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 Број: 02 – 12419/1 
24.07.2014 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од CXLV -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 03.02.2014 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;  

 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 Елизабета Србиновска Костовска, претставник на 
Стопанската комора на Македонија – член; 

 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; 
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа 

(делумно присутен); 



 2

 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 претседателката на Управниот одбор, Елена 
Трпковска. 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 
 

1. Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени услуги;  
2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

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

3. 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;  

4. 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;  

 
Информативно: 
 

5. Извештај за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и на 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари – 
октомври 2013; 

6. Анализа за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари – 
септември 2013; 

 

7. Разно. 

 

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени услуги;  
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2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

3. 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;  

4. 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;  

 
Информативно: 
 

5. Извештај за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и на 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари – 
октомври 2013; 

6. Анализа за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари – 
септември 2013; 

 

7. Разно. 

 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 
ТОЧКА 1 - Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени 
услуги 
 
Објаснување на предлогот даде Владимир Димковски. Наведе дека врз основа 
на работата на Комисијата за референтни цени на Фондот, на Управниот одбор 
се предлага да бидат разгледани предлозите за утврдување на нови 
референтни цени на здравствени услуги и тоа за следните услуги: Месечен 
третман со risperidone, Проширен невролошки пакет со 2 неврофизиолошки 
процедури или ЕМГ по депривација на спиење  или ЕЕГ  по депривација на 
спиење, Проширен невролошки пакет со 3 неврофизиолошки процедури или 
видео ЕЕГ, Проширен невролошки пакет со 4 неврофизиолошки процедури, 
Одредување на метотраксат во серум, Осмотска резистенција на еритроцити, 
Ретикулоцити, Лактоза толеранс тест, Ксилоза толеранс тест, Скрининг на 
аминокиселина, Гликоза – 6 фосфат дехидрогеназа, Мукополисахариди 
скрининг, Хлориди во пот, и Фецес на паразити. 
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По објаснувањето, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а 
Владимир Димковски и директорот Мехази даваа објаснувања.  На крајот на 
дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука  
за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко – консултативната здравствена заштита 
и 

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

консултативна здравствена заштита - амбулантски 
 
со кои се утврдија предложените референтни цени на здравствените услуги. 
 
ТОЧКА 2 – 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 по оваа точка на дневниот ред даде Кристина Христова. Наведе 
дека предлогот опфаќа корекции во Листата на лекови кои паѓаат на товар на 
Фондот во делот на режимот на пропишување за одредени лекови и технички 
корекции во Листата на лекови. Потоа подетално ги објасни корекциите кај 
одделни лекови при што членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а 
Кристина Христова даваше дополнителни објаснувања. 

По заклучената дискусија, Управниот одбор едногласно донесе 
 

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

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 
со која се извршија предложените измени.  
 
Истовремено, поради распишаниот избор за претседател на Република 
Македонија, Управниот одбор донесе и  
 
Заклучок: Да се побара мислење од Државната комисија за спречување на 
корупцијата за можноста да се донесе ваква одлука која може да има и 
финансиски импликации во време кога се распишани избори. Доколку 
Државната комисија одговори дека не било дозволено донесување на 
одлуката, истата да се смета дека не била донесена.  
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ТОЧКА 3 -  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 
 
И по оваа точка на дневниот ред објаснување даде Кристина Христова. Наведе 
дека од работата на Комисијата за утврдување на предлог референтни цени на 
лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за нови предлог 
референтни цени на лекови од Листата на лекови на товар на Фондот.  
 
Исто така по направените измени на Листата на лекови  на седницата од 21 
јануари 2014 година и спроведената постапка по неа произлезе и предлог 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. 
Предлогот опфаќа готови лекови со кои треба да се дополни Одлуката за 
генерики кај кои важечката референтна цена не се менува, како и лекови за 
кои би требало да се изврши корекција на назив на производител. 
 

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 4 - 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 
 
По објаснувањето за претходната точка на дневниот ред кое го опфати и 
предлогот 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, Управниот одбор 
едногласно донесе и  
 

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 
 
И во врска со оваа одлука, поради дел од измените кои може да имаат 
финансиски импликации и распишаниот избор за претседател на Република 
Македонија, Управниот одбор донесе и  
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Заклучок: Да се побара мислење од Државната комисија за спречување на 
корупцијата за можноста да се донесе ваква одлука која може да има и 
финансиски импликации во време кога се распишани избори. Доколку 
Државната комисија одговори дека не било дозволено донесување на 
одлуката, истата да се смета дека била донесена само за делот кој без сомение 
нема финансиски импликации. 
 
Управниот одбор на 145-та седница ги разгледа и следните точки од 
информативен карактер: 
 
ТОЧКА 5 -  Извештај за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и на 
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари – октомври 
2013; и ТОЧКА 6 - Анализа за реализацијата на средствата од буџетот на 
Фондот и буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари – 
септември 2013. 
 
ТОЧКА 7 -  Разно 

 

Во рамките на точката разно беше разгледано барањето на известување на 
Народниот правобранител за поднесената претставка на осигурено лице од 
Прилеп во врска со упатување на лекување во странство. По разгледувањето на 
барањето и известувањето на стручната служба за предметот, Управниот 
одбор заклучи дека постапувањето по предметот било во рамките на 
пропишаните рокови па одлучи во таа смисла и стручната служба да го извести 
Народниот правобранител. 
 
По ова, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.30 часот заврши со 
работата на  CXLV -та седница. 
 

 
 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                Заменик на претседателот, 
                                                                       Ангел Митевски 

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




