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

ЗАПИСНИК
од CXCVIII-та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 25 април 2016 година со почеток во 14.00 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 пензионерите во Република Македонија -

член;
 Проф. Д-р Бистра Ангеловска, претставник од Лекарската, Фармацевтската и

Стоматолошката комора на Македонија - член;
 Д-р Тања Дејаноска, претставник на стопанствениците во Република Македонија - член;
 Д-р Ненад Гавриловиќ, претставник на осигурениците – член.

Отсутни членови на Управниот одбор:
На седницата беа присутни сите членови на Управниот одбор.

Присутни од ФЗОМ:

 Д-р Сашо Стефаноски, директор на ФЗОМ;
 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ;
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи, (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 сите седум 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 197 седница на Управниот одбор
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1. Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија во 2015 година;

2. 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;

3. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во странство;

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на висината на учеството на осигурените лица во вкупните трошоци на
здравствените услуги и лековите;

5. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита;

6. Предлог за донесување на Правилник за 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;

7. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 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 2016 година;

8. Предлог за донесување на 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;

9. Утврдување на пречистени текстови на правилници (Правилник за критериумите за
склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на
здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените
установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита);

10. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;

Информативно:
11. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот од 1

јануари до 31 декември 2015 година;
12. Анализа за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на јавните

здравствени установи во 2015 година;
13. Разно.

Потоа наведе дека од директорот на Фондот е побарано точките 2, 3, 4 и 8 од предлог дневниот
ред да не се разгледуваат на денешната седница поради потребата од доработување на
материјалите, а дневниот ред да се прошири со разгледување на предлог за донесување на 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 2016 година. Предлозите беа едногласно прифатени, со што за
работата на CXCVIII-та седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од 197 седница на Управниот одбор

1. Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија во 2015 година;
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2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита;

3. Предлог за донесување на Правилник за 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;

4. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 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 2016 година;

5. Утврдување на пречистени текстови на правилници (Правилник за критериумите за
склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на
здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените
установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита);

6. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
7. Предлог за донесување на 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 2016 година;

Информативно:
8. Извештај од финансиски контроли на јавни здравствени установи за периодот од 1

јануари до 31 декември 2015 година;
9. Анализа за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на јавните

здравствени установи во 2015 година;
10. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

- Усвојување на записникот од 197 седница на Управниот одбор

Управниот одбор без забелешки, со четирите гласа на членовите кои учествуваа во работата на
таа седница, го усвои записникот од 197 седница одржана на 4 март 2016 година. Членовите на
Управниот одбор кои не присуствуваа на таа седница не гласаа за записникот.

ТОЧКА 1 - Усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија во 2015 година

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа Годишниот извештај
за работењето на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2015 година. Најпрвин
воведно излагање даде директорот Стефаноски по што дискутираа членовите на Управниот
одбор а директорите Стефаноски и Рамадани даваа дополнителни објаснувања. Потоа,
Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Фондот за здравствено осигурување

на Македонија во 2015 година

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот на плаќање на здравствените услуги во примарната здравствена заштита

Објаснување по втората точка на дневниот ред даде директорот Стефаноски. Наведе дека
Фондот со одлука утврдува оддалечени рурални подрачја односно места, во кои преку плаќање на
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зголемена капитација се стимулира отворање на здравствени установи со цел да се овозможи
континуирана здравствена заштита во оддалечените населени места. Во таа насока, за да се
стимулира отворање на нови амбуланти во руралните места, во координација со
Министерството за здравство кое објави оглас за издавање под концесија простории во објекти
на здравствените домови, се предлага да се воведе можност како рурални места да бидат
утврдени и населените места во кои се наоѓа здравствена установа во амбуланта земена под
закуп од  здравствениот дом, по спроведена постапка на Министерството за здравство за
отварање на здравствени установи по општа медицина во рурални подрачја. Со ова се надеваме
дека ќе се даде дополнителен поттик за отворање на рурални амбуланти.

По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор Тања Дејаноска, Илија Глигоров и
Ангел Митевски. Елена Трпковска истакна дека во однос на предлогот ќе се воздржи од гласање
од причина што не е јасно дали и колку ќе предизвика финансиски импликации. Потоа предлогот
го стави на гласање.

