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ЗАПИСНИК
од CLXVI -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 4 декември 2014 година со почеток во 12.30 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;
 Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската

комора 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:

 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;
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска координација,

преговарање и договарање (делумно присутна);
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа (делумно

присутен);
 Бранко Аџигогов, советник на директорот на ФЗОМ (делумно присутен);
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (делумно

присутна);
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);
 Лидија Маркузанова, раководител на одделението за управување со човечки

ресурси (делумно присутна);
 Николче Крстевски, раководител на одделението за јавни набавки (делумно

присутен);
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.
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Седницата ја водеше претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска. На
почетокот 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. Информација за плаќањата на ФЗОМ и состојбата на сметката во трезорот;
2. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на буџетот на Фондот за

здравствено осигурување на Македонија за 2015 година;
3. Предлог за донесување на Одлука за извршување на буџетот на Фондот за

здравствено осигурување на Македонија за 2015 година;
4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на

висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Очна
болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - Скопје за услуги од областа на
офталмолошката болничка здравствена заштита во 2014 година;

5. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка
болница Аџибадем Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на
кардиоваскуларната хирургија во 2014 година;

6. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година -
за Клиниката за неврологија;

7. 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;

8. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување
на правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско
потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат
специјалистичко - консултативна здравствена заштита;

9. Предлог за утврдување на референтна цена на нова здравствена услуга -
Биомедицинско потпомогнато оплодување со гестациски носител;

10. Предлог за донесување на Правилник за содржината и начинот на остварувањето
на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот
на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено
осигурување;

12. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот
за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала,
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на начин и
методологија за утврдување на цени на ортопедски помагала и Одлука за
изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на
ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право
на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

13. Предлог за донесување на Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;
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14. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои
се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија;

15. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни
набавки за 2014 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

16. 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;

17. Разгледување на акти од надлежност на директорот на Фондот кои не биле
потпишани од двете лица од кои се состои директорот;

18. Предлог за започнување на дисциплинска постапка за вработен во Фондот
согласно мислење на Агенцијата за администрација;

19. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во
специјалистичко – консултативната здравствена заштита по упат на избран
лекар;

20. Разно.

Потоа наведе дека со оглед што членовите на Управниот одбор немале доволно време да
разгледаат дел од материјалите за точките 17 и 18, овие точки треба да се симнат од
дневниот ред и да се разгледаат на  следната седница. За точките 2 и 3 не беше доставен
материјал од стручната служба и беше предложено да се разгледаат на некоја од
следните седници. Поради тоа и тие точки нема да се разгледуваат на оваа седница.
Предлогот беше едногласно прифатен од Управниот одбор по што за работата на CLXV
-та седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Информација за плаќањата на ФЗОМ и состојбата на сметката во трезорот;
2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на

висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Очна
болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - Скопје за услуги од областа на
офталмолошката болничка здравствена заштита во 2014 година;

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка
болница Аџибадем Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на
кардиоваскуларната хирургија во 2014 година;

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година -
за Клиниката за неврологија;

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 Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување
на правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско
потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат
специјалистичко - консултативна здравствена заштита;

7. Предлог за утврдување на референтна цена на нова здравствена услуга -
Биомедицинско потпомогнато оплодување со гестациски носител;
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8. Предлог за донесување на Правилник за содржината и начинот на остварувањето
на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување;

9. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот
на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено
осигурување;

10. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот
за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала,
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на начин и
методологија за утврдување на цени на ортопедски помагала и Одлука за
изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на
ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право
на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

11. Предлог за донесување на Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;

12. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтни цени на лекови кои
се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија;

13. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни
набавки за 2014 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

14. 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;

15. Разгледување на акти од надлежност на директорот на Фондот кои не биле
потпишани од двете лица од кои се состои директорот;

16. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во
специјалистичко - консултативната здравствена заштита по упат на избран
лекар;

17. Разно.

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

ТОЧКА 1 - Информација за плаќањата на ФЗОМ и состојбата на сметката во трезорот

Во рамките на правата точка на дневниот ред, директорката Парнарџиева - Змејкова и
Владимир Димковски го запознаа Управниот одбор со реализацијата на достасаните
обврски на Фондот и со реализацијата на налозите за плаќање на обврските што се
доставени до трезорот на Министерството за финансии. Укажаа на трендот на раст
на нереализираните налози за плаќање како и дека Фондот тие средства ги има но не
може да ги исплати поради нереализацијата во Министерството. Директорката
Парнарџиева - Змејкова наведе и дека заради неисплатените средства специјалистичките
здравствени установи најавиле штрајк.

