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ЗАПИСНИК 

од CLXI -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

одржана на 22 септември 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;  

 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;  

 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. 

 

Илија Глигоров по пат на е-меил извести дека поради службено патување во БиХ нема да 

присуствува на закажаната 161 седница на УО на ФЗОМ за 22.09.2014 г. Извести и дека 

врз основа на добиената покана со дневниот ред внимателно ги разгледал добиените 

материјали за седницата и позитивно се изјаснува дека гласа за дневниот ред и за сите 

материјали. 

 

Присутни од ФЗОМ: 

 

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ; 

 Дијана Василеска, раководител на одделението за спроведување на меѓународни 

договори за социјално осигурување (делумно присутна); 

 Елена Тулевска, стручен соработник во одделението за план и анализа (делумно 

присутна); 

 Бранислава Катушевска раководител на одделението за буџетска координација, 

преговарање и договарање (делумно присутна);  

 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна); 

 Марија Шоковска, стручен соработник во одделението за буџетска координација, 

преговарање и договарање (делумно присутна); 
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 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 

условите за полноважно работење и одлучување. Потоа го прочита известувањето кое 

по пат на е-меил го испрати отсутниот член Илија Глигоров со кое известува дека 

поради службено патување во БиХ нема да присуствува на закажаната 161 седница на 

УО на ФЗОМ за 22.09.2014 г. Во известувањето наведува дека врз основа на добиената 

покана со дневниот ред внимателно ги разгледал добиените материјали за седницата и 

позитивно се изјаснува дека гласа за дневниот ред и за сите материјали. Согласно член 22 

на Деловникот за работата на Управниот одбор, со ваквото изјаснување се смета дека 

Илија Глигоров гласал по сите дадени предлози доколку тие не бидат променети на 

седницата.  

 

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 содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување;  

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на на Одлуката за 

утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење 

на здравствени услуги на осигурените лица во странство;  

3. Предлог за изменување 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;  

4. Анализа на остварување на видот и обемот на здравствени услуги за првиот и 

вториот квартал на 2014 година за ПЗУ кои вршат лабораториска дејност со 

упат од матичен лекар (ЛУ1), ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна 

здравствена заштита и ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна 

стоматолошка здравствена заштита; 

5. Анализа за остварување на дијализни третмани за првиот и вториот квартал на 

2014 година на ПЗУ и ЈЗУ кои имаат договор за дијализни третмани; 

6. Предлог за измена на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ Систина 

нефроплус – Кавадарци и ПЗУ Систина нефроплус еден – Гостивар;  

7. Предлог за измена на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ „Очна 

болница Еуропиан Еје Хоспитал“ – СКОПЈЕ; 

8. Одговори на приговори на Одлуката за измена на договорните надоместоци за 

ЈЗУ за 2014 (од ЈЗУ Психијатриска болница Негорци и ЈЗУ Специјална болница за 

белодробни заболувања и ТБЦ Лешок); 

9. Предлог од Комисијата  за лекови со АТЦ ознака B – лекови за крв и крвни органи, 

за утврдување на нов лек на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (за 

лекот Clopidogrel); 

10. Информација со мислење по Одлуката на Управниот одбор за утврдување на 

предлог референтни цени на лекови донесена на седницата на 6 август 2014 

година; 

11. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 
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12. Предлог за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ; 

13. Предлог за донесување на правилник за дополнување на Правилникот за начинот 

на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од 

информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот; 

14. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на 

месечен паушален надоместок за работата на членовите на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

15. Разно. 

