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Број: 02 - ________
_______2014 година П Р Е Д Л О Г
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CLX-та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 18.08.2014 година со почеток во 09.30 часот во просториите на Фондот за

здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;
 Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите 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:

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на
претседателот;

 Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на
пензионерите на Македонија – член;

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

Присутни од ФЗОМ:

 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;
 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ;
 Даниела Јовческа-Ѓуровска, ВД Директор на секторот за правни работи (делумно
присутна);
 Јасмина Смилевска - шеф на одделот за болничка здравствена заштита (делумно
присутна);
 Кристина Христова, Директор за секторот за фармација (делумно присутна)
 Лидија Маркузанова, раководител на одделението за управување со човечки
ресурси (делумно присутна);
 Татјана Настеска, самостоен стручен соработник за управување со човечки
ресурси (делумно присутна) и
 Ивана Атанасовска, стручен соработник за водење и следење на вонсудски
постапки, во својство на записничар.
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Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Управниот одбор, Елена Трпковска.
Утврди дека на седницата се присутни четири 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

- Усвојување на записникот од CXLIX-та седница одржана на 27 март 2014 година
- Усвојување на записникот од CL-та седница одржана од 11 до 16 април 2014 година
- Усвојување на записникот од CLI-та седница одржана на 29 и 30 април 2014 година
- Усвојување на записникот од CLIII-та седница одржана од 4 до 8 јуни 2014 година
- Усвојување на записникот од CLIV-та седница одржана на 10 и 11 јуни 2014 година
- Усвојување на записникот од CLV-та седница одржана од 23 јуни до 1 јули 2014

година
- Усвојување на записникот од CLVI-та седница одржана на 27 јуни 2014 година
- Усвојување на записникот од CLVII-та седница одржана од 8 до 10 јули 2014 година

1. Предлог за дополнување на Планот за јавни набавки на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија во 2014 година;;

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

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за
утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот
на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено
осигурување;

4. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за начинот на
плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко
консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар;

5. 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

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 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 на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од
областа на специјалистичко – консултативната стоматолошка здравствена
заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика  за 2014
година (поради промена на бројот на тимовите);

9. Барање од директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за
изрекување на дисциплинска мерка на вработени во Фондот (за четири лица) и
Барање од директорот Мехази за донесување решение за изрекување на
дисциплинска мерка на вработени во Фондот (за едно лице);

10. Предлог за донесување на Одлука за определување на месечен паушален
надоместок за работата на членовите на Управниот одбор на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;

11. Разно.
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По читање на предлог-дневниот ред, Претседателот на Управниот одбор предложи
точката 9 да се одложи за следната седница на Управниот одбор , и откако предлогот
беше едногласно прифатен од Управниот одбор, за работата на CLХ -та седница се
усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од CXLIX-та седница одржана на 27 март 2014
година

- Усвојување на записникот од CL-та седница одржана од 11 до 16 април 2014
година

- Усвојување на записникот од CLI-та седница одржана на 29 и 30 април 2014
година

- Усвојување на записникот од CLIII-та седница одржана од 4 до 8 јуни 2014
година

- Усвојување на записникот од CLIV-та седница одржана на 10 и 11 јуни 2014
година

- Усвојување на записникот од CLV-та седница одржана од 23 јуни до 1 јули 2014
година

- Усвојување на записникот од CLVI-та седница одржана на 27 јуни 2014 година
- Усвојување на записникот од CLVII-та седница одржана од 8 до 10 јули 2014

година
1. Предлог за дополнување на Планот за јавни набавки на Фондот за здравствено

осигурување на Македонија во 2014 година;
2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на

Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата од
задравственото осигурување;

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката за
утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот
на остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено
осигурување;

4. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за начинот
на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко
консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар;

5. 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

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 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 на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од
областа на специјалистичко – консултативната стоматолошка здравствена
заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика  за 2014
година (поради промена на бројот на тимовите);

9. Барање од директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за
изрекување на дисциплинска мерка на вработени во Фондот (за четири лица) и
Барање од директорот Мехази за донесување решение за изрекување на
дисциплинска мерка на вработени во Фондот (за едно лице);
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10. Разно.

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

- Усвојување на записникот од CXLIX-та седница одржана на 27 март 2014
година-Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CXLIX-та
седница одржана на 27 март 2014

- Усвојување на записникот од CL-та седница одржана од 11 до 16 април 2014
година- Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CL-та седница
одржана од 11 до 16 април 2014 година

- Усвојување на записникот од CLI-та седница одржана на 29 и 30 април 2014
година - Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CLI-та седница
одржана на 29 и 30 април 2014 година

- Усвојување на записникот од CLIII-та седница одржана од 4 до 8 јуни 2014
година- Управниот одбор без забелешки го усвои записникот CLIII-та седница
одржана од 4 до 8 јуни 2014 година

- Усвојување на записникот од CLIV-та седница одржана на 10 и 11 јуни 2014
година- Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CLIV-та седница
одржана на 10 и 11 јуни 2014 година

- Усвојување на записникот од CLV-та седница одржана од 23 јуни до 1 јули 2014
година- Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CLV-та седница
одржана од 23 јуни до 1 јули 2014 година

- Усвојување на записникот од CLVI-та седница одржана на 27 јуни 2014 година -
Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CLVI-та седница
одржана на 27 јуни 2014 година

- Усвојување на записникот од CLVII-та седница одржана од 8 до 10 јули 2014
година- Управниот одбор без забелешки го усвои записникот од CLVII-та
седница одржана од 8 до 10 јули 2014 година

