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 Број: 02 - 17941/2 

06.11.2012 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 

С к о п ј е                                       

                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИК 

од CXVI -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

 

одржана на 01.10.2012 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; 

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

комора на Македонија – член;  

 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката 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; 

 Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен); 

 Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на 

записничар. 

 

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  

 



 2 

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

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

18.06.2012 година; 

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

17.07.2012 година; 

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

25.07.2012 година; 

  

1. Нов Деловник за работата на Управниот одбор (презентација и дискусија); 

2. Предлог за усвојување на нова Методологија за утврдување на референтни цени 

на здравствени услуги во специјалистичко консултативна и болничка здравствена 

заштита којашто треба да ја замени старата методологија; 

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

Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на 

осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната 

здравствена заштита; 

4. 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; 

5. Анализа за остварениот вид и обем на здравствени усуги и рефундации во јавните 

здравствени установи во вториот квартал на 2012 година;  

6. Пресметка на остварување на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ 

здравствени услуги на осигурените лица за вториот квартал на 2012 година за 

болничка здравствена заштита; 

7. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 

надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 година;  

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

здравствено осигурување на Македонија; 

Информативни точки: 

 

9. Одговор од Министерството за финансии на наше барање на мислење во однос на 

простување на каматите кои произлегуваат од споровите од областа на 

работните односи;  

10. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот 

01.01.-30.06.2012 година; 

11. Полугодишен извештај за 2012 година за контролата на приватните здравствени 

установи аптеки;  

12. Полугодишен извештај за 2012 година за потрошувачката на лековите од 

примарната Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

13. Полугодишен извештај за работењето на секторот контрола; 

14. Разно. 

 

Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата. 
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 Бидејќи не беа дадени други предлози за дневниот ред на седницата, Управниот одбор 

едногласно го усвои следниот  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

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

18.06.2012 година; 

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

17.07.2012 година; 

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

25.07.2012 година; 

  

1. Нов Деловник за работата на Управниот одбор (презентација и дискусија); 

2. Предлог за усвојување на нова Методологија за утврдување на референтни цени 

на здравствени услуги во специјалистичко консултативна и болничка здравствена 

заштита којашто треба да ја замени старата методологија; 

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

Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на 

осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната 

здравствена заштита; 

4. 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; 

5. Анализа за остварениот вид и обем на здравствени усуги и рефундации во јавните 

здравствени установи во вториот квартал на 2012 година;  

6. Пресметка на остварување на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ 

здравствени услуги на осигурените лица за вториот квартал на 2012 година за 

болничка здравствена заштита; 

7. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 

надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 година;  

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

здравствено осигурување на Македонија; 

Информативни точки: 

 

9. Одговор од Министерството за финансии на наше барање на мислење во однос на 

простување на каматите кои произлегуваат од споровите од областа на 

работните односи;  

10. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот 

01.01.-30.06.2012 година; 

11. Полугодишен извештај за 2012 година за контролата на приватните здравствени 

установи аптеки;  

12. Полугодишен извештај за 2012 година за потрошувачката на лековите од 

примарната Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија;  

13. Полугодишен извештај за работењето на секторот контрола; 

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

што е забележано во записникот. 

 

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

18.06.2012 година; 

 

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

Управниот одбор одржана на 18.06.2012 година 

 

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

17.07.2012 година; 

 

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

Управниот одбор одржана на 17.07.2012 година 

 

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

25.07.2012 година; 

 

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

Управниот одбор одржана на 25.07.2012 година. 

 

ТОЧКА 1 -  Нов Деловник за работата на Управниот одбор (презентација и дискусија) 

 

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа текстот на 

новиот деловник за работата на Управниот одбор подготвен од стручната служба на 

Фондот. Во дискусијата по текстот беа дадени предлози и насоки за негово 

доработување со што да се подготви за усвојување на следната седница. 

 

ТОЧКА 2 – Предлог за усвојување на нова Методологија за утврдување на референтни 

цени на здравствени услуги во специјалистичко консултативна и болничка здравствена 

заштита којашто треба да ја замени старата методологија 

 

Татјана Лукановска објасни дека новата методологија е подготвена заради усогласување 

со законските измени настанати по влегувањето во сила на сега важечката која е 

донесена во 2008 година. Потоа ги изложи новините што ги донесува предложената 

методологија. 

 

По воведното излагање дискутираа членовите на Управниот при што побараа 

појаснување за вклучувањето на инвестициите во опрема односно амортизацијата на 

опремата на здравствените установи во цените на здравствените услуги. Јован Грповски 

праша и дали оваа методологија ќе предизвика зголемување на цените и со тоа 

зголемување на издатоците на Фондот на што од Татјана Лукановска доби негативен 

одговор. 

 

Елена Трпковска и Јован Грповски побараа да се формира работна група од претставници 

на Фондот, Министерството за финансии и Министерството за здравство која ќе го 

разгледа прашањето за потребата од вклучување на амортизацијата во цените на 

здравствените услуги. 

