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Број: 02 - __________
_______ 2014 година П Р Е Д Л О Г
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CXLIX -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 27 март 2014 година со почеток во 11.00 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;
 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:

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

Присутни од ФЗОМ:

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ (делумно присутен);
 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (делумно
присутна);
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска координација,

преговарање и договарање;
 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.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателката на Управниот одбор, Елена
Трпковска. Утврди дека на седницата се присутни шест членови на Управниот одбор, со
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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 Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските
од задолжително здравствено осигурување;

2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување
на правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско
потпомогнато оплодување во здравствени установи кои вршат специјалистичко –
консултативна здравствена заштита;

3. Предлог за утврдување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
„Билјана Димитриевска“ – ординација по општа медицина со биохемиска
лабораторија;

4. Предлог за изменување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ која
врши специјалистичко – консултативна здравствена заштита – Oчна оптика од
Скопје и за утврдување на договорен надоместок за 2014 година за ПЗУ
Оториномедика – Куманово -специјалистичка ординација по ОРЛ;

5. Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените
лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена
заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови
на товар на Фондот;

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

7. Предлог за утврдување и изменување на цени на здравствени услуги;
8. 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;

9. Информација со предлог за замена на пензионирани членови на Второстепената
лекарска комисија за упатување на лекување во странство со членови во работен
однос;

10. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
11. Барање од директорката м-р Маја Парнарџиева – Змејкова;

Информативно:
12. Државен завод за ревизија - Конечен извештај за извршена ревизија на

функционирање на трезорското работење на корисниците на средства од
буџетот за финансирање на јавните здравствени установи во рамките на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

13. Анализа на остварување на видот и обемот на здравствени услуги во однос на
договорениот надоместок за јавни здравствени установи за четвртиот квартал
на 2013 година;

14. Анализа на остварување на специфичниот вид и обем на здравствени услуги на
јавни здравствени установи за четвртиот квартал на 2013 година;

15. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот
01.01.2013 – 31.12.2013 година;

16. Информација за состанок на Комисијата за ортопедски и други помагала на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија;



3

17. Писмо од група доктори од примарната здравствена заштита упатено до
Извршниот одбор на ЛКМ, Комисијата за стручнни прашања на ЛКМ,
Министерството за здравство, Директорот на ФЗОМ и Управниот одбор на
ФЗОМ;

18. Разно.

Потоа наведе дека со оглед што се распишани избори за претседател на Република
Македонија и за пратеници во Собранието на Република Македонија а во врска со тоа е
добиено мислење од Државната комисија за спречување на корупцијата (кое беше побарано
во врска со одлуките донесени на седницата одржана на 3 февруари 2014 оваа година)
според кое до завршувањето на изборите и изборот на влада постои законска пречка за
донесување одреден вид на акти, од предложениот дневен ред треба да се симнат точките
1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
содржината и начинот на остварување на правата и обврските од задолжително
здравствено осигурување, 2 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и
дополнување на Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за
остварување на правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско
потпомогнато оплодување во здравствени установи кои вршат специјалистичко –
консултативна здравствена заштита, 8 - Предлог за утврдување и изменување на цени на
здравствени услуги и 9 - 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. Исто така
предложи на оваа седница да не се разгледува ниту точката 16 - Анализа на остварување на
специфичниот вид и обем на здравствени услуги на јавни здравствени установи за
четвртиот квартал на 2013 година. Во согласност со мислењето на Државната комисија за
спречување на корупцијата, и одлуките донесени на CXLV-та седница одржана на 3
февруари оваа година (Одлука за изменување и дополнување на Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 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, Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови, Одлука за
дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени
епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена заштита –
амбулантски, Одлука за дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени во
специјалистичко – консултативната здравствена заштита ќе се смета дека не се донесени.