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Очна болница
Еуропиан Еје Хоспитал“ - Скопје за услуги од областа на офталмолошката болничка
здравствена заштита во 2014 година

Објаснување на предлогот даде Бранислава Катушевска. Наведе дека предлогот за
измена на посебните надоместоци е по барање од ПЗУ „Очна болница Еуропиан Еје
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Хоспитал“ - Скопје“ за измена на планот за вид и обем на здравствени услуги, во
третиот и четвртиот квартал на 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. Во согласност со тоа, се предлага во рамките на истиот вкупен
договорен надоместок за 2014 година, да се изврши измена на  соодносот на  неговите
составни делови што се однесуваат на одделни услуги.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што
Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ  за

услуги од областа на офталмолошката болничка здравствена заштита во 2014
година

со која се изврши предложената измена.

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка
болница Аџибадем Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на
кардиоваскуларната хирургија во 2014 година

Бранислава Катушевска наведе дека и кај оваа здравствена установа се предлага во
рамките на истиот вкупен договорен надоместок за 2014 година да се изврши измена на
двата одделни надоместоци кои се негов составен дел. Предлогот е исто така врз основа
на барање од здравствената установа за корекција на видот и обемот на здравствени
услуги во четвртиот квартал 2014 година за сметка на зголемување на еден вид услуги, а
намалување на друг вид, според потребите на осигурените лица.

Управниот одбор го прифати објаснувањето, по што едногласно донесе

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

Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина од Скопје за
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2014 година

ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 2014 година - за
Клиниката за неврологија

Бранислава Катушевска наведе дека врз основа на Анализа на специфичниот вид и обем на
здравствени услуги за третиот квартал на 2014 година на ЈЗУ, беше извршено
намалување на договорниот надоместок на ЈЗУ Универзитетскa клиника за неврологија, за
износ од 4.092.480 ден. По приговор на установата, извршената контрола од страна на
контролорите на Фондот и увидот во електронската фактура на здравствени услуги  за
специфичниот вид и обем на здравствени услуги  за третиот квартал 2014 година, се
предлага  договорниот надоместок да се врати на претходното ниво.

По објаснувањето, Управниот одбор, без дискусија, едногласно ја донесе предложената
Одлука
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за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на
јавните здравствени установи за 2014 година - за Клиниката за неврологија

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 Владимир Димковски. Наведе дека со предложената
одлука, во согласност со Правилникот за склучување на договори и определување на
месечниот износ на средства, се утврдува месечниот износ за две аптекарски станици.
Истите до Фондот доставиле комплетна документација за склучување на договор и се
дел од мрежата на здравствени установи.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

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

со која се утврдува месечниот износ за две аптекарски станици.

ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на
правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато
оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко - консултативна
здравствена заштита

Објаснување по оваа точка на дневниот ред даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе дека
согласно Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување, дадено е правото за
биомедицински потпомогнато оплодување (БПО) на деловната жена и правото за БПО
на брачни двојки со гестациски носител. Врз основа на тоа со предложената измена на
правилникот се овозможува право на поведување на постапка на БПО со донорски
материјал (сперматозоиди, ооцити или ембриони,)  да имаат полнолетни и деловно
способни жени кои не се во брак или не живеат во вонбрачна заедница, ако претходното
лекување е неуспешно или лекувањето со други методи е безизлезно и според општата
здравствена состојба се способни за родителска грижа. Исто така со измените на овој
правилник е овозможено  право за БПО на брачни двојки  со гестациски носител кои
имаат проблем со женски или машки стерилитет што не може да  се излекува. На товар
на средствата на Фондот е само  постапката на внесување на ембрионот во матката на
гестацискиот носител.

По објаснувањето, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а одговори даваа
Даниела Јовческа Ѓуровска и Бранко Аџигогов. Во дискусијата учествуваа сите членови на
Управниот одбор а по нејзиното заклучување Управниот одбор едногласно го донесе
предложениот

Правилник



7

за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување
договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствени

услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои
вршат специјалистичко - консултативна здравствена заштита

ТОЧКА 7 - Предлог за утврдување на референтна цена на нова здравствена услуга -
Биомедицинско потпомогнато оплодување со гестациски носител

Во врска со донесениот правилник од претходната точка на дневниот ред, Управниот
одбор едногласно донесе и

Одлука за
дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги од

областа на гинеколошко акушерската дејност

со која се утврди референтна цена за биомедицинско потпомогнато оплодување со
гестациски носител. Цената е утврдена врз основа на структурата на цената на БПО од
која се исклучени процедурите кои во случајот со гестациски носител не се применуваат.