 

Потоа Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
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Методологија 

за утврдување на референтни цени на здравствени услуги во специјалистичко 

консултативна и болничка здравствена заштита којашто треба да ја замени 

старата методологија 

 

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

Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на 

осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена 

заштита 

 

Татјана Лукановска наведе дека важечкиот правилник е донесен во 2005 година од кога се 

случиле повеќе измени на законските прописи. Со новиот текст се изврши усогласување 

со тие измени на која потреба било укажано и од Државниот завод за ревизија. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник 

за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените 

установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат 

на рецепт во примарната здравствена заштита 

 

ТОЧКА 4 -  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 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека со предложената одлука се утврдува 

месечниот надоместок за аптека со која бил раскинат договорот зашто немала 

комплетен тим. Подоцна се утврди дека аптеката цело време работела со комплетен 

тим а за промената во тимот Фоднот само не бил навремено известен па сметал дека 

тимот не бил комплетен. Поради тоа договорот не се раскинува и е потребно повторно 

да се утврди надоместокот на аптеката.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

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 

 

 

ТОЧКА 5 -  Анализа за остварениот вид и обем на здравствени усуги и рефундации во 

јавните здравствени установи во вториот квартал на 2012 година 

 

Анализата за остварениот вид и обем на здравствени усуги и рефундации во јавните 

здравствени установи во вториот квартал на 2012 година беше разгледата заедно со 
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точката 6 во рамките на Предлогот за изменување на Одлуката за утврдување на 

вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот 

и четвртиот квартал на 2012 година - точка 7 на дневниот ред. 

 

ТОЧКА 6 -  Пресметка на остварување на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ 

здравствени услуги на осигурените лица за вториот квартал на 2012 година за болничка 

здравствена заштита 

 

Пресметката на остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ 

здравствени услуги на осигурените лица за вториот квартал на 2012 година за болничка 

здравствена заштита беше разгледата заедно со точката 5 во рамките на Предлогот за 

изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на јавните 

здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година - 

точка 7 на дневниот ред. 

 

ТОЧКА 7 -  Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен 

надоместок на јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот 

квартал на 2012 година 

 

 

Татјана Лукановска ја изложи анализата како и пресметката од точката 6 на дневниот 

ред врз основа на кои се подготвени измени на договорните надоместоци на јавните 

здравствени установи што се предлагаат за усвојување под точката 7. 

 

По објаснувањето, Јован Грповски истакна дека е против предложените надоместоци 

подготвени врз основа на остварувањата на видот и обемот на здравствените услуги. 

Додаде и дека можеби ќе биде потребно заради нивно исклучување да се интервенира во 

правната регулатива. 

 

Потоа се пристапи кон гласање по предлогот за изменување на Одлуката за утврдување 

договорните надоместоци на јавните здравствени установи за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година. Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски, Јосиф 

Трајковски и Елизабета Србиновска Костовска гласаа „за“ предлогот а Јован Грповски 

гласаше „против“. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови донесе 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување 

договорните надоместоци на јавните здравствени установи 

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

 

со која беа усвоени измените на договорните надоместоци на јавните здравствени 

установи подготвени согласно Анализата за остварениот вид и обем на здравствени 

усуги и рефундации во јавните здравствени установи во вториот квартал на 2012 година 

и Пресметката на остварувањето на планираниот специфичен вид и обем на ДСГ 

здравствени услуги на осигурените лица за вториот квартал на 2012 година за болничка 

здравствена заштита. 

 

ТОЧКА 8 -   Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија 

 
Предложените измени и дополнувања на Планот за јавни набавки за 2012 година ги 

изложи Златко Алексов.  
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По неговото излагање се пристапи кон гласање по предлогот. Јован Грповски, Љубиша 

Каранфиловски, Јосиф Трајковски и Елизабета Србиновска Костовска гласаа „за“ 

предлогот а Елена Трпковска гласаше „против“. На тој начин, Управниот одбор со 

мнозинство на гласови донесе 

 
Одлука 

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

здравствено осигурување на Македонија  

 

По донесувањето на одлуката од точката 8 на дневниот ред, Управниот одбор се 

запозна со: 

- Одговорот од Министерството за финансии на наше барање на мислење во однос 

на простување на каматите кои произлегуваат од споровите од областа на 

работните односи; - точка 9 на дневниот ред 

- Извештајот од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот 

01.01.-30.06.2012 година; - точка 10 на дневниот ред 

- Полугодишниот извештај за 2012 година за контролата на приватните 

здравствени установи аптеки; - точка 11 на дневниот ред 

- Полугодишниот извештај за 2012 година за потрошувачката на лековите од 

примарната Листа на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; - точка 12 на дневниот ред 

- Полугодишниот извештај за работењето на секторот контрола - точка 13 на 

дневниот ред 

 

По ова, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 14 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.40 часот заврши со работата на  

CXVI -та седница. 

 

 

                     Записничар,                                            Управен одбор 

               Христо Трповски                                           Претседател, 

                                                                                       Елена Трпковска 

  

 

 

 

Согласен, директор:  

М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


