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С к о п ј еС к о п ј еС к о п ј еС к о п ј е                                          
                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    

од од од од XXXXCCCCIVIVIVIV    ----та седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор на    

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,    

    

одржана на 27.01.2011 година со почеток во 12.00 часот  

во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

 

Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:    

    

• Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - 

претседател;  

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

заменик на претседателот;     
• Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на 

Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;  

• Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на 

Македонија - член;  

• М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на 

здруженијата на пензионерите на Македонија - член; 

• Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, 
претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член. 

    

Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:    
    

• Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член. 

 

Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:    
    

• М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ; 

• Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања 
(делумно присутна); 
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• Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно 

присутен); 
• Кристина Христова, ВД директор на секторот за фармација (делумно 

присутна);  

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

 

На почетокот на седницата, Управниот одбор утврди дека претседател на 

Управниот одбор во календарската 2011 година е Д-р Ирфан Хоџа, претставник 
од Министерството за здравство. Потоа тој утврди дека на седницата се 

присутни шест членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за 

полноважно работење и одлучување, по што го изложи претходно доставениот  

 

П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г ---- Д Н Е В Е Н  Р Е Д Д Н Е В Е Н  Р Е Д Д Н Е В Е Н  Р Е Д Д Н Е В Е Н  Р Е Д    

    

 

1. Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија;  

2. Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 

година (Предлог структура на буџетот за 2011 година, донесување на 

Одлука за усвојување на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука 

за извршување на буџетот за 2011 година);  

3. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

4. Донесување на Програма за инвестиции на Фондот за здравствено 
осигурување и подрачните служби на Фондот за 2011 година 

5. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 

буџетски плафони на јавните здравствени установи за првиот квартал 

на 2011 година (измени кај 22 здравствени установи заради 
трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на 

вработени од 21 здравствена установа); 

6. Предлог за изменување на квотите на аптеките со намален кадар;  
7. Донесување на План за јавни набавки во 2011 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија;  

8. 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;  

9. Предлог од комисијата за референтни цени на лекови;  

10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

организација и систематизација на работните места во Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија;  
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11. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 
утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје  за 

третирање на осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 
2011 година;  

12. Информација за зголемувањето на износот на капитацијата за 

матичните општи доктори и гинеколози 

13. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 
утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија 

14. Разно. 

 

 

Управниот одбор го прифати предлогот, по што едногласно го усвои следниот  

 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е Д    

    

1. Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија;  

2. Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 

година (Предлог структура на буџетот за 2011 година, донесување на 

Одлука за усвојување на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука 

за извршување на буџетот за 2011 година);  
3. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

4. Донесување на Програма за инвестиции на Фондот за здравствено 

осигурување и подрачните служби на Фондот за 2011 година; 
5. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 

буџетски плафони на јавните здравствени установи за првиот квартал 

на 2011 година (измени кај 22 здравствени установи заради 
трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на 

вработени од 21 здравствена установа); 

6. Предлог за изменување на квотите на аптеките со намален кадар;  

7. Донесување на План за јавни набавки во 2011 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија;  

8. 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;  

9. Предлог од комисијата за референтни цени на лекови;  
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10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

организација и систематизација на работните места во Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија;  

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 
исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје  за 

третирање на осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 

2011 година;  

12. Информација за зголемувањето на износот на капитацијата за 
матичните општи доктори и гинеколози; 

13. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија; 

14. Разно. 

    

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ----    Информација за ликвидноста и извршувањето на буџетот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Во рамките на првата точка на дневниот ред директорката Парнарџиева – 

Змејкова и Татјана Лукановска го запознааа Управниот одбор со актуелната 

состојба на ликвидноста на Фондот а членовите на Управниот одбор 

поставуваа прашања за исполнувањето на проекциите за приходите и 

расходите. 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ----    Буџет на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2011 

година (Предлог структура на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за 

усвојување на буџетот за 2011 година, донесување на Одлука за извршување на 

буџетот за 2011 година) 
    

По објаснувањето на Татјана Лукановска, Управниот одбор едногласно ги 

донесе предложените 
 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија заМакедонија заМакедонија заМакедонија за 201 201 201 2011111 година година година година    

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија за 201Македонија за 201Македонија за 201Македонија за 2011111 година година година година    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----    Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на 

буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
 

Татјана Лукановска објасни дека сега важечкиот правилник за изготвување на 

буџетот на Фондот е донесен во 2001 година и не е усогласен со подоцнежните 
измени на прописите што се однесуваат на буџетирањето, пред се Законот за 

буџетите. Потоа ги објасни и новините поради кои се предлага донесување на 

правилникот. 

 
Во продолжение членовите на Управниот одбор  поставуваа прашања за 

одделни одредби на предлог правилникот а претставниците на Фондот даваа 

објаснувања.   

 

Елена Трпковска укажа дека предложениот правилник уредува поголем број 

прашања што се уредени со законски одредби, па заради тоа побара стручните 

служби на Фондот уште еднаш да направат анализа во таа смисла, по што за 

наредната седница да известат дали има потреба од уредување со правилник 

на тие прашања. 

