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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 XXXXCCCCVVVV    ----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 17.02.2011 година со почеток во 11.00 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:    

    

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

претседател;  

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

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

Македонија и Стоматолошката комора 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:    

    

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

• 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 (делумно 

присутна); 
• М-р Виолета Петровска, директор на ФЗОМ (делумно присутна); 
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• Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања 

(делумно присутна); 
• Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно 

присутен); 

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

• Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно 

присутен); 

• Стојан Петрески, раководител на одделението за здравствено 
осигурување и нормативно правни работи (делумно присутен); 

• Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководство 

(делумно присутна); 

• Сања Стојческа, републички контролор (делумно присутна); 

• Татјана Настеска, самостоен стручен соработник за работни односи 

(делумно присутна);  

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

својство на записничар. 

 

Седницата ја отвори и водеше претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа. 

Утврди дека на седницата се присутни пет 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    

 
- Усвојување на записникот од XCIII -та седница на Управниот одбор 

одржана на 28.12.2010 година; 

 

1. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ; 

2. Извештај од извршениот попис на средствата, побарувањата и 

обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со 

состојба на ден 31.12.2010 година; 
3. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

4. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вредноста на поенот 

во примарната здравствена заштита; 

5. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и 

други помагала; 

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

правилникот за за овластувањата и начинот на работата на контролата 

на Фондот за здравствено осигурување; 
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7. 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; 
8. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 

2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

9. Дополнување на предлогот од комисијата за референтни цени на лекови 

разгледуван на седницата од 27.01.2011 година; 
10. Предлог за донесување на Одлука за начинот и постапката на отуѓување  

на  неупотребливи ствари; 

11. Барања од областа на работните односи;  

12. Барање од осигуреникот Виолета Ицковска;  

13. Предлог Стратешки план на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија за периодот 2010 – 2015 година;  

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

утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ - 

Скопје  за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 

хирургија во првиот квартал на 2011 година;  

15. Информација за потребата од почнување на постапката за прибирање 

на апликациите за Електронската здравствена картичка;  

16. Информација за работата на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија во 2010 година;  

17. Програма  за работа за 2011 година  за ФЗОМ; 
18. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за акутни 

случаи;  

19. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во 

специјалистичко - консултативна здравствена заштита;  

20. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 
референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена 

заштита; 

21. Извештај за финансиските контроли во 2010 година; 
22. Предлог годишен план за финансиски контроли во 2011 година; 

23. Разно. 

 

Потоа наведе дека од директорот на Фондот е побарано Управниот одбор да ги 
разгледа и  следните точки: 1. Предлог за утврдување на формата и содржината 

на договори кои Фондот ги склучува со здравствени установи, и тоа за Договор 

за извршување и плќање здравствени услуги во примарната здравствена 
заштита, Договор за извршување и плќање здравствени услуги во примарната 
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здравствена заштита – гинекологија, Договор за регулирање на односите 

помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената 
установа за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши 

обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови 

кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита, и Предлог 
за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за 

организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија. На крајот праша дали членовите на Управниот 

одбор имаат предлози во врска со дневниот ред на седницата. 
 

Љубиша Каранфиловски побара под посебна точка на дневниот ред  да го 

запознае Управниот одбор со предлогот на синдикатот по основ на лекарската 

одговорност. 

 

Управниот одбор ги прифати предлозите, 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    

 

- Усвојување на записникот од XCIII -та седница на Управниот одбор 

одржана на 28.12.2010 година; 

 

1. Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои 

Фондот ги склучува со здравствени установи: 1. Договор за извршување 

и плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита; 2. 
Договор за извршување и плќање здравствени услуги во примарната 

здравствена заштита – гинекологија; 3. Договор за регулирање на 

односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и 

здравствената установа за начинот на плаќање на здравствените услуги 

со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт 

од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната 

здравствена заштита; 
2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на 

правилникот за организација и систематизација на работните места во 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија;  
3. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ; 

4. Извештај од извршениот попис на средствата, побарувањата и 

обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со 

состојба на ден 31.12.2010 година; 
5. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 
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6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вредноста на поенот 

во примарната здравствена заштита; 

7. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и 

други помагала; 

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

правилникот за за овластувањата и начинот на работата на контролата 

на Фондот за здравствено осигурување; 

9. 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; 

10. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 

2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

11. Дополнување на предлогот од комисијата за референтни цени на лекови 
разгледуван на седницата од 27.01.2011 година; 

12. Предлог за донесување на Одлука за начинот и постапката на отуѓување  

на  неупотребливи ствари; 