ТОЧКА 1 – Предлог за дополнување на Планот за јавни набавки на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија во 2014 година; (Дополнување на ПЈН со нова
постапка за јавна набавка на услуги за Одржување и надградба на Системот за
електронска здравствена картичка и со Услуги за Одржување на хигиена на деловните
објекти на ФЗОМ во Централната служба и Подрачната служба во Скопје)

Во однос на правата точка објаснување даде Директорката Парнарџиева-Змејкова по
што Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2014 година на Фондот за

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

Директорката Парнарџиева-Змејкова даде образложение по што Управниот одбор
едногласно го донесе предложениот

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

остварување на правата од задравственото осигурување

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на  Одлуката
за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на
остварување на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Во врска со третата точка на дневниот ред, образложение даде Даниела Јовческа-
Ѓуровска.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
за изменување и дополнување на  Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од

задолжителното здравствено осигурување

ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко
консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар

По однос на четвртата точка на дневниот ред, објаснување даде Даниела Јовческа-
Ѓуровска по што Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување на Правилникот за начинот на плаќањето на лабораториските

испитувања во специјалистичко консултативната здравствена заштита по упат
на избран лекар

ТОЧКА 5 - 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

По објаснувањето за точката 4 кое се однесуваше и на предлогот од точката 5,
Управниот одбор едногласно донесе и

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 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
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Во врска со петтата точка на дневниот ред, Кристина Христова појасни дека се работи
за предлози за режим на препишување на лекови, технички корекции и дополнување на
фармацевстки форми. Исто така, даде обајснување за секој лек поединечно.
Потоа дискутираа Кристина Христова, Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска и Д-
р Јосиф Трајковски.

По дискусијата, 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 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

Во врска со шестата точка на дневниот ред, објаснување даде Кристина Христова
кадешто истакна дека санува збор за намалени цени на лекови и лекови без доплата, по
што 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 на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа
на специјалистичко – консултативната стоматолошка здравствена заштита од
дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика  за 2014 година (за ПЗУ Д-р
Петар Зафирови Д-р Лорета Василева – специјалистичка ординација по протетика од
Велес поради промена на бројот на тимовите)

По однос на седмата точка на дневниот ред, дискутираа Директорката Парнарџиева-
Змејкова, Д-р Љубиша Каранфиловски и Елена Трпковска.

По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на договорен надоместок на здравствените

установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко – консултативната
стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и

протетика  за 2014 година

ТОЧКА 9 - Барање од директорката Парнарџиева – Змејкова за донесување решение за
изрекување на дисциплинска мерка на вработени во Фондот (за четири лица) и Барање
од директорот Мехази за донесување решение за изрекување на дисциплинска мерка на
вработени во Фондот (за едно лице)
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Во врска со осмата точка на дневниот ред, најпрво Директорот Мехази дава објаснување
зошто поднел барање за донесување на решение за дисциплинска мерка за вработениот
Владмир Димковски со посебен осврт на неговиот однос кон вработениот Бедри Мемети.
Понатаму, дискутираат Д-р Јосиф Трајковски, Д-р Љубиша Каранфиловски,
Директорката Парнарџиева-Змејкова и Директорот Мехази. Потоа, Лидија Маркузанова
истакна дека по извршената проверка констатирано е дека истечен е рокот од 30 дена
од денот на започнувањето на постапката, за донесување на решение за изрекување на
дисиплинска мерка.

Директорката Парнарџиева-Змејкова дава објаснување во врска со барањето за
донесување на решение за дисциплинска мерка за вработениот Бедри Мемети. Потоа
Лидија Маркузанова истакна дека и во овој случај истечен е рокот од 30 дена од денот на
започнување на постапката до донесување на решението за изрекување на дисциплинска
мерка.

Директорката Парнарџиева-Змејкова дава објаснување и за барањата за донесување на
решенија за изрекување на дисциплински мерки за вработените во секторот за
меѓународни договори за социјално осигурување и тоа за Директорот Аритон Фида и
вработените Зиза Ислами и Далибор Недељковиќ. Станува збор за тоа дека до крајот на
мај секоја година потребно е секторот да достави финансиски пресметки према сите
држави со кои имаме договор. Кога на крајот на јуни побарав известување за
постапувањето од нивна страна, тие тогаш почнале со работа. При работата
направиле грешка односно заборавиле една 0, го згрешиле почетниот буџет со
задолжување и тоа со грешка во табелата за 2013 година. Истакнува дека станува збор
за парична казна за вработените поради неажурност и доколку понатаму се јават
финасиски импликации и штета (потенцијално 100 милиони денари ненавремено
поднесени побарувања до други држави), ќе се бара солидарно надоместување на истата
од страна на вработените. Директорот Мехази во однос на ова истакнува дека во тој
период бил на одмор и истата задача ја задал и тој на Директорот на секторот Аритон
Фида, кој пак тоа го побарал од вработените во секторот Зиза Ислами и Далибор
Недељковиќ. Исто така, наведува дека Директорот Аритон Фида задачата им ја
препратил по е-маил, додека Зиза Ислами и Далибор Недељковиќ не ја извршиле дадената
обврска. Оттука, истакнува дека би бил согласен да ги потпише решенијата за
изрекување за дисциплинска мерка за вработените Зиза Ислами и Далибор Недељковиќ, а
нема да го потпише решението за Аритон Фида. Управниот одбор по ова укажа дека со
овој став застанува на страната на непрофесионалното однесување на вработениот.

По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

Решение за изрекување на дисциплинска мерка за Аритон Фида

ТОЧКА 10 – Разно

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 10 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 11.10 часот заврши со работата на
CLX -та седница.
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Записничар, Управен одбор
Ивана Атанасовска Претседател,

Елена Трпковска

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