 

Овој предлог го прифатија и останатите членови, па Управниот одбор 

едногласно одлучи оваа точка да се симне од дневниот ред и да се разгледа 

повторно по повторната анализа од страна на стручните служби на Фондот.  

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4 4 4 4 ----    Донесување на Програма за инвестиции на Фондот за здравствено 

осигурување и подрачните служби на Фондот за 2011 година 
 

Објаснување на  предвидените инвестиции даде Татјана Лукановска, по  што 

членовите на Управниот одбор поставуваа прашања и бараа дополнителни 

објаснувања за одделни ставки на програмата.  

 

Од Елена Трпковска беше укажано дека во буџетот на Фондот не се 

предвидени средства за возила па затоа и во Програмата за инвестиции тие 
треба да изостанат.  По прифаќањето и со внесувањето на ова укажување во 

текстот на Програмата, Управниот одбор едногласно донесе  

 
Програма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурувањеПрограма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурувањеПрограма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурувањеПрограма за инвестиции на Фондот за здравствено осигурување    

и подрачните служби на Фондот за 2011 годинаи подрачните служби на Фондот за 2011 годинаи подрачните служби на Фондот за 2011 годинаи подрачните служби на Фондот за 2011 година    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5 5 5 5 ----    Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
буџетски плафони на јавните здравствени установи за првиот квартал на 2011 

година (измени кај 22 здравствени установи заради трансформацијата на 

Заводот за трансфузиологија и преземање на вработени од 21 здравствена 
установа)  
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Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор без расправа, а врз 
основа на подготвените работни материјали од стручните служби, едногласно 

донесе 

 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафониза изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафониза изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафониза изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафони    

на јавните здравствени установина јавните здравствени установина јавните здравствени установина јавните здравствени установи    

за првиот квартал на 2011 годиназа првиот квартал на 2011 годиназа првиот квартал на 2011 годиназа првиот квартал на 2011 година    
 

со која беа извршени промени на плафоните на 22 здравствени установи 

заради трансформацијата на Заводот за трансфузиологија и преземање на 

вработени од 21 здравствена установа. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6 6 6 6 ----    Предлог за изменување на квотите на аптеките со намален кадар 

 

Управниот одбор без расправа, а врз основа на подготвените работни 

материјали од стручните служби, едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот за изменување и дополнување на Одлуката за определување на месечниот 

износ на средства кој износ на средства кој износ на средства кој износ на средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на здравствените установи што вршат обезбедување на здравствените установи што вршат обезбедување на здравствените установи што вршат обезбедување на 

ососососигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт воигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт воигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт воигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната  примарната  примарната  примарната 

здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од 

Листата на лекови на товар на Фондот Листата на лекови на товар на Фондот Листата на лекови на товар на Фондот Листата на лекови на товар на Фондот во првиот квартал на 2011 годинаво првиот квартал на 2011 годинаво првиот квартал на 2011 годинаво првиот квартал на 2011 година    
 

со која се извршија измени на квотите на пет аптеки заради намалување на 

бројот на стручниот кадар. 
 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ----    Донесување на План за јавни набавки во 2011 година на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија 
 

Златко Алексов го објасни предлогот на на План от за јавни набавки во 2011 

година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, притоа 

укажувајќи дека дадените износи се без пресметан данок на додадена 

вредност затоа што тоа е така уредено со прописите што се однесуваат на 

набавките. 

 
Управниот одбор  по објаснувањето,  и по бришењето на ставката за набавка на 

возила соодветно на дискусијата по точката 4 на дневниот ред, едногласно  

донесе  
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План за јавни набавкиПлан за јавни набавкиПлан за јавни набавкиПлан за јавни набавки    

во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонијаво 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонијаво 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонијаво 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија    
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ----    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 
 

Ирфан Хоџа објасни дека измената е предложена заради усогласување на 
правилникот во делот што се однесува на текстот на албански јазик, со текстот 

на албански впишан на образецот на картичката кој е составен дел на 

правилникот. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно донесе 

    

Правилник Правилник Правилник Правилник     
за изменување на правиза изменување на правиза изменување на правиза изменување на правилникот за формата и содржината на картичката за лникот за формата и содржината на картичката за лникот за формата и содржината на картичката за лникот за формата и содржината на картичката за 

здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното издавање, водење, здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното издавање, водење, здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното издавање, водење, здравствено осигурување  и за начинот на  нејзиното издавање, водење, 

користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено 

осигурувањеосигурувањеосигурувањеосигурување    

 

со кој се изврши предложената измена. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999    ----    Предлог од комисијата за референтни цени на лекови 

 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, Управниот одбор го  разгледа 

предлогот од комисијата за референтни цени на лекови во врска со 

забелешките на Одлуката за утврдување на предлог референтни цени на 

лекови  донесена од Управниот одбор на 9 декември 2010 година.  