13. Барања од областа на работните односи;  

14. Барање од осигуреникот Виолета Ицковска;  

15. Предлог Стратешки план на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија за периодот 2010 – 2015 година;  
16. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ - 
Скопје  за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 

хирургија во првиот квартал на 2011 година;  

17. Информација за потребата од почнување на постапката за прибирање 

на апликациите за Електронската здравствена картичка;  
18. Информација за работата на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија во 2010 година;  

19. Програма  за работа за 2011 година  за ФЗОМ; 
20. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за акутни 

случаи;  

21. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во 

специјалистичко - консултативна здравствена заштита;  

22. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена 

заштита; 

23. Извештај за финансиските контроли во 2010 година; 
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24. Предлог годишен план за финансиски контроли во 2011 година; 

25. Информација за предлогот на синдикатот за лекарите во јавното 
здравство по основ на лекарската одговорност; 

26. Разно. 

    
Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 

 

- Усвојување на записникот од XCIII -та седница на Управниот одбор 

одржана на 28.12.2010 година 
 

Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои  записникот од XCIII -та 

седница на Управниот одбор одржана на 28.12.2010 година. 

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ----    Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои 

Фондот ги склучува со здравствени установи: 1. Договор за извршување и 

плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита; 2. Договор за 

извршување и плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита 

– гинекологија; 3. Договор за регулирање на односите помеѓу Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа за начинот 

на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување на 

осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот во примарната здравствена заштита 

 

На почетокот директорката Парнарџиева – Змејкова ги објасни новините кај 
овие договори во однос на  минатогодишните, по што членовите на Управниот 

одбор дискутираа и ги изнесуваа своите ставови за нивната содржина. Во 

дискусијата на одделни аспекти на договорите се осврнаа Борис Јосифовски, 

Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски и Страшо Наумоски. 

 

Потоа претседателот Ирфан Хоџа наведе дека содржината на договорите е 

усогласена со  соодветните комори, поради што предложи Управниот одбор да 
ги усвои. 

  

Останатите членови се согласија со предлогот, па Управниот одбор едногласно 
донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените 

установи заради купување установи заради купување установи заради купување установи заради купување на здравствени услуги во интерес на на здравствени услуги во интерес на на здравствени услуги во интерес на на здравствени услуги во интерес на 

осигурените лицаосигурените лицаосигурените лицаосигурените лица    
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со која се утврди    формата и содржината на: 1. Договорот за извршување и 

плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита; 2. Договорот 
за извршување и плќање здравствени услуги во примарната здравствена 

заштита – гинекологија; и 3. Договорот за регулирање на односите помеѓу 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа 
за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување 

на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот во примарната здравствена заштита 

    
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ----    Предлог за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните 

места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
    

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложената измена е 

заради екипирање на подрачните служби со лекари заради надминување на 

системската слабост во издавањето на боледувањата, и дека квалитетните 

вработувања донесуваат заштеди. За тоа и Владата донесе заклучок. 

 
Љубиша Каранфиловски истакна дека ако се работи за продуктивни 

вработувања од кои се очекуваат заштеди ја поддржува измената на 

правилникот. 

 

Потоа и претседателот Ирфан Хоџа побара Управниот одбор да го донесе 

Правилникот, и ги повика членовите да се изјаснат по предлогот. 

 
Ирфан Хоџа, Љубиша Каранфиловски,  Страшо Наумоски и Борис Јосифовски 

гласаа за донесување на правилникот, а Елена Трпковска гласаше против. На 

тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови 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    

    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ----    Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ 

 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред директорката Парнарџиева – 

Змејкова го запозна  Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста 

на Фондот и направи нејзина споредба со поранешните предвидувања. Потоа 

одговараше на прашања од членовите на Управниот одбор. 
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4 4 4 4 ----    Извештај од извршениот попис на средствата, побарувањата и 
обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на 

ден 31.12.2010 година 

 
Сања Стојческа во својство на претседател на пописната комисија на Фондот 

пред Управниот одбор го изложи Извештајот од извршениот  попис на 

средствата, побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 година. Ја 

објасни методологијата по која работела комисијата и укажа на 
карактеристичните заклучоци до кои е дојдено. Истакна дека извештајот 

содржи и предлог за расходување дотраена и неупотреблива опрема што е 

затекната во  Фондот и подрачните служби како и предлог за донирање на 

здравствени легитимации или нивно расходување – уништување.  Се работи за 

12.296 парчиња здраствените легитимации кои се наоѓаат во Фондот во врска 

со кои Управниот одбор по минатогодишниот извештај од пописот донесе 

одлука да се побара мислење за тогашните предлози за постапување со 

легитимациите од Министерство за финансии и Државниот завор за ревизија. 

