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Број: 02 - __________
_______ 2016 година П Р Е Д Л О Г
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CXCIII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 27 јануари 2016 година со почеток во 15.00 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;
 Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на пензионерите

на Македонија - член;
 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Лекарската, Фармацевтската и Стоматолошката

комора на Македонија - член.

Отсутни членови на Управниот одбор:

 Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската комора на
Македонија - член.

Присутни од ФЗОМ:

 Д-р Сашо Стефаноски, директор на ФЗОМ;
 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ;
 Татјана Сугарева, раководител на одделението за јавни набавки (делумно присутна);
 Снежана Ќовкароска Шилоска, раководител на одделението за буџетска и финансиска
контрола (делумно присутна);
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа (делумно присутен);
 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

1. Предлог за донесување на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;
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2. Предлог за донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за критериумите за
склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на
средствата 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;

3. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупните договорни надоместоци
на јавните здравствени установи за 2016 година (за Медицински факултет - Институти);

4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен
надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Фармацевтскиот факултет -
Скопје во 2016 година;

Информативно:

5. Акциски план за финансиски контроли на јавни здравствени установи за 2016 година;

6. Разно.

Предлог дневниот ред беше едногласно прифатен, со што за работата на CXCIII -та седница се
усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог за донесување на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;

2. Предлог за донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за критериумите за
склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот износ на
средствата 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;

3. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупните договорни надоместоци
на јавните здравствени установи за 2016 година (за Медицински факултет - Институти);

4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен
надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Фармацевтскиот факултет -
Скопје во 2016 година;

Информативно:

5. Акциски план за финансиски контроли на јавни здравствени установи за 2016 година;

6. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Годишен план за јавни набавки за 2016 година на Фондот за
здравствено осигурување на Македонија

Воведно излагање за Годишниот план за јавни набавки даде директорот Стефаноски а потоа
Татјана Сугарева даде подетални објаснувања.

Се разви дискусија во врска со повеќегодишната набавка на нов систем за електронска
здравствена картичка за која Елена Трпковска праша дали нејзиниот вкупен износ треба да биде
внесен во планот или само износот кој се однесува на 2016 година. За разјаснување на тоа
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прашање беше повикана Снежана Ќовкароска Шилоска која појасни дека согласно законската
регулатива е потребно целиот износ за повеќегодишната набавка да биде утврден во Годишниот
план за 2016 година.

Потоа, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Годишен план за јавни набавки за 2016 година
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за
критериумите за склучување на договори, утврдување на постапка за определување на месечниот
износ на средствата 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

И за втората точка на дневниот ред објаснување даде директорот Стефаноски. Наведе дека
според предлогот месечниот износ на средства за издадени лекови на рецепт за аптеките кои
прв пат склучуваат договор со Фондот, нема да се намалува за период од  една година од денот
на склучувањето на договорот. Имено, во 2015 година Министерството за здравство согласно
извршените законски измени издаде лиценци на голем број субјекти кои имаа за цел да обезбедат
поголема достапност на лековите на населението особено во руралните места. Така Фондот
склучи договор со нови рурални аптеки, подвижни аптеки и аптекарски станици. Овие субјекти
како новоотворени во 2015 година немаa голема реализација на квотите што им ги додели
Фондот. Според важечкиот правилник, при ревидирањето на квотите на најголем број од нив,
квотите им беа намалeни. Со цел да се излезе во пресрет на руралните, подвижните аптеки и
аптекарските станици кои во 2015 година склучија договор со Фондот, но и на сите
новоотворени аптеки, предложената измена ќе значи дека во првата година од нивното
функционирање, квотата нема да се намалува при вршењето на ревидирањето на квотите на
аптеките.

По објаснувањето се разви дискусија на членовите на Управниот одбор кои поставуваа и
дополнителни прашања во врска со временското важење на правилникот на кои одговор даде
Владимир Димковски.

Потоа предлогот беше ставен на гласање. Ангел Митевски, Љубиша Каранфиловски, Илија
Глигоров и Јосиф Трајковски го поддржаа предлогот и гласаа „за“, додека Елена Трпковска се
воздржа од гласање. На тој начин, со мнозинство гласови Управниот одбор донесе

Правилник
за дополнување на Правилникот за критериумите за склучување на договори, утврдување на

постапка за определување на месечниот износ на средствата 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

ТОЧКА 3 - Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупните договорни
надоместоци на јавните здравствени установи за 2016 година (за Медицински факултет -
Институти)

Во рамките на третата точка на дневниот ред, врз основа на објаснувањето дадено во
работните материјали, Управниот одбор едногласно донесе
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Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на вкупните договорни надоместоци на јавните

здравствени установи за 2016 година

со која е извршено намалување за четири милиони денари на надоместокот за Медицински
факултет - Институти, средства кои беа наменети за Институтот за фармакологија при
Медицинскиот факултет, а сега ќе бидат пренесени на Фармацевтскиот факултет - Скопје за
неговата нова акредитирана лабораторија за испитување на лекови. Средствата ќе може да се
користат по склучувањето на договор помеѓу Фондот и Фармацевтскиот факултет што ќе
биде сторено наскоро.

ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен
надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Фармацевтскиот факултет - Скопје
во 2016 година

По објаснувањето за претходната точка на дневниот ред која е во врска  со предлогот за
утврдување на договорен надоместок за Фармацевтскиот факултет, Управниот одбор
едногласно донесе и

Одлука
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок кој Фондот ќе го исплати за

услуги извршени од Фармацевтскиот факултет - Скопје во 2016 година

ТОЧКА 5 - Акциски план за финансиски контроли на јавни здравствени установи за 2016 година

На CXCIII -та седница Управниот одбор се запозна и со Акцискиот план за финансиски контроли
на јавни здравствени установи за 2016 година, како материјал од информативен карактер во
врска со кој не беа донесени одлуки или заклучоци.

Бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 6 - Разно, по
разгледувањето на акцискиот план од точката 5, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор
во 15.50 часот заврши со работата на CXCIII -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

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


