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 Број: 02 - 19877/2 

22.11.2012 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 

С к о п ј е                                       

                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИК 

од CXIX -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

 

одржана на 06.11.2012 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; 

 Јован Грповски, претставник од Министерството за здравство - заменик на 

претседателот; 

 Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на 

Македонија – член; 

 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија – 

член; 

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

комора на Македонија – член; 

 

Отсутни членови на Управниот одбор: 

 

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

пензионерите на Македонија – член; 

 Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на 

Македонија – член. 

 

Присутни од ФЗОМ: 

 

 Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

 Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно 

присутна); 

 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (делумно 

присутна); 

 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна); 

 Амела Цана, шеф на одделот за контрола на установи од примарната 

здравствена заштита (делумно присутна); 

 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во 

својство на записничар. 
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Претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска ја отвори и водеше седницата. 

Утврди дека на седницата се присутни пет 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 

 

- Усвојување на записникот од CXVI-та седница на Управниот одбор одржана на 

01.10.2012 година; 

- Усвојување на записникот од CXVII-та седница на Управниот одбор одржана на 

09.10.2012 година; 

 

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица 

во странство; 

2. Предлог за утврдување на формата и содржината на договорите и анексите на 

договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува 

со здравствените установи заради купување на здравствени услуги за осигурените 

лица; 

3. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други 

помагала;  

4. Предлог за утврдување на нова листа на лекови чии оригинални пакувања се 

делат; 

5. Предлог за утврдување на нова листа на скапи лекови од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот а се издаваат на рецепт во примарната здравствена 

заштита; 

6. Предлог за укинување на Списокот на лекови кои треба да се изземат од 

вредноста на износот за остварување на целите (образец Л); 

7. Предлог за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

ФЗОМ; 

8. Референтни цени на лекови 

- Предлог за донесување на Одлука за утврдување  на предлог референтни цени на 

лекови  

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени на лекови 

9. Предлог за изменување и дополнување на Правилник за формата и содржината на   

електронската картичка за здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното 

издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително 

здравствено осигурување; 

10. Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

11. 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 во вториот, третиот и 

четвртиот квартал квартал на 2012 година (измени заради намалување на кадар); 

12. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на 

висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени 

од Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација „Дебарски 
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Бањи - Цапа“ - Дебар  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година; 

13. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за услуги 

во болничка здравствена заштита за акутни случаи; 

14. Годишен план за правична застапеност; 

15. Барања упатени до Управниот одбор со подготвено известување од стручната 

служба на Фондот: 

- Барање од ПЗУ Аптека Ромедика Фарм од Гостивар за ревидирање на 

утврдена квота; 

- Приговор од Аптека Дити Фарм од Гостивар; 

- Барање од Марија Силјановска за повторно разгледување на жалба од 

страна на второстепената лекарска комисија за лекување во странство; 

- Барање од Здравствен дом Кавадарци;  

 

Информативно: 

   

16. Месечен извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на 

буџетите на ЈЗУ во периодот јануари-август 2012; 

 

17. Разно. 

 

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата. 

 

Јован Грповски побара точката 14 Годишен план за правична застапеност да се симне од 

дневниот ред на оваа седница и да се разгледува на некоја од следните а предлогот беше 

едногласно прифатен од присутните членови на Управниот одбор.  По ова, Управниот 

одбор едногласно го усвои следниот  

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

  

- Усвојување на записникот од CXVI-та седница на Управниот одбор одржана на 

01.10.2012 година; 

- Усвојување на записникот од CXVII-та седница на Управниот одбор одржана на 

09.10.2012 година; 

 

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица 

во странство; 

2. Предлог за утврдување на формата и содржината на договорите и анексите на 

договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува 

со здравствените установи заради купување на здравствени услуги за осигурените 

лица; 

3. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други 

помагала;  

4. Предлог за утврдување на нова листа на лекови чии оригинални пакувања се 

делат; 

5. Предлог за утврдување на нова листа на скапи лекови од Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот а се издаваат на рецепт во примарната здравствена 

заштита; 



 4 

6. Предлог за укинување на Списокот на лекови кои треба да се изземат од 

вредноста на износот за остварување на целите (образец Л); 

7. Предлог за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

ФЗОМ; 

8. Референтни цени на лекови 

- Предлог за донесување на Одлука за утврдување  на предлог референтни цени на 

лекови  

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени на лекови 

9. Предлог за изменување и дополнување на Правилник за формата и содржината на   

електронската картичка за здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното 

издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително 

здравствено осигурување; 

10. Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

11. 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 во вториот, третиот и 

четвртиот квартал квартал на 2012 година (измени заради намалување на кадар); 

12. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на 

висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени 

од Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација „Дебарски 

Бањи - Цапа“ - Дебар  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година; 

13. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за услуги 

во болничка здравствена заштита за акутни случаи; 

14. Барања упатени до Управниот одбор со подготвено известување од стручната 

служба на Фондот: 

- Барање од ПЗУ Аптека Ромедика Фарм од Гостивар за ревидирање на 

утврдена квота; 

- Приговор од Аптека Дити Фарм од Гостивар; 

- Барање од Марија Силјановска за повторно разгледување на жалба од 

страна на второстепената лекарска комисија за лекување во странство; 

- Барање од Здравствен дом Кавадарци;  

 

Информативно: 

   

15. Месечен извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на 

буџетите на ЈЗУ во периодот јануари-август 2012; 

 

16. Разно. 

