст од 30-40%. Оваа година намалени се средствата наменети за ортопедски 
помагала, лекување во странство и рефундации. Во однос на овие три ставки, 
секоја наредна седница, Управниот одбор ќе се известува за потрошените 
средства и потребата од измени. Исто така, посочи дека и цената на дијализата 
се зголеми а со самото тоа се зголемени и трошоците на Фондот. По ова 
дискутираа директорката Парнарџиева-Змејкова, Ангел Митевски, Елена 
Трпковска и Д-р Јосиф Трајковски. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  
 
Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2014 година 

 
ТОЧКА 16 -  Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
Подрачните служби на Фондот за 2014 година 
 
Во врска со шеснаесеттата точка на дневниот ред, објаснување дава Владимир 
Димковски. 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и 
Подрачните служби на Фондот за 2014 година 

 
ТОЧКА 17 -  Предлог Годишен план на приходи и расходи за финансирање на 
јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото 
осигурување за 2014 година; 
 
Д-р Љубиша Каранфиловски напомена дека многу е важно што 
Министерството за здравство и Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија се усогласени. Потоа дискутираа директорот Мехази, Ангел 
Митевски, Владимир Димковски, Д-р Љубиша Каранфиловски и Елена 
Трпковска 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  
 

Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните 
здравствени установи за остварување на правата од здравственото 

осигурување за 2014 година 
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ТОЧКА 18 -  Предлог - Правилник за критериумите за склучување договори, 
утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средства  и 
начинот на плаќање на здравствените услуги  на здравствените установи кои 
вршат обезбедување  на осигурените лица со  лекови на рецепт од листата на 
лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита 
 
Владимир Димковски дава објаснување по однос на оваа точка на дневниот 
ред. Потоа дискутираат директорката Парнарџиева-Змејкова, Ангел Митески, 
Владимир Димковски, Д-р Љубиша Каранфиловски и Елена Трпковска. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  
 

Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на 
постапка за определување на месечниот износ на средства  и начинот на 
плаќање на здравствените услуги  на здравствените установи кои вршат 

обезбедување  на осигурените лица со  лекови на рецепт 
 
ТОЧКА 19 -  Предлог месечен износ на средства на ПЗУ аптеки за 2014 година 
 
Објаснување дава Бранислава Катушевска. 
 
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука за  
месечен износ на средства на ПЗУ аптеки за 2014 година 

 
ТОЧКА 20 -  Годишен план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија; 
 
Златко Алексов објаснува дека планот за јавни набавки за 2014 година е 
направен по барање на сите сектори согласно проекцијата на буџетот и дека 
станува збор за вообичаени барања.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот  
 

Годишен план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 

 
ТОЧКА 21 -  Предлог надоместоци за јавни здравствени установи за 2014 
година; 
 
Објаснување дава Бранислава Катушевска. 
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По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука  
надоместоци за јавни здравствени установи за 2014 година 

 
ТОЧКА 22 -  Разно; 
 
Во однос на оваа точка Д-р Илија Глигоров предложи да се обезбедат службени 
мобилни телефонски линии за членовите на Управниот одбор. 
 
По однос на предлогот дискутираа Д-р Илија Глигоров и Директорката 
Парнарџиева-Змејкова. 
 
По дискусијата, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

Одлука за користење на службени мобилни телефонски линии од 
членовите на Управниот одбор 

 
 

 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
10 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.15 часот заврши 
со работата на CXLII -та седница. 

 
 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Ивана Атанасовска                                            Претседател, 
                                                                           Ангел Митевски 

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




