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Број: 02 - __________
_______ 2015 година П Р Е Д Л О Г
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CLXXXIII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 30 септември 2015 година со почеток во 15.00 часот во просториите на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - 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;
 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Лекарската, Фармацевтската и

Стоматолошката комора на Македонија - член.

Отсутни членови на Управниот одбор:

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии -заменик на
претседателот;

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

Присутни од ФЗОМ:

 Д-р Сашо Стефаноски, директор на ФЗОМ;
 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ;
 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.

Седницата ја водеше 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
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 утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата
кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од
листата на лекови на товар на средствата на Фондот;
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2. Предлог за изменување на Одлуката за 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 2015 година;

3. Предлог за отстапување на печатач на Клиничката болница Д-р Трифун Пановски
од Битола;

Информативно:
4. Анализа за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на

јавните здравствени установи за периодот јануари - јуни 2015 година;
5. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот

јануари - јуни 2015 година;
6. Разно.

Потоа предложи дневниот ред да се дополни со точката „Предлог за донесување на
Одлука за утврдување на предлог референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на
ФЗОМ и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни
цени на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ“. Оваа точка беше на дневниот ред на
минатата седница но од него беше симната заради прибирање на дополнителни
податоци за ефектите од предложените референтни цени. Предлогот за дополнување на
дневниот ред беше едногласно прифатен од Управниот одбор, со што за работата на
CLXXXIII -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 утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата
кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од
листата на лекови на товар на средствата на Фондот;

2. Предлог за изменување на Одлуката за 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 2015 година;

3. Предлог за отстапување на печатач на Клиничката болница Д-р Трифун Пановски
од Битола;

4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на
лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ и Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на
ФЗОМ;

Информативно:
5. Анализа за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на

јавните здравствени установи за периодот јануари - јуни 2015 година;
6. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот

јануари - јуни 2015 година;
7. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на
средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт
од листата на лекови на товар на средствата на Фондот
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По објаснувањето од страна на директорот Рамадани и кусата дискусија по него,
Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на постапка за

определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може
да ги добие за издадени лекови на рецепт од листата на лекови на товар на

средствата на Фондот

Согласно правилникот, за аптеките кои поради настанати статусни промени немаат
комплетна реализација на квотата за одреден месец за последните шест месеци за кои
Фондот има податоци, по евидентирање на настанатата статусна промена,
определувањето односно прераспределбата ќе се врши при наредното пресметување на
квотите. До тогаш аптеката ја задржува квотата доделена по извршената статусна
промена, освен ако во последните шест месеци има остварено реализација на квотата
над 90%.
ТОЧКА 2 - Предлог за изменување на Одлуката за 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
2015 година

Објаснување на предлогот кој е подготвен по барање на Клиничката болница а заради
потребата од зголемен број на услуги од областа на кардиохируршки операции и итните
пациенти, даде директорот Стефаноски. Наведе дека предлогот е подготвен врз основа
на анализата на вид и обем, имајќи го предвид и укажувањето за потреба од зголемување
на услуги од кардиохируршки операции во болницата и во интерес на осигурениците. Со
него се предвидува прераспределба од износот на  васкуларните интервенции во износот
за кардиохируршките интервенции, при што вкупниот надоместок не се менува.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

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 2015 година

ТОЧКА 3 - Предлог за отстапување на печатач на Клиничката болница Д-р Трифун
Пановски од Битола

Директорот Рамадани објасни дека од Клиничката болница Битола е побарано да им
биде отстапен печатач кој Фондот не го користи повеќе години. Печатачот (модел
FUJITSU M3041 D) бил наменет за печатење потврди за платен придонес - сини картони
во подрачната служба во Скопје но бидејќи Фондот премина на друга технологија со која
тој не е компатибилен, веќе подолго време не се користи. Неговата сметководствена
вредност е отпишана и повеќе не се води во средствата на Фондот поради што треба да
биде отуѓен односно предаден на отпад. На болницата и е потребен за резервни делови
бидејќи има во употреба ист таков печатач чие одржување им е отежнато поради
застареноста на моделот. Оттаму, наместо да биде предаден на отпад, се предлага
печатачот да се отстапи на Клиничката болница од Битола.
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По кусата дискусија што се надоврза на објаснувањето на директорот Рамадани,
Управниот одбор едногласно донесе

Заклучок: Печатачот (модел FUJITSU M3041 D, сериски број 30041, произведен во 1994
година) да се отстапи на Клиничката болница Д-р Трифун Пановски од Битола.

ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени
на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ и Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ

Објаснување на предлогот даде Кристина Христова. Наведе дека комисијата на Фондот
за утврдување на предлог референтни цени на лекови направи пресметки за предлог
референтни цени на лекови за шестата годишна ревизија на референтни цени на лекови
од позитивната листа. Комисијата работеше согласно одредбите од Правилникот за
начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на лекови на ФЗОМ и
другите законските прописи кои ја регулираат оваа област. По разгледување на сите
расположиви податоци за лековите од позитивната листа и нивните цени во Република
Македонија и во референтните земји, комисијата направи пресметки за проверка на
референтите цени на лековите и пресмета нови референтни цени. Соодветно на тоа, се
предлага да се направи корекција на референтните цени за лековите кои се дадени во
прилогот 1 на работните материјали.

Покрај тоа, комисијата предлага лековите кои се дадени во прилогот 2 -
новорегистрирани готови  лекови за генерики за кои Фондот има утврдено референтна
цена, лекови за кои е утврдено дека со нивно вклучување во Одлуката за референтни цени
на лекови референтната цена не се менува, да се вклучат во одлуката.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените

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

и
Одлука

за утврдување на предлог референтни цени на лекови

На CLXXXIII -та седница Управниот одбор се запозна и со следните материјали од
информативен карактер во врска со кои не беа донесени одлуки или заклучоци:

ТОЧКА 5 - Анализа за реализацијата на средствата од буџетот на Фондот и на
буџетите на јавните здравствени установи за периодот јануари - јуни 2015 година
ТОЧКА 6 - Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за
периодот јануари - јуни 2015 година

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 7 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 16.00 часот заврши со работата на
CLXXXIII -та седница.

Записничар, Управен одбор
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Христо Трповски Претседател,
Ангел Митевски

Согласен, директор:
Д-р Сашо Стефаноски
Орхан Рамадани Orhan Ramadani