ТОЧКА 8 - Предлог за донесување на Правилник за содржината и начинот на
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Предлогот го објасни Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе дека предлогот содржи само
неколку измени на досегашниот правилник, но поради неколкуте измени на правилникот во
изминатиот период, заради поголема прегледност се предлага да биде донесен како
целосно нов правилник. Потоа ги елаборира новите измени кои се состојат во следното:
1.Усогласување на  постапката за пререгистрација на лицата со ниски примања и нивно
усогласување со проектот на Владата на РМ „Крај на турканиците и редиците во ФЗОМ
предизвикани од задолжителната пререгистрација на лицата со ниски примања“. Имено
со овие измени ќе се поедностави постапката за пријавување во здравствено осигурување
на овие лица поради тоа што податоците за нивните приходи автоматски ќе се
превземаат од  УЈП и повеќе овие лицата нема да поднесуваат изјави за висината на
нето приходите во семејството. Со тоа ќе се избегнат можните кривични пријави
поради давање на лажни изјави од одредени осигурениците како и водење на долги судски
постапки за надомест на штета. 2. Обезбедување на континуитет во здравственото
осигурување во членот 7 став 2  на осигурениците кои имаат започнато постапка за
остварување на право на пензија за да можат да ги користат правата од здравственото
осигурување уште 60 дена по престанокот на работниот однос. 3. Допрецизирање на
членот 8 став 2 кој се однесува на доставување на потврдите за редовно школување/
студирање односно обезбедување на континуитет на осигуреното лице кое не го изгубило
статусот – редовен студент. 4. за прв пат регулирање на начинот на остварување на
право на надоместок на средства на осигурените лица за здравствени услуги од
задолжително здравствено осигурување.

По објаснувањето, Управниот одбор ги поддржа предложените измени и едногласно го
донесе предложениот

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

задолжителното здравствено осигурување
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ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на обрасците предвидени во правилникот за содржината и начинот на
остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување

Даниела Јовческа Ѓуровска објасни дека со предложената Одлука, постоечките обрасци
за рефундација на лекови, вградени и потрошни материјали, ортопедски помагала се
изменуваат и дополнуваат согласно одредбите на измените и дополнувањата на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување. Исто така заради усогласување со измените
и дополнувањата на Правилникот, се воведуваат и два нови обрасци за рефундација на
средства од извршена специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено
болничко лекување како и барање за рефундација за пружени здравствени услуги во
специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита за осигурениците кои
во периодот на користење на овие здравствени услуги немале платен придонес за
здравствено осигурување.  Со Одлуката се врши и допрецизирање на образецот за
ослободување од партиципација во кој се овозможува за осигурениците кои не задржале
примерок или копија од годишната даночна пријава, да можат да го остварат правото и
со дополнително издадено Уверение за остварени приходи од Управата за јавни приходи.

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 остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување

ТОЧКА 10 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала,
Правилник за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на начин и
методологија за утврдување на цени на ортопедски помагала и Одлука за изменување и
дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени на ортопедски и други
помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на товар на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија

Објаснување по оваа точка на дневниот ред даде Бранко Аџигогов. Наведе дека согласно
своите ингеренции, а во согласност со Законот за здравствено осигурување Комисијата
за ортопедски и други помагала, подготви предлог измени на Правилникот за
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала, на Одлуката за
утврдување на референтни цени на ортопедски и други помагала и на Правилникот за
утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други
помагала. Потоа детално ги образложи одделните предлози наведувајќи на кои помагала
се однесуваат и причините поради кои се предлагаат.

По објаснувањето и дискусијата која следуваше, Управниот одбор ги прифати
предлозите на комисијата, по што едногласно донесе

Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за индикациите за остварување на право

на ортопедски и други помагала

Правилник
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за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на начин и методологија
за утврдување на цени на ортопедски помагала

и
Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на
ортопедски и други помагала за кои осигурените лица можат да остварат право на

товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 11 - Предлог за донесување на Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот
за здравствено осигурување на Македонија

По објаснувањето дадено од Кристина Христова дека се работи за еден вид
консолидиран текст чие донесување се наметна поради големиот број на измени на
Листата од нејзиното прво донесување во 2007 година, Управниот одбор едногласно ја
донесе предложената

Листа
на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 12 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на референтни цени на
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија

Кристина Христова објасни дека и кај оваа одлука се врши консолидирање на текстот
поради големиот број на измени што ја правеше одлуката тешко прегледна за
заинтересираните корисници.

