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 Број: 02 – 12421/1 
24.07.2014 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од CXLIII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 21.01.2014 година со почеток во 12.00 часот во просториите на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Присутни членови на Управниот одбор: 
 

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 
претседател;  

 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: 
 

 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, директор на ФЗОМ; 
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 

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

 Бранко Аџигогов, советник на директорот (делумно присутен); 
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа 

(делумно присутен); 
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски 
постапки, во својство на записничар. 

 
Пред почетокот на седницата, Управниот одбор утврди дека претседател на 
Управниот одбор во календарската 2014 година, како претставник од 
Министерството за финансии е Елена Трпковска. Потоа претседателката ја 
отвори и ја водеше седницата. 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 одложување на роковите за 
доставување на електронска фактура за извршени здравствени услуги од 
здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија од 2014 година;  

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

3. Предлог за донесување на Правилник за изменување  и дополнување на 
Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот 
за здравствено осигурување;  

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

5. Предлог за давање на Овластување на вработен во Фондот да презема 
дејствија во жалбената постапка против решенијата за лекување во 
странство; 

6. Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени услуги;  
7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 

утврдување на договорните надоместоци за 2014 година за здравствените 
установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита;  

8. Предлог за донесување на 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 за 2014 година;  
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9. Предлог за донесување на Одлука за утврдување  на предлог референтни 
цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија;  

10. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

12. Одобрување на ДСГ извештај Тетово;  
 
Информативно: 
 
13. Годишен распоред на целосни финансиски контроли за 2014 година; 
14. Споредбена анализа за потрошувачката на ортопедски и други помагала за 

периодот јануари-јуни 2012 со јануари-јуни 2013 година; 
15. Разно. 

 

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Предлог за донесување на Одлука за одложување на роковите за 
доставување на електронска фактура за извршени здравствени услуги од 
здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија од 2014 година;  

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

3. Предлог за донесување на Правилник за изменување  и дополнување на 
Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата на Фондот 
за здравствено осигурување;  

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

5. Предлог за давање на Овластување на вработен во Фондот да презема 
дејствија во жалбената постапка против решенијата за лекување во 
странство; 

6. Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени услуги;  
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7. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на договорните надоместоци за 2014 година за здравствените 
установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита;  

8. Предлог за донесување на 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 за 2014 година;  

9. Предлог за донесување на Одлука за утврдување  на предлог референтни 
цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот 
за здравствено осигурување на Македонија;  

10. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Годишниот план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија;  

12. Одобрување на ДСГ извештај Тетово;  
 
Информативно: 
 
13. Годишен распоред на целосни финансиски контроли за 2014 година; 
14. Споредбена анализа за потрошувачката на ортопедски и други помагала за 

периодот јануари-јуни 2012 со јануари-јуни 2013 година; 
15. 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 одложување на роковите за 
доставување на електронска фактура за извршени здравствени услуги од 
здравствените установи кои имаат склучено договор со Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија од 2014 година 
 
По објаснувањето на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот одбор 
едногласно донесе 

Одлука 
за одложување на роковите за доставување на електронска фактура за 

извршени здравствени услуги од здравствени установи  кои имаат 
склучено договор со Фондот за  здравствено осигурување на Македонија од 

2014 година 
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со која се одобрува одложување на роковите за доставување на електронска 
фактура за извршени здравствени услуги за сите  здравствени установи  кои 
имаат склучено договор со Фондот, поради потребата од прилагодување со 
новиот систем на електронскиот начин на доставување на  фактурите, преку 
веб порталот на Фондот.  

 
ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на 
правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 
 
Објаснување на предлогот даде Бранко Аџигогов. Наведе дека со 
предложените измени на Правилникот се воведуваат новини во упатувањето 
на повисоко ниво односно се воведува „упат од едно место“  со кој ќе се 
поедностави начинот на упатувањето на осигурените лица на повисоко ниво, 
ќе се скрати доаѓањето кај матичниот лекар за заверка на упатот, истиот може 
да го издаде и лекарот специјалист/субспецијалист кој го прегледал 
пациентот. Исто така во итни случаи како и при контролни прегледи 
пациентот не треба да се враќа кај избраниот лекар за дополнително да му 
издаде упат ниту да се грижи дали во меѓувреме додека лежи во болница 
матичниот лекар заминал во пензија или се одјавил од здравствената установа. 
 
По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор при што од 
Елизабета Србиновска Костовска беше истакнато дека пациентите навистина 
ќе добијат олеснување но се зголемува товарот на лекарите. Од таа причина и 
побара да се најде начин како субспецијалистите да се ослободат од издавање 
на упати. 
 
