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 Број: 02 - 21514/2 
07.12.2012 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   
 

ЗАПИСНИК 
од CXX -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
 

одржана на 22.11.2012 година со почеток во 13.00 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); 

 Кристина Христова, директор на секторот за фармација (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 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 
 

- Усвојување на записникот од CXVIII-та седница на Управниот одбор одржана 
на 31.10.2012 година; 

- Усвојување на записникот од CXIX-та седница на Управниот одбор одржана 
на 06.11.2012 година; 
 
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. Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени 
услуги на јавните здравствени установи за периодот јули - септември 
2012 година и предлог измена на договорните надоместоци за 2,3,4 
квартал на 2012 година, Образложение за анализата на специфичниот 
вид и обем на здравствени услуги за третиот квартал на 2012 година и 
Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на договорните 
надоместоци на јавните здравствени установи за вториот, третиот и 
четвртиот квартал на 2012 година; 

3. Информација по одлуката за предлог референтни цени со бр. 02-18500/9 
од 09.10.2012 година со предлог Одлука за изменување 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; 

4. 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 специјалистичко консултативна здравствена заштита, 
превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со 
домашно лекување; 

5. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на 
плаќање на здравствените установи кои вршат болничка здравствена 
заштита;  

6. Предлог за донесување на План за соодветна и правична застапеност на 
заедниците во стручната служба на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

7. Разно. 
 
 
Потоа праша дали има и други предлози за дневниот ред на седницата. 
 
Други предлози не беа дадени а предлог - дневниот ред за седницата беше 
едногласно прифатен од Управниот одбор со што за работата на CXX -та 
седница се усвои следниот  
 



 3 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
  
- Усвојување на записникот од CXVIII-та седница на Управниот одбор одржана 

на 31.10.2012 година; 
- Усвојување на записникот од CXIX-та седница на Управниот одбор одржана 

на 06.11.2012 година; 
 
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. Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени 
услуги на јавните здравствени установи за периодот јули - септември 
2012 година и предлог измена на договорните надоместоци за 2,3,4 
квартал на 2012 година, Образложение за анализата на специфичниот 
вид и обем на здравствени услуги за третиот квартал на 2012 година и 
Предлог за изменување на Одлуката за утврдување на договорните 
надоместоци на јавните здравствени установи за вториот, третиот и 
четвртиот квартал на 2012 година; 

3. Информација по одлуката за предлог референтни цени со бр. 02-18500/9 
од 09.10.2012 година со предлог Одлука за изменување 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; 

4. 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 специјалистичко консултативна здравствена заштита, 
превентивна здравствена заштита и итна медицинска помош со 
домашно лекување; 

5. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на 
плаќање на здравствените установи кои вршат болничка здравствена 
заштита;  

6. Предлог за донесување на План за соодветна и правична застапеност на 
заедниците во стручната служба на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија; 

7. Разно. 
 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по 
редоследот како што е забележано во записникот. 
 

- Усвојување на записникот од CXVIII-та седница на Управниот одбор 
одржана на 31.10.2012 година 

 
Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXVIII -та 
седница на Управниот одбор одржана на 31.10.2012 година 
 

- Усвојување на записникот од CXIX-та седница на Управниот одбор 
одржана на 06.11.2012 година 

 



 4 

Управниот одбор без забелешки едногласно го усвои записникот од CXIX -та 
седница на Управниот одбор одржана на 06.11.2012 година 
 
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 
 
За првата точка на дневниот ред објаснување даде директорката Парнарџиева 
– Змејкова.  Наведе дека со предложениот Правилник се предвидуваат измени со 
кои основни критериуми при определување на квотите на аптеките е вкупната 
вредност на остварениот обем на рецепти во последните шест месеци и 
расположливите средства во Буџетот на ФЗОМ, додека  квотите на аптеките 
кои за прв пат ќе склучат договор со ФЗОМ се утврдуваат врз основа на 
половина од просечната квота на ниво РМ во последните 6 месеци. Додаде дека 
со тоа ќе се овозможи подобра распределба на средствата што ФЗОМ ги 
распределува за лекови и во крајна линија осигурените лица побрзо ќе доаѓаат 
до лекови. 
По објаснувањето, 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 
 
 
ТОЧКА 2 – Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на 
здравствени услуги на јавните здравствени установи за периодот јули - 
септември 2012 година и предлог измена на договорните надоместоци за 2,3,4 
квартал на 2012 година, Образложение за анализата на специфичниот вид и 
обем на здравствени услуги за третиот квартал на 2012 година и Предлог за 
изменување на Одлуката за утврдување на договорните надоместоци на 
јавните здравствени установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 
2012 година 
 
По објаснувањето на Татјана Лукановска и кусата дискусија, Управниот одбор 
врз основа на работните материјали за оваа точка на дневниот ред едногласно 
ја донесе предложената 

Одлука  
за изменување на Одлуката за утврдување договорните надоместоци на 

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

 
 
ТОЧКА 3 - Информација по одлуката за предлог референтни цени со бр. 02-
18500/9 од 09.10.2012 година со предлог Одлука за изменување 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 

 
Врз основа на Информацијата а по кусото дополнително објаснување дадено од 
Кристина Христова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
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Одлука 

за изменување 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 

 
ТОЧКА 4 -  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 
специјалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна 
здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување 
 
Татјана Лукановска  објасни дека измената на овој како и на правилникот од 
следната точка на дневниот ред се  врши поради усогласување со измената на 
законската регулатива - Законот за здравственото осигурување, како и врз 
основа на согледувањата на стручната служба на Фондот и препораките на 
Државниот завод за ревизија. Усогласување се врши на одредбите на 
поглавјето кое се однесува за склучување на договори односно за составните 
делови на договорите од каде се исклучуваат алинеите кои веќе не треба да се 
составен дел на договорите а треба да останат само планот за видот и 
обемот на здравствени услуги за тековната година. 
 
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 специјалистичко консултативна 

здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна 
медицинска помош со домашно лекување 

 
 
ТОЧКА 5 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање 
на здравствените установи кои вршат болничка здравствена заштита 
 
По објаснувањето на предлогот 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 специјалистичко консултативна здравствена заштита, превентивна 
здравствена заштита и итна медицинска помош со домашно лекување со кое 
беше опфатен и предлогот од оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор 
едногласно донесе и 
 

Правилник 
за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените установи 
кои вршат болничка здравствена заштита 

 
ТОЧКА 6 -  Предлог за донесување на План за соодветна и правична 
застапеност на заедниците во стручната служба на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 
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Директорот Мехази истакна дека донесувањето на планот е законска обврска 
за Фондот и додаде дека тоа треба да биде сторено во законски утврдениот 
рок. 
 
Елена Трпковска побара планот да биде придружен со пресметка за потребните 
средства за негова реализација па дури потоа да биде разгледан и донесен.  
 
И останатите членови на Управниот одбор се согласија со предлогот по што 
беше одлучено оваа точка да биде симната од дневниот  ред а стручната 
служба на Фондот беше задолжена да подготви пресметка за потребните 
средства за реализација на планот. По подготвувањето на пресметката, 
предлогот повторно да биде ставен на дневен ред за разгледување и 
одлучување. 
 
Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 
7 - Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 13.50 часот заврши 
со работата на  CXX -та седница. 
 
                     Записничар,                                            Управен одбор 
               Христо Трповски                                           Претседател, 
                                                                                       Елена Трпковска 
 
 
 
 
 
Согласен, директор:  
Јован Грповски 
Џемали Мехази 