 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како 

што е забележано во записникот. 

 

- Усвојување на записникот од CXVI-та седница на Управниот одбор одржана на 

01.10.2012 година 

 

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXVI -та седница на 

Управниот одбор одржана на 01.10.2012 година 
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- Усвојување на записникот од CXVII-та седница на Управниот одбор одржана на 

09.10.2012 година 

 

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXVII -та седница на 

Управниот одбор одржана на 09.10.2012 година 

 

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во 

странство 

 

За првата точка на дневниот ред објаснување даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе 

дека во досегашната пракса при лекувањето на  осигурените лица во странство, имало 

случаи кога требало да се вгради одреден инплант и поради неможност таа услуга да се 

изврши во Република Македонија, осигурените лица се упатувале во странска 

здравствена установа. Со текот на времето, се јавува потреба за проверка на нивната 

функционалност или нивно сервисирање и доколку истото не може да се изврши во 

земјата, осигуреното лице таа услуга ја остварува во странската здравствена установа 

која го вградила инплантот или кај овластен сервисер. Со цел да се продолжи рокот на 

употребата на инплантот, односно да нe се вградува нов инплант што не е рационално и 

економично, се предлага ова дополнување на правилникот. Потоа објасни и дека со  

правилникот е уреден начинот на поднесување на барањето за лекување во странство 

при што барањето се поднесува до Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

преку подрачната служба во местото каде што подносителот на барањето е пријавен 

во задолжително здравствено осигурување. Со цел да се скрати, поедностави и 

рационализира постaпката  за поднесување на барaњето со предложената измена, ќе се 

смета дека бaрањето е уредно поднесено ако тоа се достави директно до Фондот или 

преку подрачната служба на Фондот. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник  

за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење на 

здравствени услуги на осигурените лица во странство   

 

 

ТОЧКА 2 – Предлог за утврдување на формата и содржината на договорите и анексите 

на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со 

здравствените установи заради купување на здравствени услуги за осигурените лица 

 

Објаснување во врска со оваа точка даде директорката Парнарџиева – Змејкова.  Откако 

даде заеднички вовед за сите договори и анекси, продолжи со претставување на новините 

што тие ги донесуваат во споредба со важечките. Истакна дека најмногу новини има во 

договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во примарната здравствена 

заштита 

 

По нејзиното излагање, членовите на Управниот одбор ги коментираа новите анекси и 

договори и поставуваа прашања. 

 

Јосиф Трајковски во името на Лекарската комора на Македонија ги поздрави новите 

анекси договори а потоа изнесе и некои забелешки од името на Стоматолошката комора 
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на Македонија. Изнесе и предлогот со да им биде овозможено на стоматолозите кои 

имаат договор со Фондот приватно да даваат услуги кои не се опфатени во договорот. 

 

И Љубиша Каранфиловски истакна дека ако ги извршуваат обврските преземени во 

договорот со Фондот, стоматолозите не треба да бидат спречувани да даваат услуги 

кои не се опфатени со договорот. 

 

По ова Управниот одбор заклучи да се изменат Договорот за обезбедување и плаќање на 

здравствени услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита и Договорот за 

пружање  и плаќање здравствени услуги во специјалистичко - консултативната  

стоматолошка здравствена заштита така што да се овозможи  стоматолозите од 

примарната здравствена заштита да изработуваат фиксно протетски изработки а 

стоматолозите специјалисти да изработуваат фиксни протези. 

 

Потоа Јосиф Трајковски укажа и на членот 12 став 23 од Договорот за обезбедување и 

плаќање на здравствени услуги во примарна стоматолошка здравствена заштита за кој 

истакна дека е најзлоупотребуван член на договорот. 