Потоа Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

Правилник 
за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено 
осигурување 

 
ТОЧКА 3 -  Предлог за донесување на Правилник за изменување  и 
дополнување на Правилникот за овластувања и начин на работа на контролата 
на Фондот за здравствено осигурување 
 
Врз основа на работните материјали за седницата што се однесуваат на оваа 
точка на дневниот ред, Управниот одбор без дискусија едногласно го донесе 
предложениот  
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Правилник 
за изменување  и дополнување на Правилникот за овластувања и начин на 

работа на контролата на Фондот за здравствено осигурување 
 
со кој се овозможува поедноставен начин на контрола на исполнувањето на 
целите кај избраниот лекар која ќе се врши на репрезентативен примерок на 
2.5% од целите за секоја цел поединечно, без  контролата да се врши по 
квартали. Порамнувањето на реализираните цели како превентивни мерки и 
активности  кај избраниот лекар започнувајќи од 2014 година, се врши на 
крајот  на календарската година.   
 
ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и 
дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на здравствените 
услуги во примарна здравствена заштита 
 
По објаснувањето на предлогот кое го даде Бранко Аџигогов и кусата дискусија 
по него, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

Правилник 
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќањето на 

здравствените услуги во примарна здравствена заштита 
 
ТОЧКА 5 -  Предлог за давање на Овластување на вработен во Фондот да 
презема дејствија во жалбената постапка против решенијата за лекување во 
странство 
 
По објаснувањето на Даниела Јовческа Ѓуровска, Управниот одбор едногласно 
донесе  
 
Заклучок: Се дава овластување на Христо Трповски, вработен во Фондот, во 
жалбената постапка против решенијата за лекување во странство да 
потпишува дописи со кои се бара мислење и профактури од здравствени 
установи во Република Македонија и здравствени установи во странство, да 
потпишува известувања до странките за комплетирање на документација, и да 
потпишува дописи со кои предметот со списите се доставува до Управниот суд 
или Вишиот управен суд. 
 
ТОЧКА 6 - Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени 
услуги 
 
Објаснување на предлогот даде Владимир Димковски. Наведе дека Комисијата 
за референтни цени при ФЗОМ на редовна основа ги ревидира референтните 
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цени на здравствените услуги, врз основа на предлог од здравствените 
установи како и анализа за висината на трошоците. Врз основа на овие 
податоци, во услови кога постои оправданост, Комисијата  предлага на 
Управниот одбор на ФЗОМ утврдување на нова или измени на постојна 
рефентна цена. Врз основа на работата на Комисијата во претходниот период, 
на Управниот одбор се предлага да бидат разгледани следните предлози: 1. 
Предлог за утврдување на нови референтни цени на здравствени услуги и тоа 
за услугата Месечен третман на мултипна склероза и за услугата 
Ресинхронизациона терапија  на срцето; и 2. Предлог за изменување на 
постојна референтна цена за услугата Глукоза толеранс тест. 
 
Директорот Мехази укажа дека и од Институтот за трансфузија е добиено 
барање за утврдување на цена на здравствена услуга а директорката 
Парнарџиева – Змејкова наведе дека и по тој предлог ќе се постапи. 
 
По ова, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука  
за изменување на одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативната здравствена заштита 
 

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

консултативна здравствена заштита – амбулантски 
и 

Одлука 
за утврдување на референтни цени за пакети на завршени здравствени 
услуги од болничката здравствена заштита од областа на кардиологија 

 
со кои се се утврдија референтни цени на здравствени услуги Месечен третман 
на мултипна склероза и Ресинхронизациона терапија  на срцето, и се утврди 
нова референтна цена за услугата Глукоза толеранс тест. 
 
 
ТОЧКА 7 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 
утврдување на договорните надоместоци за 2014 година за здравствените 
установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита 
 
Во рамките на седмата точка на дневниот ред, врз основа на предлогот 
содржан во работните материјали за седницата, Управниот одбор едногласно 
донесе 
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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 

2014 година 
со која се изврши зголемување на договорниот надоместок на една 
здравствена установа заради зголемување на бројот на тимови со кои ќе дава 
здравствени услуги на осигурените лица. 
 
ТОЧКА 8 -  Предлог за донесување на 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 за 2014 година  
 
Во рамките на осмата точка на дневниот ред, врз основа на предлогот содржан 
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 за 2014 

година  
со која се изврши намалување на договорниот надоместок на една здравствена 
установа заради намалување на бројот на тимови со кои ќе дава здравствени 
услуги на осигурените лица на Фондот. 
 
ТОЧКА 9 -  Предлог за донесување на Одлука за утврдување  на предлог 
референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Објаснување на предлогот даде Кристина Христова. Откако се осврна на 
лековите опфатени со предлогот (вкупно пет генерики), укажа дека по 
донесувањето на одлуката, истата ќе се објави на веб-страната на Фондот по 
што во следните 15 дена носителите на решенија за ставање на лек во промет 
можат да дадат забелешки. 
 
