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 Број: 02 – 12418/1 
24.07.2014 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                        
                            

ЗАПИСНИК 
од CXLVII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 17.02.2014 година со почеток во 12.00 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; 

 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;  

 Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на 
Стопанската комора 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 - 
претседател;  

 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; 
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 Дијана Василеска, шеф на одделот за пресметување и контрола на 
приходи на Фондот, во својство на претседател на централната пописна 
комисија на Фондот (делумно присутна); 

 Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководствени 
работи (делумно присутна); 

 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски 
постапки, во својство на записничар. 

 
Бидејќи претседателката на Управниот одбор, Елена Трпковска беше отсутна 
седницата ја отвори и ја водеше заменикот на претседателот 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 
 

1. Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија со состојба на 31.12.2013 година;  

2. Барање за донесување на Решение за формирање на првостепена и 
второстепена лекарска комисија на ФЗОМ за ПС Гостивар; 

3. Барање за донесување на Одлука за продолжување на работниот однос 
по исполнување на услов за пензија, согласно Законот за работните 
односи; 

4. Предлог за донесување на Заклучок за склучување на договор со 
носители на здравствена дејност кои исполниле услови за 
пензионирање; 
 
Информативно: 

5. Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на 
здравствени услуги во ЈЗУ за период Јули - Септември 2013 година; 

6. Разно. 
 

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија со состојба на 31.12.2013 година;  
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2. Барање за донесување на Решение за формирање на првостепена и 
второстепена лекарска комисија на ФЗОМ за ПС Гостивар; 

3. Барање за донесување на Одлука за продолжување на работниот однос 
по исполнување на услов за пензија, согласно Законот за работните 
односи; 

4. Предлог за донесување на Заклучок за склучување на договор со 
носители на здравствена дејност кои исполниле услови за 
пензионирање; 
 
Информативно: 

5. Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на 
здравствени услуги во ЈЗУ за период Јули - Септември 2013 година; 

6. Разно. 
 
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 
 
ТОЧКА 1 - Усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија со состојба на 31.12.2013 година 
 
Извештајот од извршениот попис  пред Управниот одбор го изложи Дијана 
Василеска претседател на централната пописна комисија на Фондот. Го 
објасни одвивањето на процесот во подрачните служби и централата на 
Фондот до изготвувањето на извештајот. На нејзиното излагање се надоврза 
Љубица Димитровска и директорката Парнарџиева – Змејкова. 
 
Потоа членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а претставниците 
на Фондот дадоа дополнителни објаснувања. На крајот, Управниот одбор го 
усвои извештајот и ги донесе следните одлуки 
 

Одлука 
за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 

побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2013 година 
 

Одлука 
за отпис на побарувања и обврски 

 
Одлука 

за расходување на опрема и ситен инвентар 
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ТОЧКА 2 – Барање за донесување на Решение за формирање на првостепена и 
второстепена лекарска комисија на ФЗОМ за ПС Гостивар 
 
Во рамките на втората точка на дневниот ред Управниот одбор по барање на 
директорката Парнарџиева – Змејкова одлучуваше за донесување на 
решението кое е во надлежност на директорот на Фондот но за неговата 
содржина не постоела согласност на двете лица од кои се состои директорот. 
Откако директорите Мехази и Парнарџиева – Змејкова ги запознаа членовите 
на Управниот одбор со својот став, Управниот одбор едногласно донесе 
 

Решение 
за формирање на првостепена и второстепена лекарска комисија на ФЗОМ 

за ПС Гостивар  
 

со кое се утврди составот на првостепената и второстепената лекарска 
комисија на ФЗОМ за ПС Гостивар. 
 
 
ТОЧКА 3 -  Барање за донесување на одлука за продолжување на работниот 
однос по исполнување на услов за пензија, согласно Законот за работните 
односи 
 
И во рамките на точката 3 на дневниот ред, поради несогласност на двете лица 
од кои се состои директорот за начинот на негово решавање, Управниот одбор 
одлучуваше за прашање од надлежност на директорот на Фондот. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека со оглед на долготрајната 
рестриктивна политика за вработување во јавниот сектор, како и поради 
големиот процент на природен и механички одлив на вработените, Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија се соочува со  реален недостаток на 
стручен кадар особено во сегментите во кои енормно е зголемен обемот на 
работа. Од тие причини менаџментот на Фондот во досегашната пракса 
секогаш излегувал во пресрет на вработените кои исполнуваат услов за 
пензионирање со навршување на 64 години старост, и се во состојба да дадат 
придонес со својата работа, поради што поднеле барање за продолжување на 
својот работен однос најмногу до навршување на 65 години старост, што како 
можност го дава Законот за работни односи. Наведе дека од тие причини од 
последните шест барања, за четири лица е дадена согласност од директорите 
за продолжување на работниот однос а за две лица не е дадена согласност од 
двајцата директори.  