Управниот одбор по објаснувањето едногласно ја донесе предложената

Одлука
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 13 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за
јавни набавки за 2014 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
По оваа точка објаснување даде Николче Крстевски. Наведе дека предлогот опфаќа
дополнување на Планот со две нови постапки, промена на времетраењето на договорот
за јавна набавка кај една постапка и промена на називот кај една постапка.

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа а Николче Крстевски и директорката
Парнарџиева - Змејкова даваа дополнителни објаснувања на нивните прашања.

На крајот на дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

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

здравствено осигурување на Македонија

со која се извршија предложените измени и дополнувања.
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ТОЧКА 14 - 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

Објаснување по оваа точка дадоа Лидија Маркузанова и директорката Парнарџиева –
Змејкова. Наведоа дека со предложената измена се создаваат услови за вклучување на
волонтерите кои се ангажирани во подрачните служби Свети Николе и Кочани во
систематизацијата. Истите се неопходни за работењето на тие подрачни служби.

Директорот Мехази укажа на потребата на ангажирањето на волонтерите да се
пристапи интегрално а не парцијално па во таа смисла да се подготви анализа за сите
подрачни служби во кои се ангажирани волонтери и за можноста за нивно вработување.

Управниот одбор потоа едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на

работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

со кој се извршија измени и дополнувања во систематизацијата на работните места во
подрачните служби Свети Николе и Кочани.

ТОЧКА 15 - Разгледување на акти од надлежност на директорот на Фондот кои не биле
потпишани од двете лица од кои се состои директорот

Во рамките на оваа точка, Управниот одбор одлучуваше за следните документи кои не
биле потпишани од двете лица од кои се состои директорот: 1. Допис до
Министерството за финансии за барање согласност за вработување во ПС Свети
Николе; 2. Допис до Министерството за финансии за барање согласност за вработување
во ПС Кочани; 3. Барање за објавување на јавен оглас за вработување на јавен службеник
во ПС Свети Николе; 4. Барање за објавување на јавен оглас за вработување на јавен
службеник во ПС Кочани; 5. Нови променети договори со вработени во ФЗОМ, Анекси на
договори со вработени во ФЗОМ; 6. Барање за потпишување на спогодбата за
превземање на вработена од Државниот завод за статистика (А.О.); 7. Барање за
потпишување на нов договор за работа за вработена во ФЗОМ (Р.Ф.); 8. Барање за
Покренување на Дисциплинска постапка за вработен во ФЗОМ (Б.А.); 9. Барање за
покренување на дисциплинска постапка за вработен во ФЗОМ ПС Скопје (З.П.); 10.
Барање за потпишување на договори за вршители на должност директори на секторите
во ФЗОМ; 11. Предлог за донесување на Годишниот план за правнична застапеност на
етничките заедници; 12. Предлог за усвојување на одлука за дополнување на веб страната
на ФЗОМ и со верзија на албански јазик; 13. Предлог за разрешување на комисија за
ортопедски помагала и на комисијата за референтни цени на здравствени услуги при
ФЗОМ; 14. Предлог за разрешување и именување на нов раководител на Подрачна служба
Скопје; и 15. Предлог за објавување на јавен оглас за празните места на секторски
директори во ФЗОМ.

Од разгледаните документи, Управниот одбор ги усвои следните: 1. Допис до
Министерството за финансии за барање согласност за вработување во ПС Свети
Николе, 2. Допис до Министерството за финансии за барање согласност за вработување
во ПС Кочани; 3. Барање за објавување на јавен оглас за вработување на јавен службеник
во ПС Свети Николе; 4. Барање за објавување на јавен оглас за вработување на јавен
службеник во ПС Кочани.
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ТОЧКА 16 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на плаќање на лабораториските испитувања во
специјалистичко – консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар

Управниот одбор врз основа на работниот материјал, без дискусија, едногласно го донесе
предложениот

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

лабораториските испитувања во специјалистичко – консултативната здравствена
заштита по упат на избран лекар

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 17 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.00 часот заврши со работата на
CLXVI -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Ангел Митевски


