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 Број: 02 - 18500/2 

06.11.2012 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 

С к о п ј е                                       

                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИК 

од CXVII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

 

одржана на 09.10.2012 година со почеток во 10.00 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; 

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

пензионерите на Македонија – член; 

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

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: 

 

 Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

 Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно 

присутна); 

 Бранко Аџигогов, директор на секторот за контрола (делумно присутен); 

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

 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 шест членови на Управниот одбор, со што се 
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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 

 

1. Донесување на нов Деловник за работата на Управниот одбор;  

2. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на  постапување и 

продажба на средствата што ФЗОМ ги добил во стечајни и други постапки; 

3. Разгледување на преглед на сите барања за проширување на правата на на 

ортопедски и други помагала; 

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

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други 

помагала;  

5. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапките и 

поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа 

поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното 

семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во 

зависност од видот на болеста и повредата;  

6. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за составот, надлежноста 

и начинот на работа на лекарските комисии на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 

7. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 

8. 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; 

9. Предлог за донесување на Правилник за подготвување, донесување  и изменување 

на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени 

установи за остварување на правата од здравственото осигурување;   

10. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на договорен надоместок на 

ПЗУ за специјалистичко консултативна здравствена заштита и Одлуката за ПЗУ 

лаборатории кои работат по упат од матичен лекар (ЛУ1) за вториот, третиот 

и четвртиот квартал на 2012 година; 

11. Предлог од Комисијата за референтни цени на лекови (Предлог за донесување на 

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 Предлог за донесување на Одлука за 

утврдување  на предлог референтни цени на лекови); 

12. Разгледување на Барање од Здружението на бубрежно болни граѓани Нефрон за 

префрлување на лекот valganciclovir (Valcyte) од  Болничка  листа на лекови на 

Листата на лекови за примарна здравствена заштита, и утврдување генерален 

став од Управниот одбор за барањата за промена на режимот на лекови кои се 

на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 

13. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината на 

анекс на договор што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги 

склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во 

интерес на осигурените лица (Утврдување на анекс број 2 на Договор за пружање 

и плаќање здравствени услуги во примарна и  специјалистичко-консултативната 

здравствена заштита – за ВМЦ); 
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14. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот 

за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување;   

15. Предлог за донесување на Одлука за престанување на важењето на тарифникот 

за  докомплетирање на барањата за остварување на право од задолжително 

здравствено осигурување со податоци од други субјекти;  

16. Предлог за утврдување на пречистен текст на Правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија; 

17. Предлог за утврдување на пречистен текст на Правилникот за висината на 

платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

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

здравствено осигурување на Македонија;  

19. Предлог за донесување на нов Деловник за работата на Комисијата за 

остварување на правото на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО); 

 

 

Информативни точки: 

 

20. ДСГ извештај за периодот јануари – јуни 2012 година; 

21. Извештај за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на 

јавните здравствени установи за периодот јануари – јули 2012 година; 

22. Разно. 

 

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

 

 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 

  

1. Донесување на нов Деловник за работата на Управниот одбор;  

2. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на  постапување и 

продажба на средствата што ФЗОМ ги добил во стечајни и други постапки; 

3. Разгледување на преглед на сите барања за проширување на правата на на 

ортопедски и други помагала; 

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

Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други 

помагала;  

5. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, постапките и 

поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за работа 

поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното 

семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во 

зависност од видот на болеста и повредата;  

6. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за составот, надлежноста 

и начинот на работа на лекарските комисии на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 

7. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги; 

8. 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 
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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; 

9. Предлог за донесување на Правилник за подготвување, донесување  и изменување 

на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени 

установи за остварување на правата од здравственото осигурување;   

10. Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на договорен надоместок на 

ПЗУ за специјалистичко консултативна здравствена заштита и Одлуката за ПЗУ 

лаборатории кои работат по упат од матичен лекар (ЛУ1) за вториот, третиот 

и четвртиот квартал на 2012 година; 

11. Предлог од Комисијата за референтни цени на лекови (Предлог за донесување на 

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 Предлог за донесување на Одлука за 

