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

ЗАПИСНИК
од CLIX -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 6 август 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;

 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 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;
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (делумно

присутна);
 Бранислава Катушевска раководител на одделението за буџетска координација,

преговарање и договарање; (делумно присутна);
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.

Поради отсуство на претседателката Елена Трпковска, седницата ја водеше заменикот
на претседателот на Управниот одбор, Ангел Митевски. На почетокот утврди дека на
седницата се присутни четири членови на Управниот одбор, со што се исполнети
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условите за полноважно работење и одлучување. Потоа 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 утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и
други помагала;

2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината на
анексите на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија
ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во
интерес на осигурените лица;

3. Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени услуги на
јавните здравствени установи за првиот и вториот квартал на 2014 година;

4. Анализа на специфичен вид и обем на здравствени услуги за првиот и вториот
квартал на 2014 година;

5. Предлог за изменување на договорен надоместок за јавните здравствени
установи за 2014 година;

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

7. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на
лекови;

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. Предлог за донесување нова одлука за организирање дежурства на аптеките кои
имаат склучен договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

10. Предлог за донесување на Одлука за распределба на возниот парк во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;

11. Предлог допис до комисиите за Листата на лекови на товар на Фондот од
директорите на Фондот;

12. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
13. Предлог договор за начинот на пружање и плаќање на извршената здравствена

услуга на осигуреното лице на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
упатено на лекување во странство (заради плаќање по доставена фактура за
извршеното лекување);

14. Разно.

Директорката Парнарџиева – Змејкова предложи на оваа седница да не се разгледува
точката 1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
правилникот за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и
други помагала а дневниот ред да се дополни со нова точка – Предлог за донесување на
Одлука за утврдување на лековите кои може да ги прoпишуваат лекари во дежурна служба.

Предлозите беа едногласно прифатени од Управниот одбор по што за работата на CLIX
-та седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината на
анексите на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија
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ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во
интерес на осигурените лица;

2. Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени услуги на
јавните здравствени установи за првиот и вториот квартал на 2014 година;

3. Анализа на специфичен вид и обем на здравствени услуги за првиот и вториот
квартал на 2014 година;

4. Предлог за изменување на договорен надоместок за јавните здравствени
установи за 2014 година;

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

6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на
лекови;

7. 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;

8. Предлог за донесување нова одлука за организирање дежурства на аптеките кои
имаат склучен договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

9. Предлог за донесување на Одлука за распределба на возниот парк во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;

10. Предлог допис до комисиите за Листата на лекови на товар на Фондот од
директорите на Фондот;

11. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
12. Предлог договор за начинот на пружање и плаќање на извршената здравствена

услуга на осигуреното лице на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
упатено на лекување во странство (заради плаќање по доставена фактура за
извршеното лекување);

13. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на лековите кои може да ги
прoпишуваат лекарите во дежурна служба;

14. 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 утврдување на формата и содржината
на анексите на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги
склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на
осигурените лица

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека се предлага утврдување на анекси на
договорите за примарната здравствена заштита и за гинеколошката примарна
здравствена заштита. Со анексите ќе се овозможи кога избраниот лекар користи
породилно боледување, Фондот да не го раскинува еднострано договорот ако не е
вработен лекар замена по истекот на 35 дена, но најмногу до 270 дена.

Јосиф Трајковски предложи да се утврди соодветен анекс и за примарната
стоматолошка здравствена заштита а со предлогот се согласија и директорите на
Фондот како и остантите членови на Управниот одбор.

Потоа, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
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за утврдување на формата и содржината на анексите на договорите што Фондот за
здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради

купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица

со која се утврдија анекси на трите договори.

ТОЧКА 2 – Анализа на остварување на договорениот вид и обем на здравствени услуги на
јавните здравствени установи за првиот и вториот квартал на 2014 година

Во рамките на втората точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа анализата
во која врз основа на  остварувањето на вкупната вредност на извршените здравствени
услуги на јавните здравствени установи во однос на договорениот надоместок, на
Управниот одбор на Фондот се предлага да го усвои корегираниот индекс на остварување
на вкупната вредност на видот и обемот на здравствени услуги.