Објаснувањата и предлозите на претседателката беа едногласно прифатени од Управниот
одбор по што за работата на CXLIX -та седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог за утврдување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
„Билјана Димитриевска“ – ординација по општа медицина со биохемиска
лабораторија;

2. Предлог за изменување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ која
врши специјалистичко – консултативна здравствена заштита – Oчна оптика од
Скопје и за утврдување на договорен надоместок за 2014 година за ПЗУ
Оториномедика – Куманово -специјалистичка ординација по ОРЛ;

3. Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените
лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена
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заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови
на товар на Фондот;

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

5. Информација со предлог за замена на пензионирани членови на Второстепената
лекарска комисија за упатување на лекување во странство со членови во работен
однос;

6. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
7. Барање од директорката м-р Маја Парнарџиева – Змејкова;

Информативно:
8. Државен завод за ревизија - Конечен извештај за извршена ревизија на

функционирање на трезорското работење на корисниците на средства од
буџетот за финансирање на јавните здравствени установи во рамките на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

9. Анализа на остварување на видот и обемот на здравствени услуги во однос на
договорениот надоместок за јавни здравствени установи за четвртиот квартал
на 2013 година;

10. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот
01.01.2013 – 31.12.2013 година;

11. Информација за состанок на Комисијата за ортопедски и други помагала на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

12. Писмо од група доктори од примарната здравствена заштита упатено до
Извршниот одбор на ЛКМ, Комисијата за стручнни прашања на ЛКМ,
Министерството за здравство, Директорот на ФЗОМ и Управниот одбор на
ФЗОМ;

13. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како
што е забележано во записникот.

ТОЧКА 1 - Предлог за утврдување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
„Билјана Димитриевска“ – ординација по општа медицина со биохемиска лабораторија

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на  предлогот
содржан во работните материјали за седницата, без дискусија едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на
лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена

заштита за 2014 година

ТОЧКА 2 – Предлог за изменување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
која врши специјалистичко – консултативна здравствена заштита – Oчна оптика од
Скопје и за утврдување на договорен надоместок за 2014 година за ПЗУ Оториномедика
– Куманово -специјалистичка ординација по ОРЛ
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Во рамките на втората точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на
предлогот содржан во работните материјали за седницата, без дискусија 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 здравствена заштита за 2014 година

ТОЧКА 3 - Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со
лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го
добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот

Во рамките на третата точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на
предлогот содржан во работните материјали за седницата, без дискусија едногласно
донесе

Одлука
за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на средства кој

здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои
се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат

за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот

ТОЧКА 4 - Предлог за изменување на Годишниот план на приходи и расходи за
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од
здравственото осигурување за 2014 година

Во рамките на четвртата точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на
предлогот содржан во работните материјали за седницата, без дискусија едногласно
донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Годишниот план на приходи и расходи за

финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од
здравственото осигурување за 2014 година

ТОЧКА 5 - Информација со предлог за замена на пензионирани членови на
Второстепената лекарска комисија за упатување на лекување во странство со членови во
работен однос

Во рамките на петтата точка на дневниот ред, директорката Парнарџиева – Змејкова
го запозна Управниот одбор дека моментно во Второстепената лекарска комисија за
упатување на лекување во странство која е формирана со одлука на Управниот одбор од
24 декември 2012 година членуваат и тројца пензионирани доктори. Поради тоа, во
интерес на поефикасно водење на постапката за упатување на лекување во странство на
осигурените лица, се предлага пензионираните членови да се заменат со нови членови кои
се сеуште во работен однос.
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По објаснувањето, Управниот одбор ја прифати информацијата и ја утврди потребата
во периодот што следува да се донесе одлука со која ќе бидат заменети пензионираните
членови на комисијата.