утврдување  на предлог референтни цени на лекови); 

12. Разгледување на Барање од Здружението на бубрежно болни граѓани Нефрон за 

префрлување на лекот valganciclovir (Valcyte) од  Болничка  листа на лекови на 

Листата на лекови за примарна здравствена заштита, и утврдување генерален 

став од Управниот одбор за барањата за промена на режимот на лекови кои се 

на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија; 

13. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината на 

анекс на договор што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги 

склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во 

интерес на осигурените лица (Утврдување на анекс број 2 на Договор за пружање 

и плаќање здравствени услуги во примарна и  специјалистичко-консултативната 

здравствена заштита – за ВМЦ); 

14. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот 

за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување;   

15. Предлог за донесување на Одлука за престанување на важењето на тарифникот 

за  докомплетирање на барањата за остварување на право од задолжително 

здравствено осигурување со податоци од други субјекти;  

16. Предлог за утврдување на пречистен текст на Правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија; 

17. Предлог за утврдување на пречистен текст на Правилникот за висината на 

платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  

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

здравствено осигурување на Македонија;  

19. Предлог за донесување на нов Деловник за работата на Комисијата за 

остварување на правото на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО); 

 

Информативни точки: 

 

20. ДСГ извештај за периодот јануари – јуни 2012 година; 

21. Извештај за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите на 

јавните здравствени установи за периодот јануари – јули 2012 година; 

22. Разно. 

 

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

што е забележано во записникот. 
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ТОЧКА 1 -  Донесување на нов Деловник за работата на Управниот одбор 

 

На 116-та седница беше разгледан текстот на новиот деловник за работата на 

Управниот одбор подготвен од стручната служба на Фондот по кој од членовите на 

Управниот одбор беа дадени предлози и насоки за негово доработување. На оваа седница 

во рамките на првата точка на дневниот ред откако го разгледа доработениот текст, 

Управниот одбор едногласно го донесе новиот 

Деловник 

за работата на Управниот одбор на  

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

ТОЧКА 2 – Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за начинот на  

постапување и продажба на средствата што ФЗОМ ги добил во стечајни и други 

постапки 

 

Христо Трповски објасни дека предложената одлука е поготвена заради утврдување на 

најниска цена под која не може да се продадат недвижностите што Фондот ги стекнал 

во стечајни и други постапки кога тие не биле продадени по две спроведени продажби. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука 

за начинот на  постапување и продажба на средствата што ФЗОМ ги добил во 

стечајни и други постапки 

 

ТОЧКА 3 -   Разгледување на преглед на сите барања за проширување на правата на на 

ортопедски и други помагала 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред објаснување дадоа директорката 

Парнарџиева – Змејкова  и Бранко Аџигогов.  

Најнапред директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека до Фондот постојано 

пристигнуваат иницијативи за измени во правилникот за  индикациите за остварување на 

право на ортопедски и други помагала со кои се предлагаат промени во утврдените 

рокови на траење на помагалата, проширување на индикациите за нивно добивање и 

слично. Фондот сериозно ги разгледува и ги уважува барањата за кои по стручна анализа 

ќе се утврди дека се оправдани. За потребите на оваа седница, стручната служба на 

Фондот подготви преглед на пристигнатите барања, нивните подносители и 

проценетите финансиски импликации во споредба со сега важечкиот правилник. 

 

Потоа  се дискутираше по прегледот при што членовите на Управниот одбор 

поставуваа прашања на кои објаснувања даваше Бранко Аџигогов.  