Со оглед дека не е добиен одговор од Министерството и од Заводот, комисијата 

го дава овој нов предлог. 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова дополни дека во извештајот се предлага 

расходување на ствари што оваа година се отпишуваат. Покрај нив, постојат и 

ствари кои се порано расходувани а сепак се чуваат во повеќе подрачни 

служби. За постапување со вакви ствари, а по  консултација со Државниот 

завод за ревизија подготвивме  посебна одлука која е на дневниот ред под 
точка 12. 

 

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа по  извештајот и поставуваа 

прашања  на кои одговори даваа директорката Парнарџиева – Змејкова, Сања 

Стојческа и Љубица Димитровска. 

 

На крајот, претседателот Ирфан Хоџа побара членовите да се произнесат за 
усвојување на извештајот од пописот и предложените одлуки.  

 

Ирфан Хоџа, Љубиша Каранфиловски,  Страшо Наумоски и Борис Јосифовски 
гласаа за усвојување на извештајот и предложените одлуки, а Елена Трпковска 

се воздржа од гласање. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на 

гласови донесе  

 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата, 

побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 годинапобарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 годинапобарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 годинапобарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 година    
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за расходување на опремата која е дотраена и неупотреблива за работа и за расходување на опремата која е дотраена и неупотреблива за работа и за расходување на опремата која е дотраена и неупотреблива за работа и за расходување на опремата која е дотраена и неупотреблива за работа и 

користењекористењекористењекористење    

и 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за доделувза доделувза доделувза доделување на здравствени легитимацииање на здравствени легитимацииање на здравствени легитимацииање на здравствени легитимации    

 

со која одлучи здравствените легитимации што се наоѓаат во просториите на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, да се доделат без надомест 

на јавните здравствени установи во Скопје кои имаат  породилишта. 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ----    Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на 

буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија  

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека Фондот го повлекува 

предлогот за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, па оваа точка беше 

симната од дневниот ред. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6 6 6 6 ----    Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вредноста на 

поенот во примарната здравствена заштита 

 

Ирфан Хоџа потсети дека минатата година во март, вредноста на поенот беше 

намалена од 50 на 45 денари, а по шест месеци од примената требаше да се 
анализираат ефектите од ова намалување. Поради променетата состојба, 

постојат услови за враќање на старото ниво. 

 

Потоа Директорката Парнарџиева – Змејкова се осврна на финансискиот 

ефект на Фондот од менувањето на вредноста на поенот. 

 

Љубиша Каранфиловски наведе дека минатата година одлуката за 
намалување на вредноста на поенот беше донесена како дел од антикризните 

мерки.  И намалувањето на платите во јавното здравство исто така беше дел од 

тие мерки. Истакна дека ја поддржува одлуката за враќање на нивото од 50 
денари ако  е тоа оправдано со подобрените економски показатали. 

 

Потоа претседателот Ирфан Хоџа побара членовите на Управниот да се 

изјаснат за преложената одлука, по што Управниот одбор едногласно  донесе 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштитаза утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштитаза утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштитаза утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита 
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со која вредноста на понот се утврди на 50 денари. 
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ----    Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски 

и други помагала 

 

Ирфан Хоџа потсети дека овој правилник беше донесен во декември 2010 

година но не доби согласност од министерот за здравство заради одредени 

одредби што ги предвидуваше. Сега текстот е усогласен со  укажувањата од 
Министерството, поради што предложи Управниот одбор да гласа за новиот 

текст. 

 

Управниот одбор се согласи со предлогот, и едногласно го донесе 

предложениот 

Правилник Правилник Правилник Правилник     

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

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ----    Предлог за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на правилникот за овластувањата и начинот на работата на 

контролата на Фондот за здравствено осигурување 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека се предлага измена во еден 

член на важечкиот правилник кој се однесува на контролата на остварувањето 

на целите од страна на здравствените установи. Наместо квартално како што 
предвидува важечкиот правилник, контролата на целите се предвидува да се 

врши годишно. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот 
 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на правилникот за за изменување и дополнување на правилникот за за изменување и дополнување на правилникот за за изменување и дополнување на правилникот за за овластувањаза овластувањаза овластувањаза овластувањатататата и  и  и  и 