ТОЧКА 3 - Анализа на специфичен вид и обем на здравствени услуги за првиот и вториот
квартал на 2014 година

Во рамките на третата точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа анализата
во која на Управниот одбор се предлага корекцијата на условните надоместоци, односно
намалувањето на надоместокот да се врши заедно за првиот и вториот  квартал од 2014
година за вкупното остварување на видот и обемот на јавните здравствени установи,
како и врз основа на финансиските показатели на јавните здравствени установи за
истиот, според доставен предлог.

ТОЧКА 4 - Предлог за изменување на договорен надоместок за јавните здравствени
установи за 2014 година

По разгледувањето на анализите од точките 3 и 4, Управниот одбор едногласно донесе
Одлука

за изменување на Одлуката за  утврдување договорните надоместоци на јавните
здравствени установи за 2014 година

со која се утврди нова висина на договорните надоместоци за седумдесет јавни
здравствени установи.

ТОЧКА 5 - 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 петтата точка на дневниот ред даде Даниела Јовческа – Ѓуровска.
Наведе дека со овие измени и дополнувања на Листата на лекови на товар на Фондот, се
врши услогласување на истата со насоките дадени од Минстерството за здравство при
спроведување на постапките за надомест на средства (рефундација) на лекови од
Листата на лекови. Со решенијата на Министерството како второстепен орган кој
одлучува во управна постапката за остварувања на правата од задолжително
здравствено осигурување, се усвојуваат жалбите на осигурените лица и се поништуваат
решенијата на Фондот, со насока повторно истите да се разгледаат од страна на
Фондот и да се постапи согласно член  9 став 1 точка 8 под а) и точка 2 под в), бидејќи
осигуреникот морал да биде лекуван со уредно препишана терапија, а постоењето или
непостоењето на регистрацијата на лекот во Република Македонија, не го засега



5

правото за набавка на лекот на товар на Фондот, како лек кој е уредно препишан, но кој
морал да биде набавен во странство поради неговата дефицитарност во земјата.
Воедно, во решенијата кои се однесуваат за рефундирање на лекови купени во аптеките
во Република Македонија, Министерството за здравство укажува дека, Фондот при
повторното одлучување треба да го земе во предвид фактот дека лекот во моментот на
препишување бил на позитивната листа на лекови, како и фактот дека осигуреникот
лекот го набавил по препорака на лекар специјалист со сопствени средства за што
доставил уредна медицинско – финансиска документација.

Постапувајќи по насоките на второстепениот орган, според кој Фондот не треба да
навлегува во  постапка за регистрација на лекот и негово издавање во промет за што
согласно Законот за лекови и медицински помагала е во надлежност  на Агенцијата за
лекови, Фондот подготви измена на Листата со која се овозможи еднаков третман во
делот на надоместокот на средства (рефундација) на лекови купени во РМ и во
странство. Со оваа измена се овозможува сите лекови од листата на лекови, кои се
наоѓаат во промет во рм согласно законот за лековите и медиицнските помагала, да
паѓаат на товар на Фондот, со тоа што на овој начин ќе произлезат нови финансиски
импликации на Фондот, бидејќи измената не ги опфаќа само лековите кои имаат
одобрение за ставање во промет (регистрани лекови) туку и лекови кои немаат такви
одобренија, а имаат одобрение за увоз или за паралерен увоз. Со додавање на новиот член
1-а и со бришење на членот 4-а од листата, кој се однесува за надомест на средства
(рефундација) за лекови набавени во странство се овозможува одобрување на  правото
истите да може да се рефундираат на самото осигурено лице без разлика дали лекот е во
промет во земјата или не. со оваа измена  се овозможува рефундација на средства и за
лекови со други форми и јачини од оние кои се во промет во земјата и тоа исто така
подразбира многу поголеми финансиски импликации за Фондот.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