 

ТОЧКА 4 -  Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

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

 

И за  оваа точка на дневниот ред објаснување даде Бранко Аџигогов. По неговото 

излагање а во врска и со дискусијата по точката 3, Управниот одбор побара стручната 

служба на Фондот да го доработи предложениот текст за повторно да се разгледа на 

следната седница. 
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ТОЧКА 5 -  Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за начинот, 

постапките и поблиските критериуми за утврдување на привремена спреченост за 

работа поради болест и повреда или потреба за нега на болен член од потесното 

семејство и за времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од 

видот на болеста и повредата 

 

Бранко Аџигогов објасни дека согласно член 23 став 1 од Законот за здравственото 

осигурување, осигуреникот не може да оствари односно ќе му се запре исплатата на 

надоместокот на платата за време на привремената спреченост за работа ако 

неоправдано не се јави на определен лекарски или комисиски преглед и лекување или свесно 

не се придржува кон упатствата на лекарот. Со предложената измена на Правилникот 

се регулира постапката на ретроактивно продолжување на боледувањето од страна на 

лекарската комисија кога постојат оправдани медицински индикации за ненавремено 

јавување на осигуреникот на закажаниот термин за продолжување на боледувањето. 

Имено, со оваа измена  е овозможено во случаите кога лекарската комисија оцени дека 

осигуреникот од оправдани причини не се јавил на определен лекарски или комисиски 

преглед и лекување,  истото да го констатира во оценката и мислењето за привремена 

спреченост за работа за кое дава соодветно образложение, а боледувањето за тие 

денови го признава т.е. продолжува.  Како оправдани причини по медицински индикации се 

сметаат  состојбите  на неподвижни пациенти кои боледуваат од малигно заболување, 

цереброваскуларен инсулт со тешки последици, политраума, мултиплекс склероза и 

терминална фаза на болест. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник 

за изменување и дополнување на правилникот за начинот, постапките и поблиските 

критериуми за утврдување на привремена спореченост за работа поради болест и 

повреда или потреба за нега на болен член од потесното семејство и за 

времетраењето на привремената спреченост за работа во зависност од видот на 

болеста и повредата 

 

ТОЧКА 6 -  Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за составот, 

надлежноста и начинот на работа на лекарските комисии на Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 

 

Бранко Аџигогов објасни објасни дека Составот на лекарските комисии е регулиран со 

Правилникот за составот, надлежноста и начинот на работата на лекарските комисии 

на ФЗОМ. Во членот 3 став 2 од правилникот е предвидено  докторите на медицина и 

стоматологија вработени во Фондот да бидат членови на првостепената лекарска 

комисија на Фондот со право на глас и учествуваат во работата на повеќе првостепени 

лекарски комисии. Поради настанатите кадровски промени во Фондот се намали бројот 

на лекари вработени во подрачните служби на Фондот, со што се оневозможи  нивно 

учество како членови во дел од  првостепените лекарски комисии. Со оглед на погоре 

наведеното се наметна потреба да се изврши измена во правилникот со што со новиот 

став 3 на членот 3 се предвидува исклучок во случај кога нема вработено лекар во Фондот 

во истата и околните подрачни служби, лекарската комисија да биде  составена од три 

надворешни члена. Со оваа измена ќе се овозможи да се надминат случаите кога во дел од 

подрачните служби ќе се појави недостаток на вработен лекар, со цел првостепената 

лекарската комисија непречено да работи составена  од три надворешни членови. 

 

Управниот одбор го прифати објаснувањето, по што едногласно донесе  
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Правилник  

за изменување и дополнување на правилникот за составот, надлежноста и начинот 

на работата на лекарските комисии на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија 

 

ТОЧКА 7 -  Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги 

 

Објаснување на предлогот за утврдување на референтни цени на здравствени услуги даде 

Татјана Лукановска наведувајќи дека се предлага  измена на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за дневна болница и болнички ден во болничка здравствена заштита 

заради промена на висината на референтната цена на услугите од областа на 

психијатриската дејност. Исто така се предлага дополнување на Одлуката за 

утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во 

специјалистичко - консултативна здравствена заштита односно враќање во употреба на 

поединечните интернистички услуги за пулмологија кои порано беа повлечени од употреба 

поради воведувањето на нови пакети на здравствени услуги од областа пулмологијата и 

алергологијата. Се предлага повторно воведување на интернистичките поединечни услуги 

со постојните референтни цени и шифри на здравствени услуги од АИМ11 до АИМ18 и 

АИМ31. Потребата за враќање во употреба на горенаведените интернистички услуги се 

утврди при финансиските контроли на јавните здравствени установи од Одделението за 

буџетска и финансиска контрола и од барањата на Клиниката за пулмологија и 

алергологија, Специјалната болница за белодробни заболувања Јасеново и здравствените 

домови. 