Потоа, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања за одделни лекови 
а Кристина Христова даваше објаснувања. На крајот на дискусијата, Управниот 
одбор едногласно ја донесе предложената 
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Одлука 
за утврдување  на предлог референтни цени на лекови кои се на Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија 

 
 
ТОЧКА 10 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 
на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 
 
Објаснување на предлогот даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе 
дека предлогот опфаќа повеќе видови на измени  и дополнувања и тоа во делот 
на јачините на лекови од примарната позитивна листата, во делот на 
фармацевтските дозажни форми на лекови од позитивната листа, технички 
корекции на АТЦ кодови на одредени лекови, измени во режимот на 
пропишување на одредени лекови од Листата на лекови и појаснување на 
кратенката СРЈ во делот фармацевтска јачина на лековите.  
 
Потоа се отвори дискусија во која се разгледаа одделните предложени измени 
при што членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а директорката 
Парнарџиева – Змејкова и Кристина Христова даваа објаснувања.  
 
Откако сите аспекти на предлозите беа расчистени, Управниот одбор 
едногласно донесе 

Одлука 
за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
Посебно се дискутираше за лекот Pentoxyfillin кој според Здружението на 
кардиолозите на Македонија, Лекарската комора на Македонија и 
Здружението на приватните лекари на Македонија не е опфатен во 
Препораките за лекување на кардиоваскуларните заболувања од Европското 
кардиолошко здружение, не е застапен во протоколите и клиничките патеки 
на ЈЗУ Универзитетската клиника за кардиологија од Скопје и не е наведен во 
ниту еден протокол за лекување. Сепак тој и натаму екстензивно се пропишува. 
По заклучок од работна средба на Претседателот на Владата на РМ и ресор за 
здравство одржана на ден 07.11.2013 година во врска со овој лек кој се наоѓа на 
Листата на лекови на товар на Фондот, во насока на проценка на можноста за 
негово отстранување од Листата на лекови, Фондот во изминатиот период 
изврши анализа и проценка на состојбата врзана за овој лек. По објаснувањето 
кое го даде  директорката Парнарџиева – Змејкова и дискусијата по него, беше 
заклучено за овој лек да се направат консултации со Министерството за 
здравство па потоа да се даде предлог на Управниот одбор. 
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ТОЧКА 11 -  Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 
на Годишниот план за јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 
Во рамките на единаесетата точка на дневниот ред, врз основа на предлогот 
содржан во работните материјали за седницата, Управниот одбор едногласно 
донесе 
 

Одлука 
за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2014 

година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 

со која се промени очекуваниот почеток на една постапка за доделување на 
договор за јавна набавка на услуги. 
 
 
ТОЧКА 12 -  Одобрување на ДСГ извештај Тетово 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор по барање на 
директорката Парнарџиева – Змејкова одлучуваше за постапување по 
Извештајот од извршена ДСГ контрола во ЈЗУ Клиничка болница –Тетово. Ова е 
прашање во надлежност на директорот на Фондот но за него не постоела 
согласност на двете лица од кои се состои директорот. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова истакна дека за констатираните 
неправилности треба да биде официјално известена Клиничката болница од 
причина што Фондот како купувач на здравствени услуги мора да ги 
контролира извршените услуги кои Фондот ги плаќа а тоа за дел од услугите 
не беше возможно бидејќи медицинската документација не се водеше на 
службениот македонски јазик согласно законите. Значи Фондот согласно 
извештајот не може да провери дали болницата го оправдала буџетот преку 
здравствени услуги.  
 
Директорот Мехази наведе дека не се согласува да го потпише извештајот 
затоа што констатацијата односно забелешката под број 2 е од несуштински 
карактер за нас како купувач на здравствени услуги. Ова го нагласува зашто 
како што стои во извештајот, нема грешки во ДСГ кодирањето, износите на 
фактурите или во квалитетот на дадените услуги.  
 
По сослушувањето на ставовите на директорите на Фондот и по дискусијата 
што се разви потоа, Управниот одбор едногласно го одобри извештајот и 
одлучи да биде доставен на ЈЗУ Клиничка болница –Тетово. 
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Управниот одбор на 143-та седница ги разгледа и следните точки од 
информативен карактер: 
 
ТОЧКА 13 -  Годишен распоред на целосни финансиски контроли за 2014 
година и ТОЧКА 14 -  Споредбена анализа за потрошувачката на ортопедски и 
други помагала за периодот јануари-јуни 2012 со јануари-јуни 2013 година 
 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
15 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.10 часот 
заврши со работата на  CXLIII -та седница. 

 
 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                Заменик на претседателот, 
                                                                       Ангел Митевски 

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




