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

ЗАПИСНИК
од CLVIII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 18 јули 2014 година со почеток во 10.00 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;
 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;
 Бранко Аџигогов, советник на директорот на ФЗОМ (делумно присутен);
 Јасмина Смилевска, шеф на одделот за болничка здравствена заштита (делумно
присутна);
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);
 Лидија Маркузанова, раководител на одделението за управување со човечките
ресурски (делумно присутна);
 Татјана Настеска, самостоен стручен соработник за работни односи (делумно

присутна);
 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.
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Седницата ја отвори и ја водеше претседателката на Управниот одбор, Елена
Трпковска. 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 Правилник за специјализирана медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување;

2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од
здравственото осигурување;

3. 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;

4. 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;

5. Барање од директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за
изрекување на дисциплинска мерка – парична казна на вработен во Фондот;

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

утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци
на здравствените услуги и лековите;

8. Разно.

Ангел Митевски предложи дневниот ред да се дополни со донесување на Правилник за
изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на
работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Правилник за
изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на
работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Предлозите се заради
зголемување на бројот на извршители на работното место Стручен соработник за следење
на специјалистичко консултативната здравствена заштита во подрачната служба Тетово.

Предлогот беше едногласно прифатен од Управниот одбор по што за работата на CLVIII -
та седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог за донесување на Правилник за специјализирана медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување;

2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од
здравственото осигурување;

3. 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;

4. Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените
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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;

5. Барање од директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за
изрекување на дисциплинска мерка – парична казна на вработен во Фондот;

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

утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци
на здравствените услуги и лековите;

8. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија;

9. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија;

10. 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 Правилник за специјализирана медицинска
рехабилитација како продолжено болничко лекување

Објаснување по првата точка на дневниот ред даде Бранко Аџигогов. Наведе дека
остварувањето на право на медицинска рехабилитација до сега беше  регулирано со член
77, 78, 79 и 80 од Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и
обврските од задолжителното здравствено осигурување. Со донесување на нов правилник
за  специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување, се
регулира  медицинската рехабилитација на болните и повредените на начин што се
опфаќаат и  постапките на физикалната медицина (масажа, кинези терапија,
електротерапија, хидротерапија, термотерапија, фототерапија, примена на ултразвук),
како и оспособувањето со стручна работа и со примена на ортотски средства а сето
тоа со цел за спречување на настанување или отстранување на намалена работна или
функционална способност на осигуреното лице.
По излагањето, дискутираа и поставуваа прашања членовите на Управниот одбор а
дополнителни објаснувања даваа Бранко Аџигогов и директорката Парнарџиева –
Змејкова.

На крајот на дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од здравственото
осигурување

И за втората точка објаснување даде Бранко Аџигогов. Објасни дека по донесувањето на
правилникот од претходната точка, потребно е да се измени членот 79 на Правилникот
за содржината и начинот на остварување на правата од здравственото осигурување кој
сега упатува  дека специјализираната медицинска рехабилитација осигуреното лице ја



4

остварува согласно Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како
продолжено болничко лекување, а членот 80 се брише.

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

остварување на правата од здравственото осигурување

ТОЧКА 3 - 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

Објаснување на предлогот даде Кристина Христова. Наведе дека предложените измени и
дополнувања се по две основи. Еден дел се референтни цени добиени во постапката по
предлог референтните цени утврдени со одлуката на Управниот одбор од 21 јануари 2014
година а вториот дел се по барања на фармацевтски куќи за додавање на нови
заштитени имиња, промени на заштитените имиња и на пакувањата. Дополнувањата по
првата основа ќе обезбедат заштеди за Фондот и за осигурените лица а по втората
основа ќе го зголемат изборот на лекови без притоа да има финансиски импликации за
Фондот.

Потоа дискутираа членовите на Управниот одбор а директорката Парнарџиева –
Змејкова ги запозна и со акциониот план за вклучување на лекови во Листата на лекови во
контекст на активирањето на комисиите за Листата на лекови формирани од Владата.