Директорот Мехази наведе дека не се согласил за продолжување на работниот 
однос на едното лице кое тоа го побарало затоа што во извештај на 
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внатрешната ревизија на Фондот се нотирани сериозни забелешки на 
сегментот од работењето што е во негова надлежност. Поради тоа кај него 
постои сомнеж за несовесно работење на работникот. 

Директорката Парнарџиева – Змејкова пак наведе дека наведените забелешки 
се однесуваат на работи кои ги надминуваат надлежностите на тој работник и 
не може да бидат причина за негативен став по однос на неговото барање. 

 

По излагањата на директорите, дискутираа членовите на Управниот одбор. Во 
дискусијата покрај останатото, Ангел Митевски истакна дека доколку се 
констатирани пропусти во работењето за тоа би требало да се преземат мерки 
во соодветна постапка но дека не треба да се земе како причина за одбивање 
на барањето за продолжување на работниот однос. Љубиша Каранфиловски 
додаде дека доколку е востановена пракса да се одговара позитивно на 
барањата на вработените за продолжување на работниот однос за уште една 
година, треба и во овие случаи да се продолжи.  

По дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе следниот 
 
Заклучок: Да се прифати барањето на вработените и да се продолжи нивниот 
работен однос за уште една година. 
 
 
ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Заклучок за склучување на договор со 
носители на здравствена дејност кои исполниле услови за пензионирање 
 
Објаснување на причините поради кои се предлага Управниот одбор да одлучи 
за склучување на договор со носители на здравствена дејност кои исполниле 
услови за пензионирање изнесе Даниела Јовческа Ѓуровска. По објаснувањето 
на релавантната законска регулатива, потсети дека Управниот одбор на 
Фондот на седницата одржана на 21 ноември 2013 година донесе  заклучок со 
кој на лекарите/фармацевтите/лаборантите што исполниле услови за 
пензионирање со навршени 65 година старост и понатаму ќе го затвора 
факсимилот, 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. Овој заклучок ги опфаќа само носителите 
на дејноста во здравствени установи, основани врз основа на закуп на простор 
и опрема на делови од јавните здравствени установи. Меѓутоа согласно член 60 
од Законот за здравствената заштита, на  носителите на здравствена дејност 
вработени на неопределено време со полно работно време во приватни 
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здравствени установи (кои не се корисници на простор под закуп),  
Министерството за здравство не им ја одзема дозволата за работа, а тоа значи 
дека истите и понатаму продолжуваат да работат во мрежата на здравствени 
установи. Услов да продолжат да работат е истите да се вработени на 
неопределено време  со полно работно време и да  не се корисници на правото 
на пензија односно истата ја ставиле во мирување. Додаде дека тоа се предлага 
да се надмине со донесување на два нови заклучоци со чие донесување ќе 
престане да важи заклучокот донесен на седницата одржана на 21 ноември 
2013 година. 
 
Директорката Парнарџиева – Змејкова дополни дека предложените заклучоци 
се по насока на Министерството за здравство и дека може да делуваат 
дестимулативно во однос на вработувањето на  нови лекари за кои Фондот во 
2014 година воведе стимулативно пресметување на капитација, бидејќи на овој 
начин се овозможува на лекарите вработени во приватни здравствени 
установи (кои не се корисници на простор под закуп) да имаат  договор со 
Фондот и по навршување на 65 години. 
 
По дискусијата во која се вклучија сите членови, Управниот одбор ги донесе 
предложените заклучоци, и тоа 
 
Заклучок 1: 
На носителите на здравствена дејност (корисници на закуп на  простор и 
опрема на делови од јавните здравствени установи) што исполниле услови за 
пензионирање и на кои со решение од Минстерството  за здравство им е 
одземена дозволата за работа, Фондот  им го затвара факсимилот во 
електронската база на податоци. Во случај кога Министерството за здравство 
ќе додели нова лиценца за вршење на здравствената дејност на установа каде 
носителот на дејноста  не е корисник на пензија  односно истата  ја ставил во 
мирување, Фондот може да склучи нов договор со здравствената установа во 
мрежата на здравствени установи. 
 
Заклучок 2:  
За носителите на здравствена дејност  кои оствариле право на пензија и 
понатаму се вработени на неопределено време со полно работно време во 
приватни здравствени установи (кои не се корисници на простор под закуп)  
можат да продолжат да работат со Фондот доколку не се корисници на пензија 
односно истата ја имаат ставено во мирување се додека имаат дозвола за 
работа во мрежата на здравствените установи. 
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ТОЧКА 5 -  Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на 
здравствени услуги во ЈЗУ за период Јули - Септември 2013 година 
 
Во рамките на оваа точка на дневниот ред која е од информативен карактер, 
Управниот одбор се запозна со Извештајот од финансиска контрола на 
начинот на фактурирање на здравствени услуги во ЈЗУ за период Јули - 
Септември 2013 година. 
 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
6 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.30 часот заврши 
со работата на  CXLVII -та седница. 
 

 
 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                Заменик на претседателот, 
                                                                       Ангел Митевски 

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