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

за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени
на лекови

Објаснување за оваа точка на дневниот ред даде Кристина Христова. Наведе дека
Комисијата за утврдување предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот континуирано работеше во изминатиот период по што
предлага Управниот одбор да донесе Одлука за утврдување на предлог референтни цени
на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за лековите наведени во прилогот 1 од
дадениот записник. По донесувањето, одлуката ќе се објави на веб-страната на Фондот
по што следуваат 15 дена за доставување евентуални забелешки од носителите на
решенија за ставање на лек во промет во земјата.

Покрај тоа, се предлага Управниот одбор да донесе и Одлука за изменување и
дополнување на Одлуката за референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на Фондот
за лековите наведени во прегледите од Записникот. Се работи за лекови кои треба да се
избришат од Одлуката за референтни цени, лекови со кои треба да се дополни Одлуката
за референтни цени, и за лекови за кои треба да се изврши корекција на податоци по
заштитено име.



6

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
за утврдување на предлог референтни цени на лекови

ТОЧКА 7 - 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 од дневниот ред која се однесуваше и на
предлогот от точката 7, Управниот одбор едногласно донесе

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 8 - Предлог за донесување нова одлука за организирање дежурства на аптеките
кои имаат склучен договор со Фондот за здравствено осигурување на Македонија

И за оваа точка на дневниот ред објаснување даде Кристина Христова. Наведе дека
согласно член 5, став 3, од договорите што Фондот ги склучува со аптеките заради
обезбедување на континуирана здравствена заштита за осигурениците и тоа ноќе,
сабота, недела и државни празници, аптеките се задолжени да организираат дежурства
согласно Одлуката на Управниот одбор на Фондот за организирање на дежурства во
приватни здравствени установи – аптеки. Одлуката Управниот одбор ја донесе на 7
декември 2012 година. По добиено барање од Фармацевтската Комора на Македонија за
рагледување и измени на одлуката, Фондот направи проверки за согледување на
оправданоста за измени во однос на дежурствата на аптеките, по што се дава предлог
Управниот одбор да донесе нова одлука со која начинот на дежурства на аптеките би
биле определени според следните критериуми. Континуирани дежурства во аптеки да се
спроведуваат во просториите на аптеки во 10 градови кои имаат повеќе од 50.000
осигуреници на ФЗОМ, а тоа се градовите: Велес, Охрид, Прилеп, Струмица, Куманово,
Битола, Тетово, Штип, Гостивар и Скопје. По исклучок од претходното, во градот
Струга, како туристичко место, дежурствата на аптеките да се спроведуваат во
просториите на аптеката само во одреден период од годината и тоа од месец јуни до
месец август во годината, додека во останатите месеци од годината аптеките во овој
град да ги спроведуваат дежурствата по повик. Во сите останати  19 градови аптеките
да спроведуваат контиунирано дежурства по повик, односно лицето определено за
дежурство лекот да го издава во просториите на аптеката по повик.  Дежурствата на
аптеките како и досега да се спроведуваат по претходно изготвен распоред од страна на
самите аптеки и тоа во тековниот месец за следниот месец. Со овој предлог промени би
имало во начинот на дежурства на аптеките во градовите Кавадарци и Кочани, каде
аптеките би дежурале по повик наместо досегашниот начин на континуирано
дежурство во просториите на аптеките и за Струга за каде се предвидува комбиниран
начин на дежурство, поточно во периодот јуни – август дежурства во аптеките да се
спроведуваат во просториите на аптеките, а во останатиот период од годината
аптеките од Струга да дежураат по повик.
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По објаснувањето, Управниот одбор ја донесе предложената

Одлука
за организирање на дежурства во приватните здравствени установи - аптеки

ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Одлука за распределба на возниот парк во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија

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

Одлука
за распределба на возниот парк во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 10 - Предлог допис до комисиите за Листата на лекови на товар на Фондот од
директорите на Фондот