Потоа, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

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

ТОЧКА 4 - 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 четвртата точка на дневниот ред, Управниот одбор 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

со која се утврди месечен износ на средства за една нова аптека.

ТОЧКА 5 - Барање од директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за
изрекување на дисциплинска мерка – парична казна на вработен во Фондот
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Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор одлучуваше за барањето на
директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за изрекување на
дисциплинска мерка – парична казна на работникот Бедри Мемети во висина од 20% од
платата во текот на три месеци.

За барањето дискутираа директорката Парнарџиева – Змејкова, директорот Мехази и
сите членови на Управниот одбор.

Бидејќи во дискусијата се искристализираа два предлога, да биде изречена парична казна
во висина од 20% од платата во текот на три месеци, и парична казна во висина од 20%
од платата во текот на два месеци, претседателката ги стави предлозите на гласање.

За предлогот за парична казна во висина од 20% од платата во текот на три месеци
гласаа Елена Трпковска, Ангел Митевски и Елизабета Србиновска Костовска.

За предлогот за парична казна во висина од 20% од платата во текот на два месеци
гласаа Елена Трпковска, Ангел Митевски, Елизабета Србиновска Костовска и Јосиф
Трајковски.

На тој начин, Управниот одбор со четири гласови „за“, донесе

Решение
за изрекување на дисциплинска мерка - парична казна на работникот Бедри Мемети

со кое се утврди парична казна во висина од 20% од платата во текот на два месеци.

ТОЧКА 6 - Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги

Објаснување за оваа точка на дневниот ред даде Владимир Димковски. Наведе дека
предлогот утврден од комисијата за референтни цени опфаќа девет нови цени,
ревидирање на две важечки цени, две технички корекции, седум пакети на услуги од
областа на дерматологијата, еден пакет од областа на ортодонцијата и утврдување на
пакет за рурален тим. Потоа даде и кусо објаснување за одделните предлози.

Директорот Мехази истакна дека како директор не стои зад предлозите за референтни
цени од комисијата и не може да преземе одговорност за евентуалните последици. Ова од
причина што не е задоволен од работата на комисијата во чија работа не биле вклучени
двајца од членовите.

Директорката Парнарџиева – Змејкова укажа дека за да се има доверба во работата на
комисијата потребно е да се вклучува во нејзините активности и на тој начин да се биде
запознаен со начинот на работа.

По укажувањата на директорите, Управниот одбор едногласно донесе четири одлуки со
кои беа извршени предложените измени и дополнувања на референтните цени на
здравствените услуги, и тоа

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за

пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна
здравствена заштита - амбулантски
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Одлука
за дополнување на Одлуката за усвојување на методологија за утврдување на завршени
специјалистички консултативни стоматолошки здравствени услуги и методологија

за утврдување на цени, како и цени на завршените услуги

Одлука
за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на пакетите во

превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување
и

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на здравствени услуги

од радиодијагностика

ТОЧКА 7 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на
здравствените услуги и лековите

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предлогот произлегува од фактот
дека подрачните служби на Фондот при практичната примена на членот 8 и 9 од
Одлуката за утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните
трошоци на здравствените услуги и лековите, се соочуваа со различни толкувања на тоа
што се подразбира по поимот месечен приход во семејството. Поради тоа се наметна
потребата од прецизирање на категоријата приход во семејството.  Ова се постигнува
со додавање на зборовите „нето приход“ во соодветните членови во Одлуката за
утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на
здравствените услуги и лековите.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

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

осигурените лица во вкупните трошоци на здравствените услуги и лековите

ТОЧКА 8 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на осмата точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе
Правилник

за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на
работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на деветата точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе
Правилник

за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите
на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија
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ТОЧКА 10 - Разно

Во рамките на точката разно, Јосиф Трајковски укажа на потребата седниците на
Управниот одбор да се одржуваат со одржување на состанок, додека седниците без
одржување на состанок согласно член 21 на деловникот да се одржуваат во ретки
прилики по исклучок. Кон укажувањето се придружија и Елена Трпковска и Љубиша
Каранфиловски.

По ова, Управниот одбор во 12.00 часот заврши со работата на CLVIII -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

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


