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ЗАПИСНИК
од CLXIV -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 7 ноември 2014 година со почеток во 12.00 часот во просториите на Фондот

за здравствено осигурување на Македонија

Присутни 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;
 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:

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

 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;
 Бранислава Катушевска раководител на одделението за буџетска координација,

преговарање и договарање (делумно присутна);
 Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководствени работи
(делумно присутна);
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (делумно
присутна);
 Снежана Ќовкароска Шилоска, раководител на одделението за буџетска и
финансиска контрола (делумно присутна);
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.

Седницата ја водеше претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска. На
почетокот утврди дека на седницата се присутни пет членови на Управниот одбор, со
што се исполнети 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
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- Усвојување на записникот од CLII седница одржана на 27 мај 2014 година
- Усвојување на записникот од CLIII седница одржана  од 4 до 8 јуни 2014 година
- Усвојување на записникот од CLVIII седница одржана на 18 јули 2014 година
- Усвојување на записникот од CLIX седница одржана на 6 август 2014 година
- Усвојување на записникот од CLX седница одржана на 18 август 2014 година

1. Анализа на остварувањето на специфичниот вид и обем на остварени
здравствени услуги на осигурените лица за третиот квартал на 2014 година за
јавните здравствени установи;

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година;

3. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на начинот на искажување на
извршените здравствени услуги на осигурените лица во јавните здравствени
установи;

4. Предлог за донесување на 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;

5. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за формирање на
Второстепена лекарска комисија за лекување во странство;

6. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор (аптека Профарма, од Ново
Село – Струмица, аптека Еурофарм од Битола, аптека Весна Фарм од Велес,
аптека Сити фармација од Скопје, ПЗУ Снежана Медика Плус од Скопје);

7. Информација за постапување на  бањите по насоките дадени од Фондот во врска
со повратокот на незаконски повеќе наплатени средства од осигурените лица;

8. Предлог за започнување на дисциплинска постапка за вработен во Фондот;

Информативни точки:

9. Информација за плаќањата на ФЗОМ и состојбата на сметката во трезорот;
10. Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на

ЈЗУ за периодот јануари - август 2014 година;
11. Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на здравствени

услуги во ЈЗУ за периодот јануари - март 2014 година ;
12. Извештај од финансиски контроли на ЈЗУ за периодот јануари - јуни 2014 година;
13. Разно.

Директорот Мехази извести дека ќе треба да присуствува на состанок во Владата на
Република Македонија поради што ќе мора и да ја напушти седницата. Од таа причина
побара точката 8 од предлог дневниот ред да се разгледа како прва бидејќи во врска со неа
сака да го изнесе својот став.

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од CLII седница одржана на 27 мај 2014 година
- Усвојување на записникот од CLIII седница одржана  од 4 до 8 јуни 2014 година
- Усвојување на записникот од CLVIII седница одржана на 18 јули 2014 година
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- Усвојување на записникот од CLIX седница одржана на 6 август 2014 година
- Усвојување на записникот од CLX седница одржана на 18 август 2014 година

1. Предлог за започнување на дисциплинска постапка за вработен во Фондот;
2. Анализа на остварувањето на специфичниот вид и обем на остварени

здравствени услуги на осигурените лица за третиот квартал на 2014 година за
јавните здравствени установи;

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година;

4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на начинот на искажување на
извршените здравствени услуги на осигурените лица во јавните здравствени
установи;

5. Предлог за донесување на 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;

6. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за формирање на
Второстепена лекарска комисија за лекување во странство;

7. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор (аптека Профарма, од Ново
Село – Струмица, аптека Еурофарм од Битола, аптека Весна Фарм од Велес,
аптека Сити фармација од Скопје, ПЗУ Снежана Медика Плус од Скопје);

8. Информација за постапување на  бањите по насоките дадени од Фондот во врска
со повратокот на незаконски повеќе наплатени средства од осигурените лица;

Информативни точки:

9. Информација за плаќањата на ФЗОМ и состојбата на сметката во трезорот;
10. Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на

ЈЗУ за периодот јануари – август 2014 година;
11. Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на здравствени

услуги во ЈЗУ за периодот јануари - март 2014 година;
12. Извештај од финансиски контроли на ЈЗУ за периодот јануари - јуни 2014 година;
13. Разно.

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

- Усвојување на записникот од CLII седница одржана на 27 мај 2014 година
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CLII седница одржана
на 27 мај 2014 година.
- Усвојување на записникот од CLIII седница одржана  од 4 до 8 јуни 2014 година
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CLIII седница
одржана  од 4 до 8 јуни 2014 година.

- Усвојување на записникот од CLVIII седница одржана на 18 јули 2014 година
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CLVIII седница
одржана на 18 јули 2014 година.

- Усвојување на записникот од CLIX седница одржана на 6 август 2014 година
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CLIX седница
одржана на 6 август 2014 година.
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- Усвојување на записникот од CLX седница одржана на 18 август 2014 година
Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CLX седница одржана
на 18 август 2014 година.