ТОЧКА 6 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа следните
барања: Барање за склучување на договор со Фондот од ПЗУ од специјалистичко –
консултативната дејност кои не се влезени во мрежата (број 09-18432/1), Барање од
Занаетчиската комора на Битола за деблокирање на сметка и плаќање на долг на рати
(број 03-3755/1), Барање од ПЗУ Аптека Марија – Скопје (број 09-4388/1), Барање од Крка
Фарма – Скопје за утврдување на нови шифри и референтни цени (број 14-2707/1),
Известување за барање од осигуреникот Ристе Тасев од Штип (број УПП 14 -316),
Барање од ПЗУ Аптека Ливида – Битола (број 09-1219/1), Барање од ПЗУ Аптека
Еурофарм – Битола (број 07-699/1), Барање од ПЗУ Аптека 16-ти Јуни – Кавадарци (број
07-1216/1), Барање од ПЗУ Аптека Кочани – Кочани (број 07-1213/1), Барање од
градоначалникот на Општина Сопиште (број 07-2433/1), Барање од ПЗУ Аптека Виа
фарм Вевчани (број 09-4468/1) и Барање од ПЗУ Аптека Фармa Вива - Скопје (број 09-
3608/1).

По разгледувањето на барањата, заклучи до барателите да се испратат известувања за
одлуките на Управниот одбор по барањата.

ТОЧКА 7 - Барање од директорката м-р Маја Парнарџиева – Змејкова

Директорката м-р Маја Парнарџиева – Змејкова наведе дека со оглед на долготрајната
рестриктивна политика за вработување во јавниот сектор како и големиот процент на
природен одлив на вработените, Фондот за здравствено осигурување на Македонија се
соочува со реален недостаток на стручен кадар, што пак од своја страна со оглед на тоа
дека се работи за менаџерскиот тим на директорот на Фондот како комплексно
нерешено кадровско прашање може сериозно да се одрази врз квалитетот на
целокупната работа на институцијата. Статутот на ФЗОМ овозможува, за директор
на сектор во Фондот да биде распореден вработен со соодветно високо стручно
образование и со најмалку 5 години работен стаж. Назначувањата за дел од лицата за
вршители на должноста директор на сектор лично ги иницирав и потпишав уште во
септември 2013 година, но поради одбивање и непотпишување на истите од страна на
директорот Џемали Мехази се обраќам до Управниот одбор за да одлучува согласно
Законот за здравственото осигурување.

По излагањето на директорката Парнарџиева – Змејкова дискутираа членовите на
Управниот одбор. При тоа, Ангел Митевски истакна дека склучувањето договори со
вршители на должност директори на сектори со лица кои се веќе вработени во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија на други работни места ќе има финансиски
импликации имајќи ја во вид разликата во платата на работните места на кои
моментално работат и платата на вршители на должност директори на сектор.
Поради тоа предложи за ова прашање да се побара мислење од Државната комисија за
спречување на корупцијата.

Останатите членови го поддржаа предлогот, по што Управниот одбор заклучи до
Државната комисија за спречување на корупцијата да се упати барање на мислење за
можноста во време кога се распишани избори да се склучат договори за вршители на
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должност директори на сектори со лица кои се веќе вработени во Фондот на други
работни места.

Информативни точки:

Управниот одбор на седницата ги разгледа и следните материјали од информативна
природа:

ТОЧКА 8 - Државен завод за ревизија - Конечен извештај за извршена ревизија на
функционирање на трезорското работење на корисниците на средства од буџетот за
финансирање на јавните здравствени установи во рамките на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија;
ТОЧКА 9 - Анализа на остварување на видот и обемот на здравствени услуги во однос на
договорениот надоместок за јавни здравствени установи за четвртиот квартал на 2013
година;
ТОЧКА 10 - Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за
периодот 01.01.2013 – 31.12.2013 година;
ТОЧКА 11 - Информација за состанок на Комисијата за ортопедски и други помагала на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
ТОЧКА 12 - Писмо од група доктори од примарната здравствена заштита упатено до
Извршниот одбор на ЛКМ, Комисијата за стручнни прашања на ЛКМ, Министерството
за здравство, Директорот на ФЗОМ и Управниот одбор на ФЗОМ.

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 13 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 12.15 часот заврши со работата на
CXLIX -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

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