Директорката Парнарџиева – Змејкова го запозна Управниот одбор дека Фондот ќе
упати известување до Комисијата за лекови со ATC ознака B формирана формирана
согласно Уредбата за начинот и методологијата за утврдување и донесување на
Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравственото осигурување на
Македонија со кое ќе извести дека Фондот со финансискиот план за 2014 година нема
предвидени буџетски средства за дополнување на нови лекови во Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот. Согласно Програмата на Владата на РМ и акцискиот план
за имплементација на проектот за воведување нови лекови на Листата на лекови кој беше
усвоен од Владата, Фондот за ставката лекови ќе треба да добие поголем буџет од 2015
година и натаму. Од горенаведените причини, согласно одлуката на оваа Комисија за
приоритетите и потребите за измени и дополнувања на позитивната листа и Одлуката
на Управниот одбор на ФЗОМ, средствата ќе бидат предвидени од буџетот на Фондот
за 2015 година. Покрај тоа и оти Комисијата треба да има предвид и дека еден лек може
да биде достапен за осигурениците на Фондот преку аптеките кои имаат слкучен
договор со Фондот кога за истиот ке биде утврдена референтна цена од страна на
ФЗОМ, за што е потребно дополнително време за спроведување на предвидената
постапка. Заради тоа, одлуките кои ќе ги донесе Комисијата и кои ќе ги упати до
Управниот одбор на ФЗОМ, би требало да бидат во примена со утврдувањето на
референтната цена за лек, односно да се предвиди одложена примена на одлуката по
период од два месеци од нејзино донесување.

Управниот одбор се согласи до комисијата да биде упатено такво известување а
директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека кога ќе бидат формирани и
останатите комисии предвидени со Уредбата известувањето ќе биде упатено и до нив.

ТОЧКА 11 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа следните
барања:

- Известување од Поликлиниката на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“
од Скопје

- Известување од ЈЗУ Здравствен дом „Академик Проф. Д-р Димитар Арсов“
од Крива Паланка



8

- Барање од адвокатот Васе Стојановски од Скопје за отпишување на дел од
долгот кон ФЗОМ

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

ТОЧКА 12 - Предлог договор за начинот на пружање и плаќање на извршената
здравствена услуга на осигуреното лице на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија упатено на лекување во странство (заради плаќање по доставена фактура за
извршеното лекување)

Објаснување по оваа точка даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе дека Фондот
подготви договор за соработка со странските болници во кои се упатуваат осигурените
лица со кој се предвидува плаќањето на услугите да не биде однапред туку по извршеното
лекување по доставената фактура. Се предлага овој договор да се испрати до сите
странски болници со кои имаме соработка по што ќе се очекува нивниот одговор.

Директорката Парнарџиева – Змејкова дополни дека на тој начин би се одложило
плаќањето.

Членовите на Управниот одбор го поддржаа предлогот за испраќање на предлог
договорот до странските болници.

ТОЧКА 13 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на лековите кои може да ги
прoпишуваат лекарите во дежурна служба

Кристина Христова објасни дека по барање на Комисијата за приватно здравство на
Лекарската комора на Македонија за додавање на одредени лекови во одлуката за
утврдување на лековите кои може да ги прoпишуваат лекарите во дежурна служба, се
предлага Управниот одбор да донесе одлука со која ќе бидат опфатени уште четири
лекови. Исто така, се предлага одлуката да ги содржи само генеричките имиња на
лековите со нивните фармацевтски форми и јачини согласно Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот. Со посебен член да се уреди дека при пропишувањето и
издавањето на лековите опфатени со одлуката се бара целосно почитување на Листата
на лекови вклучително и на одредбите за режимот за пропишување и индикациите за
определени лекови.

По објаснувањето, Управниот одбор ја донесе предложената

Одлука
за утврдување на лековите кои може да ги прoпишуваат лекарите во дежурна служба

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 14 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.15 часот заврши со работата на
CLIX -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

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