ТОЧКА 1 - Предлог за започнување на дисциплинска постапка за вработен во Фондот

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор расправаше за Предлог
за започнување на дисциплинска постапка за вработен во Фондот, работа во
надлежност на директорот на Фондот за која не постоела согласност помеѓу двете лица
од кои се состои директорот, поради што согласно Законот за здравственото
осигурување одлучува Управниот одбор. Според предлогот доставен од директорката
Паранарџиева -Змејкова, добиени се сознанија дека работничката за која се предлага
започнување на постапка вршела влијание на друга работничка за повлекување на
правосилно известување за договорна казна на здравствена установа. Потребно е во
дисциплинската постапка да се утврдат фактите за тие наводи. Директорот Мехази
наведе дека според неговите сознанија немало вршење на недозволено влијание туку само
консултации а за тоа може да даде и подетално известување.

По ова, се разви дискусија на  членовите на Управниот одбор по која се одлучи оваа точка
да се симне од дневниот ред и да се разгледува на некоја следна седница откако
директорот Мехази ќе даде подетално известување.

По разгледувањето на првата точка на дневниот ред, поради состанок во Владата на
Република Македонија седницата ја напушти директорот Мехази.

ТОЧКА 2 - Анализа на остварувањето на специфичниот вид и обем на остварени
здравствени услуги на осигурените лица за третиот квартал на 2014 година за јавните
здравствени установи

Анализата за остварување на специфичниот вид и обем на здравствени установи во
третиот квартал на 2014 година ја образложија директорката Парнарџиева – Змејкова
и Бранислава Катушевска. Наведоа дека анализата се прави врз основа на Планот за
специфичен вид и обем и остварувањето на истиот  квартал од 2014 година. Во
анализата се опфатени вкупно 14 здравствени установи каде е извршена контрола на
ДСГ и останати болничките услуги опфатени со Планот за специфичниот вид и обем на
здравствени услуги. Контролата за дел од здравствените установи е спроведена на терен
од контролорите на Фондот, а за останатите установи податоците се обезбедени од
базата во ДСГ груперот. Потоа и подетално ги образложија констатациите за одделни
здравствени установи како и предлозите за промена на договорниот надоместок на некои
од нив.

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година

Врз основа на Анализата и образложението дадено во врска со точката 1, Управниот
одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на договорните надоместоци на јавните

здравствени установи за 2014 година
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ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на начинот на искажување
на извршените здравствени услуги на осигурените лица во јавните здравствени установи

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

Одлука
за утврдување на начинот на искажување на извршените здравствени услуги на

осигурените лица во јавните здравствени установи

со која се уредува начинот на кој јавните здравствени установи ги искажуваат
извршените здравствени услуги на осигурените лица преку доставување на извештај за
извршените здравствени услуги за осигурените лица.

ТОЧКА 5 - Предлог за донесување на 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

Објаснување на предлогот даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе дека се
работи за сега отворени две аптекарски станици. Со предложената одлука се утврдува
месечниот износ на средства за нив. Истите доставиле комплетна документација за
склучување на договор и се дел од мрежата на здравствени установи.

По објаснувањето се отвори дискусија за статусот на аптекарските станици и начинот
на нивната работа. На крајот, 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

ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за формирање
на Второстепена лекарска комисија за лекување во странство

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

Одлука
за изменување на Одлуката за формирање на Второстепена лекарска комисија за

лекување во странство

со која се изврши замена на еден член на комисијата.

ТОЧКА 7 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа барањата на
аптеката Профарма од Ново Село – Струмица, аптеката Еурофарм од Битола,
аптеката Весна Фарм од Велес, аптеката Сити фармација од Скопје, и на ПЗУ Снежана
Медика Плус од Скопје по што ја задолжи стручната служба одговорите на барањата
да ги достави на здравствените установи.
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ТОЧКА 8 - Информација за постапување на  бањите по насоките дадени од Фондот во
врска со повратокот на незаконски повеќе наплатени средства од осигурените лица

Директорката Паранарџиева – Змејкова ја изложи Информација за постапување на
бањите. Наведе дека врз основа на извршена контрола Фондот изготви извештај од кој
може да се види дали бањите постапуваат по задолжението за враќање на незаконски
повеќе наплатени средства од осигурените лица за период од 2013  и 2014 година. Потоа
беа разгледани постапувањата на одделните бањи.

Потоа се разви дискусија на членовите на Управниот одбор која заврши со давање
поддршка на менаџментот и стручната служба на Фондот за продолжување на
напорите за обезбедување на бањски услуги на законит начин во интерес на осигурените
лица.

На CLXIV -та седница Управниот одбор ги разгледа и следните точки од информативен
карактер во врска со кои не беа донесени одлуки или заклучоци:

ТОЧКА 9 - Информација за плаќањата на ФЗОМ и состојбата на сметката во
трезорот
ТОЧКА 10 - Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на
буџетите на ЈЗУ за периодот јануари – август 2014 година
ТОЧКА 11 - Извештај од финансиска контрола на начинот на фактурирање на
здравствени услуги во ЈЗУ за периодот јануари - март 2014 година
ТОЧКА 12 - Извештај од финансиски контроли на ЈЗУ за периодот јануари - јуни 2014
година

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 13 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.10 часот заврши со работата на
CLXIV -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Ангел Митевски


