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ЗАПИСНИК
од CLXVIII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 30.12.2014 година со почеток во 13.00 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;

 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;
 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:

 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;
 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ;
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска координација,
преговарање и договарање;
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа;
 Соња Златановска, републички контролор-инспектор(делумно присутна)
 Татјана Настевска, самостоен стручен соработник (делумно присутна)
 Ивана Атанасовска, стручен соработник за водење и следење на вонсудски
постапки, во својство на записничар.

Седницата ја отвори и ја водеше претседателот на Управниот одбор, Елена Трпковска.
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
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1. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на буџетот на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија за 2015 година;

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

3. Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните
служби на Фондот за 2015 година;

4. Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени
установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2015
година;

5. Предлог месечен износ на средства на приватните здравствени установи - аптеки
за 2015 година;

6. Предлог надоместоци за јавните здравствени установи за 2015;
7. Предлог договорни надоместоци за 2015 за приватните здравствени установи од

областа на кардиохирургијата , очната хирургија, бањи, дијализа и МАНУ,
8. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени

установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита и
приватните здравствени установи лаборатории кои работат по упат од
матичен лекар (ЛУ1) за 2015 година;

9. Предлог на договорен надоместок за приватните здравствени установи кои
вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во
2015 година;

10. Предлог за изменување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
Систина нефроплус од Кавадарци и Систина нефроплус еден Гостивар;

11. Предлог за утврдување на референтни цени и предлог референтни цени на лекови
кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ;

12. Предлог за изменување на Правилникот за организација и систематизација на
работните места во ФЗОМ;

13. Предлог за изменување на Правилникот за платите на вработените во ФЗОМ;
14. Разгледување на акти од надлежност на директорот на Фондот кои не биле

потпишани од двете лица од кои се состои директорот;
15. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги;
16. Разно.

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

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на буџетот на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија за 2015 година;

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

3. Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните
служби на Фондот за 2015 година;

4. Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени
установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2015
година;

5. Предлог месечен износ на средства на приватните здравствени установи - аптеки
за 2015 година;

6. Предлог надоместоци за јавните здравствени установи за 2015 година;
7. Предлог договорни надоместоци за 2015 за приватните здравствени установи од

областа на кардиохирургијата , очната хирургија, бањи, дијализа и МАНУ,
8. Предлог за утврдување на договорните надоместоци за приватните здравствени

установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита и
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приватните здравствени установи лаборатории кои работат по упат од
матичен лекар (ЛУ1) за 2015 година;

9. Предлог на договорен надоместок за приватните здравствени установи кои
вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во
2015 година;

10. Предлог за изменување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
Систина нефроплус од Кавадарци и Систина нефроплус еден Гостивар;

11. Предлог за утврдување на референтни цени и предлог референтни цени на лекови
кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ;

12. Предлог за изменување на Правилникот за организација и систематизација на
работните места во ФЗОМ;

13. Предлог за изменување на Правилникот за платите на вработените во ФЗОМ;
14. Разгледување на акти од надлежност на директорот на Фондот кои не биле

потпишани од двете лица од кои се состои директорот
15. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги;
16. 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 буџетот на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија за 2015 година;

Директорката Парнарџиева-Змејкова даде образложение, по што Управниот одбор
едногласно ја донесе прелдожената

Одлука
за утврдување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за

2015 година

ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Одлука за извршување на буџетот на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија за 2015 година;

Директорката Парнарџиева-Змејкова даде образложение, по што Управниот одбор
едногласно ја донесе прелдожената

Одлука
за извршување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за

2015 година

ТОЧКА 3 - Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните
служби на Фондот за 2015 година;

Во врска со третата точка на дневниот ред, Владимир Димковски објасни дека ставките
се во согласност со буџетот. Врз основа на буџетот ставени се и нови ставки.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување и подрачните
служби на Фондот за 2015 година;

ТОЧКА 4 - Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени
установи за остварување на правата од здравственото осигурување за 2015 година;
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По однос на четвртата точка на дневниот ред, дискутираа Директорот Мехази,
Директорката Парнарџиева-Змејкова. Директорот Мехази истакна дека распределбата
не е направена правилно согласно главните параметри, фактура и финансиска состојба.
Распределбата не е направена реално според преговорите. Начинот на распределбата не
е еднаков кон сите ЈЗУ. Има разлики од преговорите и од реалната состојба.
Директорката Парнарџиева-Змејкова наведе дека преговорите преку поединечни
разговори се водени со сите ЈЗУ со исклучок на Центрите за јавно здравје. На сите ЈЗУ
им беше посочено колку ќе им се движи зголемувањето согласно параметрите. 97% од
распределбата беше направена заеднички со Директорот Мехази.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи
за остварување на правата од здравственото осигурување за 2015 година

ТОЧКА 5 - Предлог месечен износ на средства на приватните здравствени установи -
аптеки за 2015 година;

Во врска со петтата точка на дневниот ред, објаснување даде Владимир Димковски во
кое наведува дека додадени се нови аптеки кои се влезени во мрежата. Потоа дискутираа
Директорката Парнарџиева-Змејкова, Владимир Димковски и Елена Трпковска.

По дискусијата, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
за утврдување на месечен 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 во 2015 година

ТОЧКА 6 - Предлог надоместоци за јавните здравствени установи за 2015 година;

Во врска со шестата точка на дневниот ред, дискутира Директорката Парнарџиева-
Змејкова, Директорот Мехази, Владимир Димковски и Елена Трпковска.