 

Предлог дневниот ред беше едногласно прифатен од Управниот одбор по што за 

работата на CLXI -та седница се усвои следниот 

 

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 остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување;  

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на на Одлуката за 

утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на користење 

на здравствени услуги на осигурените лица во странство;  

3. Предлог за изменување 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;  

4. Анализа на остварување на видот и обемот на здравствени услуги за првиот и 

вториот квартал на 2014 година за ПЗУ кои вршат лабораториска дејност со 

упат од матичен лекар (ЛУ1), ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна 

здравствена заштита и ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна 

стоматолошка здравствена заштита; 

5. Анализа за остварување на дијализни третмани за првиот и вториот квартал на 

2014 година на ПЗУ и ЈЗУ кои имаат договор за дијализни третмани; 

6. Предлог за измена на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ Систина 

нефроплус – Кавадарци и ПЗУ Систина нефроплус еден – Гостивар;  

7. Предлог за измена на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ „Очна 

болница Еуропиан Еје Хоспитал“ – СКОПЈЕ; 

8. Одговори на приговори на Одлуката за измена на договорните надоместоци за 

ЈЗУ за 2014 (од ЈЗУ Психијатриска болница Негорци и ЈЗУ Специјална болница за 

белодробни заболувања и ТБЦ Лешок); 

9. Предлог од Комисијата  за лекови со АТЦ ознака B – лекови за крв и крвни органи, 

за утврдување на нов лек на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (за 

лекот Clopidogrel); 

10. Информација со мислење по Одлуката на Управниот одбор за утврдување на 

предлог референтни цени на лекови донесена на седницата на 6 август 2014 

година; 

11. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 

12. Предлог за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ; 

13. Предлог за донесување на правилник за дополнување на Правилникот за начинот 

на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од 

информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот; 



 4 

14. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за определување на 

месечен паушален надоместок за работата на членовите на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

15. 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 изменување и дополнување на 

правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување 

 

За првата точка на дневниот ред објаснување даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе 

дека измената во правилникот се предлага со цел да се овозможи на осигурените лица кои 

користат хемодијализа  подолго да престојуваат  во странство. Со измената се ќе се 

овозможи осигурените лица кои привремено престојуваат во странство, да може на 

товар на средствата на Фондот во странска здравствена установа да користат 

тринаесет хемодијализи во годината и тоа не подолго од  30 дена. Потоа даде 

објаснување и за предложеното изменување на Правилникот за начинот на користење, 

пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на 

ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот од точка 13 на дневниот ред. Во однос на тој предлог 

наведе дека со него ќе се овозможи спроведувањето на постапката за издавање на 

ортопедски помагала делумно, односно во делот на примањето на нарачките и 

евидентирањето на издадените помагала, да се спроведува преку ВЕБ порталот на 

Фондот. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник  

за изменување и дополнување на правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 

 
ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на правилник за дополнување на Правилникот за 

начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од 

информациониот систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот 

 

По објаснувањето дадено во рамките на првата точка на дневниот ред кое се однесуваше 

и на предлогот за донесување на правилник за дополнување на Правилникот за начинот на 

користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од информациониот 

систем на ФЗОМ достапни на ВЕБ порталот, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Правилник 

за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, пристап, 

издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ 

достапни на ВЕБ порталот 

 
ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на на 

Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за начинот на 

користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство 

 

По оваа точка на дневниот ред објаснување даде Дијана Василеска. Наведе дека врз 

основа на досегашната примена на обрасците на барање Д1 и ПП1 во постапката за 
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остварување на право на здравствено осигурување за време на привремен престој во 

држава со која РМ има склучено (преземено) договор за социјално осигурување поради 

нивно правилно и точно применување се заклучи дека има потреба истите да се изменат. 

Согласно измените во членот 30 од Законот за здравственото осигурување, односно 

остварување на право на здравствено осигурување за време на постојан престој 

(живеење) во држава со која Република Македонија има склучено или преземено договор 

за социјално осигурување, се изготвија обрасци на барање по овој основ, но истите не беа 

пропишани. Праксата покажа дека е потребно нивно пропишување поради 

поедноставување на постапката за остварување на право на здравствено осигурување за 

време на постојан престој (живеење) во држава со која Република Македонија има 

склучено (преземено) Договор за социјално осигурување, односно постапката за 

престанок на претходно даденото право на здравствено осигурување за време на 

постојан престој (живеење) во држава со која Република Македонија има склучено 

(преземено) Договор за социјално осигурување. Потоа ги објасни и измените во одделните 

обрасци. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе  

 

Одлука 

за изменување и дополнување на на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени 

во Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица 

во странство 

 

со која се изменија измени и се утврдија два нови обрасци. 