 

Управниот одбор го прифати објаснувањето, по што едногласно донесе 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на референтни цени за дневна болница и 

болнички ден во болничката здравствена заштита 

и 

Одлука 

за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на 

завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена 

заштита - амбулантски 

 

со кои се извршија предложените измени. 

 

ТОЧКА 8 -   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 работните материјали за седницата, 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 
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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 месечните износи за три здравствените установи поради 

промени во бројот на стручниот кадар. 

 

ТОЧКА 9 -   Предлог за донесување на Правилник за подготвување, донесување  и 

изменување на годишниот план на приходи и расходи за финансирање на јавните 

здравствени установи за остварување на правата од здравственото осигурување 

 

Татјана Лукановска објасни дека причините за предложените измени се усогласување со 

последните измени на Законот за здравствено осигурување  како и одредени технички 

измени за кои потребата произлезе од досегашното функционирање на трезорското 

работење, и се очекува со нив трезорското работење да се подобри. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

 

Правилник 

за подготвување, донесување  и изменување на годишниот план на приходи и расходи 

за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 

здравственото осигурување 

 

ТОЧКА 10 -   Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на договорен 

надоместок на ПЗУ за специјалистичко консултативна здравствена заштита и 

Одлуката за ПЗУ лаборатории кои работат по упат од матичен лекар (ЛУ1) за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

 

По кусото објаснување на Татјана Лукановска, имајќи ги во вид предлозите содржани во 

работните материјали за оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно 

донесе 

Одлука 

за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен 

надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната здравствена 

заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2012 година 

и 

 

Одлука 

за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен 

надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

специјалистичко - консултативната здравствена заштита за вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година 

 

ТОЧКА 11 -   Предлог од Комисијата за референтни цени на лекови (Предлог за 

донесување на 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 Предлог за донесување на Одлука за 

утврдување  на предлог референтни цени на лекови) 

 

Објаснување на предлогот даде Кристина Христова. Наведе дека предложените измени 

на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ 

се заради коригирање на податокот за заштитено име на лек и податокот за 
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производител на лек за лекови кои веќе се опфатени со одлуката. Предлогот за 

утврдување на предлог референтни цени се однесува на три генерики подготвени од 

комисијата согласно законот и подзаконските акти што се однесуваат на референтните 

цени на лековите. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

 

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 

 

ТОЧКА 12 -   Разгледување на Барање од Здружението на бубрежно болни граѓани 

Нефрон за префрлување на лекот valganciclovir (Valcyte) од  Болничка  листа на лекови на 

Листата на лекови за примарна здравствена заштита, и утврдување генерален став од 

Управниот одбор за барањата за промена на режимот на лекови кои се на Листата на 

лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека во врска со Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот пристигнати се повеќе барања од производители и 

дистрибутери на лекови, здруженија на пациенти и здравствени установи. Барањата се 

однесуваат на измени и дополнувања на Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот со нови фармацевтски дозажни форми и јачини, измени во режимот на 

пропишување на лековите и слично, за лекови кои веќе се наоѓаат  на позитивната листа. 

По направените анализи и пресметки според достапните податоци, на мислење сме дека 

со определени измени и дополнувања на листата на лекови, одредени лекови ќе бидат 

подостапни за осигурениците и ќе се зголеми изборот на лекови. Во однос на 

финансиските импликации забелешките се дадени во табелата која е дел од 

материјалите за седницата. 

 

По излагањето на директорката, Управниот одбор побара стручната служба на 

Фондот да подготви предлог за изменување на Листата на лекови во кој да бидат 

вклучени измените што немаат фискални импликации и техничките исправки. 