 

Прифаќајки го предлогот на комисијата, Управниот одбор едногласно донесе  

 
Заклучок: Заклучок: Заклучок: Заклучок: За лековите за кои не се прифаќаат новите предлог референтни 

цени, да се пристапи  кон договарање со цел изнаоѓање на решение во интерес 

на осигурените лица.  
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11110000    ----    Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 

 

Објаснување на предложениот правилник даде Директорката Парнарџиева – 

Змејкова. Наведе дека измените и дополнувањата се предлагаат заради 

формирање на сектор за  сметководство и трезор во чија надлежност ќе биде 
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трезорското работење за здравствените установи. Соодветно, и во подрачните 

служби во согласност со бројот на правници, економисти и лекари на 
подрачјето на одделните подрачни служби, се утврдуваа работни места заради 

извршување на оваа нова функција на Фондот. Истакна и дека Фондот без 

нови вработувања и без проблеми го прифати извршувањето на функцијата 
трезор. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 

  
ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на правилникот за организација и за изменување и дополнување на правилникот за организација и за изменување и дополнување на правилникот за организација и за изменување и дополнување на правилникот за организација и 

систематизација на работните места во Фондот за здравствено систематизација на работните места во Фондот за здравствено систематизација на работните места во Фондот за здравствено систематизација на работните места во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонијаосигурување на Македонија    

 

ТОЧКТОЧКТОЧКТОЧКА А А А 11111111    ----    Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

Приватната здравствена установа „Диамед“ - Скопје  за третирање на 

осигурените лица со хемодијализа во првиот квартал на 2011 година    

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека заради згрижување на 

уште седум пациенти корисници на хемодијализа, а по укажувањето  на 

здравствените установи дека системот нема капацитет за нивно згрижување, 

се предлага зголемување на висината на надоместокот на здравствената 

установа Диамед  од Скопје за вкупно 1,5 милиони денари. Овој износ се 

однесува за згрижување на седум осигурени лица за период од три месеци. 
 

На прашањето на Горан Коевски дали единствено во оваа установа можат да 

бидат згрижени овие седум лица, одговори потврдно и изрази стравување дека 

за кратко време (една година) и Диамед не ќе може повеќе да опслужува нови 

пациенти. 

 

По ова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на оза изменување на оза изменување на оза изменување на одлукадлукадлукадлукатататата    за утврдување на висината на вкупниот за утврдување на висината на вкупниот за утврдување на висината на вкупниот за утврдување на висината на вкупниот 
надоместок што Фондот ќе го исплати на надоместок што Фондот ќе го исплати на надоместок што Фондот ќе го исплати на надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа Приватната здравствена установа Приватната здравствена установа Приватната здравствена установа 

„„„„Диамед“ Диамед“ Диамед“ Диамед“ ---- Скопје   Скопје   Скопје   Скопје  за третирање на осигурените лица со хемодијализаза третирање на осигурените лица со хемодијализаза третирање на осигурените лица со хемодијализаза третирање на осигурените лица со хемодијализа    во во во во 

првиот квартал на 2011 годинапрвиот квартал на 2011 годинапрвиот квартал на 2011 годинапрвиот квартал на 2011 година    

 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11112222    ----    Информација за зголемувањето на износот на капитацијата за 

матичните општи доктори и гинеколози 
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Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа 
информацијата за влијанието што на финасиската состојба на Фондот би го 

имало зголемувањето на вредноста на  поенот во примарната здравствена 

заштита до нивото пред 29 март 2010 година, односно за 5 денари. 
        
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11113333    ----    Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека овој предложените  

измени на Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците 

во Фондот за здравствено осигурување на Македонија е поврзан со  

правилникот од точка 10, односно е неопходен за утврдување на висината на 

платите на работните места во врска со трезорското работење. 
 

По ова, Управниот одбор едногласно донесе 

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината за изменување и дополнување на правилникот за утврдување на висината 

на платите на работниците во Фондот за здравстна платите на работниците во Фондот за здравстна платите на работниците во Фондот за здравстна платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на вено осигурување на вено осигурување на вено осигурување на 

МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија    
 

со кој се извршија предложените измени и дополнувања. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11114444    ----    Разно 
 

 

Бидејќи немаше предлози за разгледување под точката разно, по донесувањето 

на правилникот од точка 13, Управниот одбор во 15.00 часот заврши со работата 

на  XCIV -та седница. 

 

           Записничар,                                       Записничар,                                       Записничар,                                       Записничар,                                                                                                                                                Управен одбор                                                                                                              Управен одбор                                                                                                              Управен одбор                                                                                                              Управен одбор                                                                                                              

      Христо Трповски         Христо Трповски         Христо Трповски         Христо Трповски                                                                                                                                             Претседател,                          Претседател,                          Претседател,                          Претседател,    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ирфан Хоџа    Ирфан Хоџа    Ирфан Хоџа    Ирфан Хоџа    