 

ТОЧКА 4 - Предлог за изменување 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 

 

Објаснување на предлогот даде Елена Тулевска. Наведе дека се предлага прераспределба 

на квотите за аптеките за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на 

средствата на Фондот. Прераспределбата на квотите е направена согласно 

Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за 

определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствените 

услуги  на здравствените установи кои вршат обезбедување  на осигурените лица со 

лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна 

здравствена заштита. Согласно правилникот, ревидирањето на квотите е направено врз 

основа на просечно месечно реализираните износи на квоти согласно податоците со кои 

располага Фондот во последните шест месеци. Средствата се распределени на вкупно 

713 аптеки, од нив кај 352 аптеки квотата е зголемена, а кај 361 аптека се намалува, 

зависно од нивната реализација. Со прераспределбата ќе се овозможи посоодветна 

редистрибуција на средствата за лекови односно подобра снабденост за осигурениците. 

 

По објаснувањето и кусата дискусија која следуваше по него, Управниот одбор 

едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука 

за изменување 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 
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ТОЧКА 5 -  Анализа на остварување на видот и обемот на здравствени услуги за првиот 

и вториот квартал на 2014 година за ПЗУ кои вршат лабораториска дејност со упат од 

матичен лекар (ЛУ1), ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена 

заштита и ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена 

заштита 

 

Анализата пред Управниот одбор ја изложи Бранислава Катушевска. Бидејќи точката 

беше од информативен карактер, Управниот одбор во врска со неа не донесе одлука или 

заклучок. 

 

ТОЧКА 6 -  Анализа за остварување на дијализни третмани за првиот и вториот 

квартал на 2014 година на ПЗУ и ЈЗУ кои имаат договор за дијализни третмани 

 

Анализата за остварување на дијализни третмани за првиот и вториот квартал на 2014 

година на ПЗУ и ЈЗУ кои имаат договор за дијализни третмани пред Управниот одбор ја 

изложи директорката Парнарџиева - Змејкова. И оваа точка беше од информативен 

карактер, па Управниот одбор во врска со неа не донесе одлука или заклучок. 

 

ТОЧКА 7 -  Предлог за измена на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ 

Систина нефроплус – Кавадарци и ПЗУ Систина нефроплус еден – Гостивар 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлозите 

содржани во работните материјали за седницата, без дискусија едногласно донесе 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што 

Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Систина Нефроплус“ – Кавадарци за третирање на 

осигурените лица со дијализа во 2014 година 
 

и 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што 

Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Систина Нефроплус Еден“ – Гостивар за третирање 

на осигурените лица со дијализа во 2014 година 
 

со кои се измени висината на договорниот надоместок на тие две здравствени установи. 

 

 

ТОЧКА 8 -  Предлог за измена на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ „Очна 

болница Еуропиан Еје Хоспитал“ – СКОПЈЕ 

 

Предлогот го образложи Бранислава Катушевска. Наведе дека е по барање од ПЗУ „Очна 

болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ “за измена на планот за вид и обем на 

здравствени услуги, во третиот и четвртиот квартал 2014 година, заради зголемен 

интерес за трансплантација  на корнеа (кератопластика),  замена на силиконско масло, 

фако метода, за сметка за намалување на витректомии, услуги од перматурна 

ретинопатија и од вродена катаракта. Објасни и дека со предложената измена не се 

менува вкупниот надоместок туку неговата внатрешна структура за одделните услуги 

што оваа установа ги дава на осигурените лица. 

 

По објаснувањето и кусата дискусија на членовите, Управниот одбор едногласно донесе 

Одлука 
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за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што 

Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Очна болница Еуропеан Еје Хоспитал“ – Скопје за 

услуги од областа на офталмолошката болничка здрвствена заштита во 2014 година 

 

со која се извршија предложените измени. 