начинначинначинначинотототот на работа на работа на работа на работатататата на контролата на на контролата на на контролата на на контролата на Ф Ф Ф Фондот за здравствено осигурувањеондот за здравствено осигурувањеондот за здравствено осигурувањеондот за здравствено осигурување    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999    ----    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 
 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека важечкиот правилник 

предвидува поделба на средствата за аптеките почнувајќи од годишен буџет 

кој се намалува за висината на маржата, потоа се распоредува по подрачни 

служби, и на крајот на одделни аптеки. По одржаните состаноци со 
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Фармацевтската комора,  предлагаме измена така што средствата нема да се 

распоредуваат по подрачни служби, туку директно по аптеки, согласно 
критериумите издадени рецепти и тимови. Ова оттаму што искористеноста на 

квотите анализирана по подрачни служби е многу различна, па досегашната 

распределба се покажа дека не е добра. 
 

Потоа се разви куса расправа за предлогот, по која Управниот одбор едноглсно 

го донесе предложениот 
 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување  на постапка  за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување  на постапка  за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување  на постапка  за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување  на постапка  

за определување наза определување наза определување наза определување на  месечниот износ на средствата кои здравствената   месечниот износ на средствата кои здравствената   месечниот износ на средствата кои здравствената   месечниот износ на средствата кои здравствената 

установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на 

лекови на товар на средствата на Фондотлекови на товар на средствата на Фондотлекови на товар на средствата на Фондотлекови на товар на средствата на Фондот 
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11110000    ----    Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки 
за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, врз основа на предлогот подготвен 

од стручната служба на Фондот, Управниот одбор едногласно донесе 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011Планот за јавни набавки за 2011Планот за јавни набавки за 2011Планот за јавни набавки за 2011 година на  година на  година на  година на 

Фондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на Македонија    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11111111    ----    Дополнување на предлогот од комисијата за референтни цени на 

лекови разгледуван на седницата од 27.01.2011 година    

 

По оваа точка Кристина Христова потсети дека на XCIV-та седница, за 

лековите за кои овластените субјекти, производители односно увозници не ги 

прифаќаат предлог референтните цени,  Управниот одбор заклучи да се 

пристапи  кон договарање со цел изнаоѓање на решение во интерес на 

осигурените лица. По преговорите фирмите Плива и Ла Рош доставија  

предлози за референтни цени. Се предлага да се утврдат нови референтни 

цени за шест лекови и да се изврши дополнување на одлуката кај пет генерики 

со нови заштитени имиња кај кои тоа нема да има финансиски ефект.  
            

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

  за изменува  за изменува  за изменува  за изменување и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на ње и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на ње и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на ње и дополнување  на Одлуката  за утврдување  на 

референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на 

товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонијатовар на Фондот за здравствено осигурување на Македонијатовар на Фондот за здравствено осигурување на Македонијатовар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11112222    ----    Предлог за донесување на Одлука за начинот и постапката на 

отуѓување  на  неупотребливи ствари 
 

Објаснување за предлогот за донесување на Одлука за начинот и постапката на 

отуѓување  на  неупотребливи ствари даде директорката Парнарџиева – 
Змејкова во рамките на  точка 4 од дневниот ред. Имајќи го во вид тоа 

објаснување, Ирфан Хоџа, Љубиша Каранфиловски,  Страшо Наумоски и Борис 

Јосифовски гласаа за предложената одлука, а Елена Трпковска гласаше 

против. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови донесе  
 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за начинот и постапката на отуѓување  на  неупотреблза начинот и постапката на отуѓување  на  неупотреблза начинот и постапката на отуѓување  на  неупотреблза начинот и постапката на отуѓување  на  неупотребливи стварииви стварииви стварииви ствари    
 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11113333    ----    Барања од областа на работните односи 

 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред беа разгледани барањата на 

Цветлана Вељаноска Јакимоска, Борис Стевановски, Вулнет Мурсели, Киро 

Струков, Мирјана Михајловска, Фета Хулузи, Ката Велиновска, Влатко 
Даневски, Христо Минов, Драге Пајковски и Верица Здравевска. 

 

Во врска со барањето на Цветлана Вељаноска Јакимоска, Трајче Саздов објасни 

дека откако и исплатил средства по правосилна судска одлука во работен спор 

поведен од нејзина страна, Фондот вложил вонреден правен лек – ревизија. По 

ревизијата судот одлучил во корист на Фондот, па Вељаноска Јакимоска е 

задолжена да ги врати средствата. Нејзиното барање е за овозможување 
враќањето да го изврши на повеќе рати.  