 

Со тоа расправата по втората точка на дневниот ред беше завршена и Управниот 

одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на формата и содржината на анекси на договорите што Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради 

купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица 

 

 

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала 

 

Директорката Парнарџиева Змејкова потсети дека предлогот беше разгледуван на 

минатата седница но Управниот одбор побара тој да се доработи. Доработениот 

предлог ги содржи следните измени: 1. Укинување на Лекарската комисија на Фондот 

која врши проверка на функционалноста на ортопедските помагала; 2. Измена на 

индикациите за остварување на правото на ортопедско помагало – појас за фиксирање на 

дводелен систем за колостома и  илеостома; 3. Прецизирање на остварување на правото 

на ортодонски помагала во член 68 од Правилникот за индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала; 4. Измена на индикациите за остварување на 

правото на ортопедско помагало електромоторна инвалидска количка; и 5. Измена во 

Списокот за ортопедски помагала во колоната медицинските индикации за 

ортопедските помагала- зглобни механизми на надколени и подколени протези. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

Правилник  

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

на ортопедски и други помагала 

 

со кој беа извршени предложените измени. 

 

ТОЧКА 4 -  Предлог за утврдување на нова листа на лекови чии оригинални пакувања се 

делат 
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Директорката Парнарџиева Змејкова објасни дека важечката листа на лекови чии 

оригинални пакувања се делат била ревидирана со Лекарката комора и Фармацевтската 

комора заради усогласување со измените на Листата на лекови на товар на Фондот. Се 

предлага да се усвои оваа нова усогласена листа. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор согласно предлогот од работните материјали за 

оваа точка на дневниот ред едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на лековите чии оригинални пакувања се делат 

 

ТОЧКА 5 -  Предлог за утврдување на нова листа на скапи лекови од Листата на лекови 

кои паѓаат на товар на Фондот а се издаваат на рецепт во примарната здравствена 

заштита 

 
Директорката Парнарџиева Змејкова потсети дека лековите кои ќе бидат утврдени како 

скапи не влегуваат во квотите на аптеките. Укажа дека основен критериум за 

вклучување на лековите во листата на скапи лекови е просечното чинење на месечна 

терапија над 3.000 денари со вклучен ДДВ по генерика по пациент. Потоа истакна и дека 

Фондот оди во насока на постепено укинување на квотите на аптеките и поради тоа 

претходно утврдената граница од 4.000 за скапи лекови е поместена на 3.000 денари. Со 

овој предлог листата на скапи лекови се дополнува со 10 нови генерики со соодветните 

фармацевтски дозажни форми и јачини. 

 

Управниот одбор го прифати објаснувањето по што едногласно ја донесе предложената 

Одлука   

за утврдување на скапи лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија што се издаваат на рецепт во примарната 

здравствена заштита 

 

По донесувањето на оваа одлука, поради неодложни обврски седницата ја напушти Јован 

Грповски а Управниот одбор продолжи да работи со кворум од четири членови. 

 

ТОЧКА 6 -  Предлог за укинување на Списокот на лекови кои треба да се изземат од 

вредноста на износот за остварување на целите (образец Л) 

 

Во врска со оваа точка директорката Парнарџиева Змејкова објасни дека со новиот анекс 

на договорот за извршување и плаќање на здравствените услуги во примарната 

здравствена заштита за 2013 година се предвидуваат измени во делот на целта - 

рационално пропишување на лекови кој ќе стапи во сила од 01.01.2013 година. Во членот 

15 од договорот за дејноста општа медицина, извршена е измена во целта рационално 

пропишување на лекови на рецепт во однос на висината на максималниот износ по поен на 

годишно ниво од 550,00 на 330,00 денари, со изземање на лековите кои се со режим на 

пропишување “RS” и “RSS”, освен за групата лекови антибиотици кои се со режим на 

пропишување “R” “RS” и “RSS”. Исто така од износот 330,00 денари по поен на годишно 

ниво, за групите на лекови анксиолитици и антибиотици дозволен е максимален износ по 

поен на годишно ниво од 150 ден. Согласно горенаведеното, се предлага Списокот на 

лекови кои треба да се изземат од вредноста на износот за остварување на целите 

(Образец Л) да престане да важи по 31.12.2012 година односно со стапување на сила на 

новиот анекс на договорот.  
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По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука  

за  престанување на важењето на Списокот на лекови кои треба да се изземат од 

вредноста на износот за остварување на целите  

 

ТОЧКА 7 -  Предлог за измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар 

на ФЗОМ 

 

За оваа точка објаснување даде Кристина Христова. Наведе дека предлогот за 

изменување на Листата на лекови на товар на Фондот е даден согласно ставот на 

Управниот одбор од CXVII-та седница кога по разгледувањето на барањата за промена 

на режимот на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот, 

стручната служба на Фондот беше задолжена да подготви предлог за изменување на 

Листата на лекови во кој да бидат вклучени измените што немаат фискални импликации 

и техничките исправки. По направените анализи и пресметки, според достапните 

податоци, даваме предлог со определени измени и дополнувања на Листата на лекови во 

делот на фармацевтските форми и јачини, со што одредени лекови ќе бидат подостапни 

за осигурениците и ќе се зголеми изборот на лекови. Истовремено, даваме и предлози во 

смисол на технички корекции.  