По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавни здравствени установи за

2015 година ;

ТОЧКА 7 - Предлог договорни надоместоци за 2015 година за приватните здравствени
установи од областа на кардиохирургијата, очната хирургија, бањи, дијализа и МАНУ;

По однос на седмата точка на дневниот ред, објаснување дава Бранислава Катушевска.
Истакнува дека се утврдени надоместоците за ПЗУ од областа на кардиохирургијата,
очната хирургија, дијализа и МАНУ додека за бањите останува да се утврди на наредна
седница на Управниот одбор. Потоа дискутираа Директорката Парнарџиева-Змејкова,
Елена Трпковска, Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска и Бранислава Катушевска.

По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
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за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за
услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите на

осигурените лица на Фондот во 2015 година;

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе го

исплати на Специјалната болница по хируршки болести ,,Филип Втори‘‘ за
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2015 година;

Одлука
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 2015 година;

Одлука
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 2015 година;

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на
ПЗУ Систина Офталмологија за услуги од областа на офталомолошката болничка

здравствена заштита во 2015 година;

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на
ПЗУ Специјална болница по офталмологија-Серафимовски за услуги од областа на

офталмолошката болничка здравствена заштита во 2015 година;

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на

Приватната здравствена установа Диамед Македонија за третирање на осигурените
лица со дијализа во 2015 година;

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на
ПЗУ Специјална болница за нефрологија и дијализа Диамед Скопје за третирање на

осигурените лица со дијализа за 2015 година.

ТОЧКА 8 - Предлог за утврдување на договорните надоместоци за приватните
здравствени установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствена заштита
и приватните здравствени установи лаборатории кои работат по упат од матичен
лекар (ЛУ1) за 2015 година;

Во врска со осмата точка на дневниот ред, објаснување дадоа Директорката
Парнарџиева-Змејкова, Владимир Димковски и Бранислава Катушевска.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот надоместок на здравствените установи за

обезбедени услуги од областа на специјалистичко консултативна здравствена
заштита за 2015 година;
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Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на
здравствените установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските

испитувања во специјалистичко-консултативна здравствена заштита за 2015 година

ТОЧКА 9 - Предлог на договорен надоместок за приватните здравствени установи кои
вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во 2015
година;

Бранислава Катушевска дава објаснување, по што на оваа точка дискутираа Бранислава
Катушевска, Д-р Илија Глигоров и Д-р Љубиша Каранфиловски;

По дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените

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

протетика за 2015 година;

ТОЧКА 10 – Предлог за изменување на договорниот надоместок за 2014 година за ПЗУ
Систина нефроплус од Кавадарци и Систина нефроплус еден Гостивар;

Во врска со оваа точка објаснување дава Бранислава Катушевска и истакнува дека
станува збор за трансформација на Систина нефроплус.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе го

исплати на ПЗУ Систина Нефроплус Кавдарци за третирање на осигурените лица со
дијализа во 2015 година

ТОЧКА 11 - Предлог за утврдување на референтни цени и предлог референтни цени на
лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ ;

Во врска единаесеттата точка објаснување дава Соња Златановска и истакнува дека
станува збор за техничко усогласување. Потоа објаснување дава и Директорката
Парнарџиева-Змејкова по што дискутираа Елена Трпковска, Ангел Митевски, Д-р Љубиша
Каранфиловски, Д-р Илија Глигоров и Д-р Јосиф Трајковски.

По дискусијата, Управниот одбор на Фондот едногласно ги донесе предложените

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за референтни цени на лекови кои се на
Листата на лекови кои паѓаа на товар на Фондот за здравствено осигурување на

Македонија

и

Одлука
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за утврдување на предлог референтни цени на лекови

ТОЧКА 12 - Предлог за изменување на Правилникот за организација и систематизација
на работните места во ФЗОМ ;

По однос на дванаесетта точка на дневниот ред, објаснување даде Татјана Настевска,
по што Управниот одбор едногласно го донесе прелдожениот

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за организација и
систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на

Македонија

ТОЧКА 13 - Предлог за изменување на Правилникот за платите на вработените во
ФЗОМ ;

Во врска со тринаесеттата точка на дневниот ред, дискутираа Директорката
Парнарџиева – Змејкова и Елена Трпковска.

По дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за измена и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите на

работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

ТОЧКА 14 – 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 на дневниот ред, Управниот одбор, согласно член 58-а на
Законот за здравственото осигурување, одлучуваше за акти кои се во надлежност на
директорот на Фондот, но не биле потпишани од двете лица од кои се состои
директорот. Управниот одбор одлучуваше за следните акти:

1. Огласи за вработување за потребите на подрачните служби на ФЗОМ;
2. Барање за согласност за вработување во ФЗОМ

По разгледувањето на актитe, Управниот одбор истите ги усвои.

ТОЧКА 15 - Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги;

Во врска со петнаесеттата точка на дневниот ред, објаснување дава Владимир
Димковски и истакнува дека станува збор за цени за материјали, буџет на Клиника за
очни болести согласно нивните предлози, кератопластика, сколиози.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
За изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за

услуги во болничка здравствена заштита за акутни случаи;

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

од областа на очната хирургија;
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Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за
пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко-консултативна

здравствена заштита-амбулантски;

ТОЧКА 16 - Разно;

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 16 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.40 часот заврши со работата на
CXLII -та седница.

Записничар, Управен одбор
Ивана Атанасовска Претседател,

Ангел Митевски