Ангел Митевски, Љубиша Каранфиловски, Илија Глигоров, Бистра Ангеловска, Тања Дејаноска и
Ненад Гавриловиќ по предлогот гласаа „за“, додека Елена Трпковска се воздржа од гласање. На
тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови го донесе предложениот

Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на плаќање на здравствените

услуги во примарната здравствена заштита

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Правилник за 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

Објаснување на предлогот дадоа директорот Стефаноски Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведоа
дека предлогот се однесува на измени во одредбата со која се уредува дека здравствените
работници ќе можат во содржината на картичката да пополнуваат податоци според
соодветно доделени привилегии во некоја од фазите од имплементација на проектот електронска
здравствена картичка. Од причина што не постојат технички услови за внесување или менување
на податоци од содржината на веќе издадената електронска картичка, со овие измени се
прецизира дека еднаш внесените податоци во чипот од картичката не може да се менуваат.
Измените на членот 5 од правилникот се однесуваат на овозможување на осигурениците да го
достават доказот за плаќање на трошоците за картичката – уплатница во моментот на
нејзиното подигнување. Исто тка со овој правилник ќе се олесни постапувањето на
осигурениците кои претходно губењето на картичката го пријавуваа и во Службен весник и во
подрачната служба на Фондот. Со овие измени им се овозможува на осигурениците губењето на
картичката корисникот да го пријават во подрачната служба на Фондот кој потоа во
соработка со Службен весник на Република Македонија по службена должност ќе ги разменува
податоците за корисниците кои ја изгубиле картичката.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за 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
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ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување 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 2016 година

Објаснување на предлогот дадоа директорите Стефаноски и Рамадани. Наведоа дека
предложените надоместоци се однесуваат на аптеките кои во 2015 година за прват склучиле
договор со Фондот и се пресметани согласно правилникот, односно неговата измена која влезе во
сила во март оваа година.  Согласно правилникот за овие аптеки не се врши намалување на
надоместокот во првата година по склучувањето на договорот. По објаснувањето дискутираа
членовите на Управниот одбор а претставниците на Фондот даваа дополнителни објаснувања
на нивните прашања. Потоа, предлогот беше ставен на гласање.

Ангел Митевски, Љубиша Каранфиловски, Илија Глигоров, Бистра Ангеловска, Тања Дејаноска и
Ненад Гавриловиќ по предлогот гласаа „за“, додека Елена Трпковска се воздржа од гласање. На
тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови ја донесе предложената

Одлука
за изменување и дополнување 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 2016 година

ТОЧКА 5 - Утврдување на пречистени текстови на правилници (Правилник за критериумите за
склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на
здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи
кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита)

Директорот Стефаноски наведе дека стручните служби на Фондот подготвуваат пречистени
текстови на сите општи акти кои претрпеле повеќе измени за да се олесни нивната примена
пред се од здравствените установи и осигурените лица на кои се однесуваат. Со таа цел, по
утврдувањето на пречистените текстови од Управниот одбор истите ќе бидат објавени во
„Службен весник на Република Македонија“.

По објаснувањето, Упавниот одбор го утврди пречистениот текст на

Правилникот
за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на

плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во
здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита

ТОЧКА 6 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор

Во рамките на шестата точка на дневниот ред Управниот одбор ги разгледа барањата на ПЗУ
Профарма – Ново Село и на ПЗУ Аптека Биомедика – Скопје кои се однесуваат на зголемување на
договорниот надоместок како и мислењето на стручната служба на Фондот во однос на нив.
Управниот одбор не ги прифати барањата а стручната служба ја задолжи да подготви
известувања за барателите.

ТОЧКА 7 - Предлог за донесување на 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 2016 година
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Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на предлогот содржан
во работните материјали за седницата, се произнесе за зголемување на надоместокот на
здравствената установа ПЗУ Д-р Богоевски од Битола поради отворање на уште една работна
единица со еден тим.

Во гласањето по предлогот Ангел Митевски, Љубиша Каранфиловски, Илија Глигоров, Бистра
Ангеловска, Тања Дејаноска и Ненад Гавриловиќ гласаа „за“, додека Елена Трпковска се воздржа
од гласање. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови ја донесе предложената

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 2016 година

со која се измени договорниот надоместок за 2016 година на ПЗУ Д-р Богоевски од Битола.

На CXCVIII -та седница Управниот одбор се запозна и со Извештајот од финансиски контроли
на јавни здравствени установи за периодот од 1 јануари до 31 декември 2015 година (точка 8) и
Анализата за реализација на средствата од буџетот на Фондот и на буџетите на јавните
здравствени установи во 2015 година (точка 9), како материјали од информативен карактер во
врска со кои не беа донесени одлуки или заклучоци.

По разгледувањето на анализата од точка 9, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување под
точката 10 – Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 15.40 часот заврши со
работата на CXCVIII -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

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


