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

ЗАПИСНИК
од CXCVII-та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 4 март 2016 година со почеток во 12.30 часот во просториите на Фондот

за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;
 Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на

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

пензионерите на Македонија - член;
 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Лекарската, Фармацевтската и

Стоматолошката комора на Македонија - член;
 Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската

комора на Македонија - член (делумно присутна).

Отсутни членови на Управниот одбор:

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на
претседателот;

Присутни од ФЗОМ:

 Д-р Сашо Стефаноски, директор на ФЗОМ;
 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ;
 Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководствени
работи (делумно присутна);
 Александар Андоновски, самостоен стручен соработник во секторот за јавни
набавки, во својство на претседател на централната пописна комисија на Фондот
(делумно присутен);
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа (делумно
присутен);
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи, (делумно
присутна);
 Лидија Маркузанова, раководител на одделението за управување со човечките
ресурси (делумно присутна);
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.
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Седницата ја водеше претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска. На
почетокот утврди дека на седницата се присутни четири членови на Управниот
одбор. Во текот на разгледувањето на точката 5 - Разгледување на барања упатени
до Управниот одбор, во работата на седницата се вклучи и Елизабета Србиновска
Костовска по што во натамошниот тек на седницата Управниот одбор работеше со
кворум од пет члена. Откако утврди дека се исполнети условите за полноважно
работење и одлучување, претседдателката го прочита претходно доставениот

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записниците од 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 и 196 седница на
Управниот одбор

1. Разгледување на Извештајот од извршениот попис на средствата,
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија со состојба на 31.12.2015 година со предлог одлуки;

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на
вкупниот договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко
консултативна стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална
хирургија, ортодонција и протетика за 2016 година (ПЗУ Ортофиксна од
Тетово, ПЗУ Ортодонција 1 од Битола);

3. 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 (аптека Спектра - Куманово);

4. Утврдување на пречистени текстови на правилници (Правилник за утврдување
на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други
помагала, Правилник за начинот на користење, пристап, издавање, чување и
заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб
порталот, Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на
постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на
плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат
обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови
кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита, Правилник
за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната
стоматолошка здравствена заштита);

5. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор:
- Барање од ПЗУ Тони Медика - Тетово
- Барање од ПЗУ Неонатус - Врапчиште
- Барање од ПЗУ Аптека Линова - Кичево
- Барање од ПЗУ Аптека Ремедија 1 - Прилеп
- Барање од ПЗУ Аптека Виола 2007 - Прилеп
- Барање од ПЗУ Аптека Медикафарм - Штип
- Барање од ПЗУ Аптека Би-Жа-Де - Куманово
6. Предлог за донесување на Правилник за  изменување и дополнување на

Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;

7. Разно.
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Потоа наведе дека од директорот на Фондот е даден предлог, 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 и Одлука за изменување на
Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на
здравствените установи за обезбедени услуги од лабораториските испитувања во
специјалистичко – консултативната здравствена заштита за 2016 година.
Предлогот за проширување на дневниот ред беше едногласно прифатен, со што за
работата на CXCVII-та седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записниците од 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 и 196 седница на
Управниот одбор

1. Разгледување на Извештајот од извршениот попис на средствата,
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија со состојба на 31.12.2015 година со предлог одлуки;

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на
вкупниот договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко
консултативна стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална
хирургија, ортодонција и протетика за 2016 година (ПЗУ Ортофиксна од
Тетово, ПЗУ Ортодонција 1 од Битола);

3. 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 (аптека Спектра - Куманово);

4. Утврдување на пречистени текстови на правилници (Правилник за утврдување
на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и други
помагала, Правилник за начинот на користење, пристап, издавање, чување и
заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб
порталот, Правилник за критериумите за склучување договори, утврдување на
постапка за определување на месечниот износ на средства и начинот на
плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат
обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови
кои паѓаат на товар на Фондот во примарна здравствена заштита, Правилник
за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната
стоматолошка здравствена заштита);

5. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор:
- Барање од ПЗУ Тони Медика - Тетово
- Барање од ПЗУ Неонатус - Врапчиште
- Барање од ПЗУ Аптека Линова - Кичево
- Барање од ПЗУ Аптека Ремедија 1 - Прилеп
- Барање од ПЗУ Аптека Виола 2007 - Прилеп
- Барање од ПЗУ Аптека Медикафарм - Штип
- Барање од ПЗУ Аптека Би-Жа-Де - Куманово
6. Предлог за донесување на Правилник за  изменување и дополнување на

Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија;
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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 и Одлука за изменување на Одлуката за
утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените
установи за обезбедени услуги од лабораториските испитувања во
специјалистичко – консултативната здравствена заштита за 2016 година

8. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

- Усвојување на записниците од 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 и 196 седница на
Управниот одбор

Управниот одбор без забелешки, едногласно ги усвои записниците од 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195 и 196 седница на Управниот одбор.

ТОЧКА 1 - Разгледување на Извештајот од извршениот попис на средствата,
побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со
состојба на 31.12.2015 година со предлог одлуки

Извештајот од пописот го презенетираа Љубица Димитровска и Александар
Андоновски. На почетокот го објаснија начинот на работа на централната пописна
комисија и пописните комисии на подрачните служби а потоа членовите на Управниот
одбор поставуваа прашања на кои тие даваа објаснувања. Управниот одбор особено се
осврна на во извештајот констатираниот кусок, при што на предлог на Елена
Трпковска одлучи да не се донесат Одлуката за расходување на опрема и ситен
инвентар, Одлуката за раскнижување на констатиран кусок на опрема и ситен
инвентар и Одлуката за отпис на побарувања и обврски, туку само Одлуката за
усвојување на Извештајот од пописот без предлозите за отпишување и раскнижување
содржани во неа.