 

ТОЧКА 9 -  Одговори на приговори на Одлуката за измена на договорните надоместоци 

за ЈЗУ за 2014 (од ЈЗУ Психијатриска болница Негорци и ЈЗУ Специјална болница за 

белодробни заболувања и ТБЦ Лешок) 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа приговорите 

ЈЗУ Психијатриска болница Негорци и ЈЗУ Специјална болница за белодробни заболувања 

и ТБЦ Лешок кои се однесуваат на висината на утврдениот договорен надоместок и ја 

задолжи стручната служба одговорите на приговорите да ги достави на двете 

здравствени установи. 

 

ТОЧКА 10 -  Предлог од Комисијата  за лекови со АТЦ ознака B – лекови за крв и крвни 

органи, за утврдување на нов лек на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ (за 

лекот Clopidogrel) 

 

По објаснувањето на Кристина Христова, Управниот одбор врз основа на Одлуката на 

Комисијата за лекови со ознака - В (лекови за крв и крвни органи едногласно донесе 

 

Одлука 

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

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 

со која во Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ се вклучи нов лек - 

Clopidogrel 

 

ТОЧКА 11 -  Информација со мислење по Одлуката на Управниот одбор за утврдување 

на предлог референтни цени на лекови донесена на седницата на 6 август 2014 година 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа Информацијата 

со мислење по Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на лекови донесена на 

6 август 2014 година. Објаснување на информацијата и мислењето даде Кристина 

Христова при што наведе дека по добиените забелешки на предлог референтните цени се 

оствариле и средби со со 44 фирми кои се носители на одобренија за промет на лек во 

Република Македонија. Врз основа на целокупната спроведена постапка се дадени и 

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

лекови.  

По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор при што поставија и 

прашање дали со изменување и дополнување на одлуката кај некои лекови ќе се зголеми 

доплатата за осигурените лица, а по одговорот дека доплатата ќе се зголеми кај шест 

лека и тоа само за пет денари, дискусијата по точката беше заклучена и 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 
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ТОЧКА 12 -  Предлог за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата 

на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ 

 

Управниот одбор врз основа на предлогот содржан во записникот на Комисијата за 

утврдување на предлог референтни цени на лекови во кој е утврдено дека е потребно да се 

направи корекција на референтните цени на одредени лекови, односно да се утврдат нови 

референтни цени за одредени лекови на товар на ФЗОМ, едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на предлог референтни цени на лекови од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на ФЗОМ 

 

 

 

ТОЧКА 13 -  Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги 

 

Објаснување за предлогот даде Марија Шоковска. Наведе дека се предлага утврдување на 

референтна цена за нова услуга - Уреа издишен тест за Helicobacter Pylori. Предлогот е 

врз основа на барање на Универзитетската клиника за Гастроентерохепатологија како и 

по сугестија на ГОБ „8-ми Септември“ каде се врши овој вид на здравствена услуга за 

која до сега Фондот немаше утврдено референтна цена. Имено станува збор за нова 

услуга која се дава во двете здравствени установи како резултат на набавка на нова 

современа апаратура од страна на Министерството за здравство за испитување на 

присуство на бактеријата Helicobacter Pylori преку уреа издишан тест.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  

 

Одлука 

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

завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена 

заштита - амбулантски 
 

со која се утврди референтна цена за нова здравствена услуга - Уреа издишен тест 

за Helicobacter Pylori. 

 

ТОЧКА 14 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за 

определување на месечен паушален надоместок за работата на членовите на Управниот 

одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Во рамките на оваа точка, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката за определување на месечен паушален надоместок за 

работата на членовите на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување 

на Македонија 

 

со која висината на надоместокот се утврди на нивото пред воведувањето на 

антикризните мерки во 2010 година. 

 

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 15 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.15 часот заврши со работата на  

CLXI -та седница. 
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 Записничар,                                                 Управен одбор 

                   Христо Трповски                                                Претседател, 

                                                                         Ангел Митевски 
 

 

 

 

 

 