 

ТОЧКА 13 -   Предлог за донесување на Одлука за утврдување на формата и содржината 

на анекс на договор што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува 

со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на 

осигурените лица (Утврдување на анекс број 2 на Договор за пружање и плаќање 

здравствени услуги во примарна и  специјалистичко-консултативната здравствена 

заштита – за ВМЦ) 

 

По кусото објаснување на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот одбор 

едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на формата и содржината на анекс на договор што Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија го склучува со здравствените установи заради 

купување на здравствени услуги во интерес на осигурените 
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со која се утврди анекс број 2 на Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 

примарна и  специјалистичко-консултативната здравствена заштита со Воено 

медицинскиот центар. 

 

ТОЧКА 14 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од 

задолжителното здравствено осигурување 

 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлозите 

содржани во работните материјали за седницата едногласно донесе 

 

Правилник 

за изменување и дополнување на правилникот за содржината и начинот на 

остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување 

 

ТОЧКА 15 -   Предлог за донесување на Одлука за престанување на важењето на 

тарифникот за  докомплетирање на барањата за остварување на право од 

задолжително здравствено осигурување со податоци од други субјекти 

 

Директорката Парнарџиева –Змејкова објасни дека согласно заклучокот на Владата на 

Република Македонија од 10 април 2012 година, државните установи треба да ги сносат 

трошоците за доставување на пратки во процесот на комплетирање на 

документацијата по поднесени барања од граѓани кога за комплтеирањето е потребно да 

се добијат документи од други установи. За висината на овие трошоци Фондот има 

утврдено тарифник според кој странките требаше да ги платат. Во согласност со 

заклучокот на Владата, се предлага овој тарифник да биде ставен вон сила. Истакна и 

дека можноста за комплетирање на документацијата од страна на Фондот досега 

ретко била користена зашто странките се заинтересирани самите да ја поднесат 

комплетната документација заради побрзо постапување по нивното барање. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  

 

Одлука  

за престанување на важењето на тарифникот за  докомплетирање на барањата за 

остварување на право од задолжително здравствено осигурување со податоци од други 

субјекти 

 

ТОЧКА 16 -   Предлог за утврдување на пречистен текст на Правилникот за 

организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 

 

Управниот одбор утврди пречистен текст на Правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија. 

 

ТОЧКА 17 -   Предлог за утврдување на пречистен текст на Правилникот за висината на 

платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Управниот одбор утврди пречистен текст на Правилникот за висината на платите на 

работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 
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ТОЧКА 18 -   Предлог за изменување на Планот за јавни набавки за 2012 година на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Измените кои се однесуваат на дополнување на планот со две нови постапки ги 

образложи директорката Парнарџиева –Змејкова по што Управниот одбор прифаќајки 

го образложението едногласно ја донесе предложената  

 

Одлука 

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

здравствено осигурување на Македонија 

 

ТОЧКА 19 -  Предлог за донесување на нов Деловник за работата на Комисијата за 

остварување на правото на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) 

 

Претседателката Елена Трпковска го образложи предлогот кој доаѓа од претседателот 

на комисијата и опфаќа барање за допрецизирање на правата и должностите на 

нејзините членови заради зголемување на доверливоста во работењето. Побара 

предлогот да биде прифатен и да се донесе новиот деловник со одредби дополнети 

согласно предлогот. 

 

По образложението, Управниот одбор едногласно донесе нов 

 

Деловник 

за работата на Комисијата за остварување на правото на биомедицинско 

потпомогнато оплодување (БПО) 

 

По донесувањето на деловникот од точката 19 на дневниот ред, Управниот одбор се 

запозна со: 

 

- ДСГ извештајот за периодот јануари – јуни 2012 година - точка 20 на дневниот 

ред 

 

- Извештајот за реализација на средствата од Буџетот на Фондот и на буџетите 

на јавните здравствени установи за периодот јануари – јули 2012 година - точка 

21 на дневниот ред 

 

По ова, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 22 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 12.30 часот заврши со работата на  

CXVII -та седница. 

 

                     Записничар,                                            Управен одбор 

               Христо Трповски                                           Претседател, 

                                                                                       Елена Трпковска 

 

 

 

 

Согласен, директор:  

М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