По ова, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата,

побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2015 година
и

Заклучок: Директорот на Фондот да формира комисија со задача да направи
дополнителна проверка на во извештајот констатираниот кусок.

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување
на вкупниот договорен надоместок за ПЗУ кои вршат специјалистичко консултативна
стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и
протетика за 2016 година

Во рамките на втората точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на
предлозите содржани во работните материјали за седницата, без дискусија
едногласно донесе

Одлука
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за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок за
ПЗУ кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена
заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за 2016

година

со која измени договорниот надоместок на две здравствени установи поради промена
на бројот на тимовите со кои даваат здравствени услуги.

ТОЧКА 3 - 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 даде Владимир Димковски. Наведе дека согласно
Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за
определување на месечниот износ на средства  и начинот на плаќање на
здравствените услуги  на здравствените установи кои вршат обезбедување на
осигурените лица со  лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на
фондот во примарна здравствена заштита, доколку една аптека поради настанати
статусни промени нема комплетна реализација на квотата за пресметковниот
период во последните шест месеци, тогаш определувањето ќе се врши при наредното
пресметување на квотите. Кај аптеката Спектра од Куманово во периодот
септември - октомври се настанати статусни промени поради што се предлага да се
изврши корекција на квотата.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно 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 4 - Утврдување на пречистени текстови на правилници

Директорот Стефаноски објасни 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 ги утврди пречистените текстови на следните
правилници:

Правилник
за утврдување на начин и методологија за утврдување на цени на ортопедски и

други помагала
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Правилник
за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците

од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот,

Правилник
за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за

определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на
здравствените услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на

осигурените лица со лекови на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на
товар на Фондот во примарна здравствена заштита,

и
Правилник

за начинот на плаќањето на здравствените услуги во примарната
стоматолошка здравствена заштита

ТОЧКА 5 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор

Во текот на расправата по барањето на ПЗУ Тони Медика, на седницата се придружи
Елизабета Србиновска Костовска.

Во рамките на петтата точка од дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа
барањата на ПЗУ Тони Медика - Тетово, Барање од ПЗУ Неонатус - Врапчиште, ПЗУ
Аптека Линова - Кичево, ПЗУ Аптека Ремедија 1 - Прилеп, ПЗУ Аптека Виола 2007 -
Прилеп, ПЗУ Аптека Медикафарм - Штип, и на ПЗУ Аптека Би-Жа-Де од Куманово.

Во однос на барањето на ПЗУ Тони Медика – Тетово, Управниот одбор заклучи дека
одлучувањето во врска со него е во надлежност на директорот на Фондот.

Во однос на останатите барања, Управниот одбор го прифати стојалиштето на
стручната служба на Фондот и ја задолжи во таа насока да подготви известувања за
барателите.

ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Правилник за  изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија

Воведно објаснување на предлогот дадоа директорите Стефаноски и Рамадани по
што подетално објаснување на одделните измени и дополнувања даде Лидија
Маркузанова. Наведе дека согласно предлогот систематизацијата се дополнува со
пет нови работни места а кај три други се дополнуваат видовите на соодветното
образование за нивно извршување. Потоа дискутираа членовите на Управниот одбор
истовремено поставувајќи прашања на кои одговори даваше Лидија Маркузанова.

На крајот на дискусијата, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за  изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на

работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

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
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здравствена заштита за 2016 година и Одлука за изменување на Одлуката за
утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените
установи за обезбедени услуги од лабораториските испитувања во специјалистичко –
консултативната здравствена заштита за 2016 година

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор врз основа на
предлозите содржани во работните материјали за седницата, без дискусија
едногласно донесе

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

и
Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен
надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од

лабораториските испитувања во специјалистичко – консултативната
здравствена заштита за 2016 година

со која поради намалување на бројот на тимови се намалува договорниот надоместок
на една здравствена установа а за истиот износ се зголемува надоместокот на
здравствена установа во која започнува со работа нов тим.

ТОЧКА 8 - Разно

1. Во рамките на точката Разно, директорот Стефаноски го запозна Управниот
одбор со предвидените активности на Фондот за анализа на фактурираните
трошоци на јавните здравствени установи со кои треба да се подобри нивната
ефикасност во користењето на ресурсите за давање на здравствени услуги.

2. Во рамките на точката Разно, Јосиф Трајковски истакна одредени забелешки за
обврските што произлегуваат за стоматолозите од анексите на договорите за
примарната стоматологија. Забелешките се однесуваат особено на надзорот на
исполнувањето на целите, за што наведе дека е потребно да се земат во вид
специфичните ситуации во кои не  е потребно да се преземат предвидените
активности (Како пример го наведе залевањето на фисурите на децата од 11 до
13 години). За забелешките до Фондот ќе достави подетален преглед како би
можеле да бидат анализирани и да најде начин за нивно решавање.

По ова, дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.30 часот заврши со
работата на CXCVII -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

Согласен, директор:



8

Д-р Сашо Стефаноски
Орхан Рамадани Orhan Ramadani