 

Управниот одбор го прифати објаснувањето и едногласно ја донесе предложената 

Одлука  

за изменување и дополнување  на Листата на лекови  кои паѓаат на товар на 

средствата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  

 

ТОЧКА 8 -   Референтни цени на лекови 

- Предлог за донесување на Одлука за утврдување  на предлог референтни цени на 

лекови  

- Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени на лекови 

 
Вр основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, Управниот 

одбор едногласно донесе 
Одлука 

за утврдување на предлог референтни цени на лекови 
 

со која се утврдуваат предлог референтни цени на лекови каде измената на пакувањето 

влијае на референтната цена на лековите и има  влијание од новите единствени одобрени 

цени на лекови од Министерството за здравство – Биро за лекови кои важат од 

15.10.2012 година, и содржани во барањата за измени и дополнувања на Листата на 

лекови, а по доставени барања од Клиниката за пулмологија и алергологија и добавувачи 

односно производители.   

Исто така едногласно донесе и 

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 
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со која врз основа на известувања добиени од производители и добавувачи на лекови се 

коригира пакувањето кај еден лек, а кај друг лек се врши дополнување со ново заштитено 

име. 

 

ТОЧКА 9 -   Предлог за изменување и дополнување на Правилник за формата и 

содржината на   електронската картичка за здравствено осигурување  и за начинот на  

нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително 

здравствено осигурување 

 

По укажувањето на Директорката Парнарџиева Змејкова дека предложената измена се 

однесува единствено на утврдување на нов образец на барањето за издавање на картичка 

– Образец БК кој е утврден со правилникот, Управниот одбор едногласно донесе 

Правилник 

изменување и дополнување  на Правилникот за формата и содржината на 

картичката за здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното издавање, водење, 

користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување 

 

со кој се утврди нова форма и содржина на образецот на барањето за издавање на 

картичка – Образец БК. 

 

ТОЧКА 10 -   Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, Управниот 

одбор едногласно донесе 

 

Одлука  

за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија  

 
со која се менува очекуваниот почеток на една постапка за доделување на договор за 

јавна набавка. 

 

ТОЧКА 11 -   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 во вториот, третиот и четвртиот квартал 

квартал на 2012 година 

 

Врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, 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 во вториот, 

третиот и четвртиот квартал квартал на 2012 година 

 

со која се извршија измени на месечниот износ на средства кај три аптеки заради 

промени во бројот на стручниот кадар што работи во овие аптеки. 
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ТОЧКА 12 -   Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување 

на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од 

Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација „Дебарски Бањи - Цапа“ 

- Дебар  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 

2012 година 

 

Директорката Парнарџиева Змејкова објасни дека износите фактурирани  од оваа 

здравствена установа за услуги опфатени во договорот со Фондот се пониски од износот  

на утврдениот надоместок поради што е потребно тоа да се коригира со намалување на 

вкупната висина на договорниот надоместок за износот на разликата.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој 

Фондот ќе го исплати 

за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и 

рехабилитација „Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар  на осигурените лица на Фондот во 

вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

 

ТОЧКА 13 -   Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за 

услуги во болничката здравствена заштита за акутни случаи 

 

Врз основа на предлогот содржан во работните материјали за седницата, Управниот 

одбор едногласно донесе 

Одлука  

за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги во 

болничката здравствена заштита за акутни случаи 

 

со која се изврши замена на постоечката ДСГ група F23Z Кардиоторакални/ васкуларни 

процедури на деца до 10 години со нова ДСГ група F23Z Кардиоторакални/ васкуларни 

процедури на деца до 18 години. 

 

ТОЧКА 14 -  Барања упатени до Управниот одбор со подготвено известување од 

стручната служба на Фондот 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред Управниот одбор ги разгледа следните 

барања: Барањето на ПЗУ Аптека Ромедика Фарм од Гостивар за ревидирање на 

утврдена квота; Приговор од Аптека Дити Фарм од Гостивар; Барањето од Марија 

Силјановска за повторно разгледување на жалба од страна на второстепената лекарска 

комисија за лекување во странство; и Барањето од Здравствениот дом Кавадарци со 

подготвено известување од стручната служба на Фондот. Потоа ги задолжи стручните 

служби на Фондот да ги известат подносителите за донесените одлуки по барањата. 

 

По разгледувањето на барањата од точката 14 на дневниот ред, Управниот одбор се 

запозна со Месечниот извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и 

на буџетите на ЈЗУ во периодот јануари-август 2012 од точка 15 на дневниот ред. 

 

По ова, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 16 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.00 часот заврши со работата на  

CXIX -та седница. 
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                     Записничар,                                            Управен одбор 

               Христо Трповски                                           Претседател, 

                                                                                       Елена Трпковска 

 

 

Согласен, директор:  

М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