 

По ова барање Управниот одбор едногласно одлучи да се овозможи плаќањето 

на рати, а за динамиката на плаќањето да одлучи стручната служба на Фондот. 

 

За останатите барања објаснување даде Татјана Настевска.   

 

По темелното разгледување, поставените прашања и дадените дополнителни 

објаснувања, се пристапи кон гласање по барањата.  

 

Љубиша Каранфиловски се воздржа од гласање, истакнувајќи дека во 

постапките во врска со кои се упатени барањата не било побарано мислење од 

соодветната синдикална организација. Ирфан  Хоџа се воздржа од гласање по 

барањата на Вулнет Мурсели и Фета Хулузи а гласаше за одбивање на 

останатите барања. Елена Трпковска, Борис Јосифовски и Страшо Наумоски 

гласаа за одбивање на сите барања. 
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На тој начин, Управниот одбор ги одби барањата на Борис Стевановски, Вулнет 
Мурсели, Киро Струков, Мирјана Михајловска, Фета Хулузи, Ката Велиновска, 

Влатко Даневски, Христо Минов, Драге Пајковски и Верица Здравевска. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11114444    ----    Барање од осигуреникот Виолета Ицковска 

 

Емилија Здравева потсети дека ова барање беше разгледувано на XCIII-та 

седница кога Управниот одбор побара стручната служба повторно да го 
разгледа и да изготви предлог како да биде решено.  

 

Наведе дека се работи за пет предмети за лекување во странство за кои  треба 

да се плати учество од осигуреничката. Таа пак од своја страна смета дека не 

треба да плати затоа што нејзиното дете кое се лекувало во странство има 

статус на лице со посебни потреби. Со оглед што со статусот се стекнало 

подоцна, по извршеното лекување а истиот го немало кога се поднесени 

барањата, стручната служба смета дека барањето не може да биде прифатено, 

и во таа смисла подготви мислење. 
 

По објаснувањето, претседателот Ирфан Хоџа побара членовите на Управниот 

одбор да се изјаснат дали се за или против  прифаќање на барањето. 

 

Борис Јосифовски гласаше за прифаќање на барањето, а Ирфан Хоџа, Елена 

Трпковска, Љубиша Каранфиловски и Страшо Наумоски против. На тој начин, 

Управниот одбор не го прифати барањето на Виолета Ицковска. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11115555    ----    Предлог за донесување на Стратешки план на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија за периодот 2010 – 2015 година 

 

Управниот одбор го разгледа предлогот подготвен од стручната служба на 

Фондот, по што едногласно донесе 

 
Стратешки планСтратешки планСтратешки планСтратешки план    

на на на на Фондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на МакедонијаФондот за здравствено осигурување на Македонија    

за периодот 2010 за периодот 2010 за периодот 2010 за периодот 2010 –––– 2015 2015 2015 2015 година година година година    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11116666    ----    Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за 

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

Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје  за 
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот 

квартал на 2011 година 
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Предлогот го објасни Татјана Лукановска. Наведе дека се предлага 

зголемување на висината на надоместокот заради извршените итни операции 
во октомври 2010, извршени по искористувањето на надоместокот за тој 

период.  

 
По ова, Управниот одбор едногласно донесе  

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 
надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по 

хируршки болести „Филип Втори“ хируршки болести „Филип Втори“ хируршки болести „Филип Втори“ хируршки болести „Филип Втори“     

за здравствени услуги оза здравствени услуги оза здравствени услуги оза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија д областа на кардиоваскуларната хирургија д областа на кардиоваскуларната хирургија д областа на кардиоваскуларната хирургија     

во првиот квартал на 2011 годинаво првиот квартал на 2011 годинаво првиот квартал на 2011 годинаво првиот квартал на 2011 година    

    

со која висината на надоместокот  се зголеми за 6.795.520 денари.    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11117777    ----    Информација за потребата од почнување на постапката за 

прибирање на апликациите за Електронската здравствена картичка 

    

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

информацијата изготвена од стручната служба на Фондот, па врз основа 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, едногласно 

донесе 
    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за започнување со активности заради издавање и примена на картичката за започнување со активности заради издавање и примена на картичката за започнување со активности заради издавање и примена на картичката за започнување со активности заради издавање и примена на картичката 

за здравствено осигурувањеза здравствено осигурувањеза здравствено осигурувањеза здравствено осигурување    

 

со која се задожуваат стручните служби на Фондот да започнат со постапката 

за прибирање на апликациите за издавање на картичката за здравствено 
осигурување. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11118888    ----    Информација за работата на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија во 2010 година 

    

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа 

Информацијата за работата на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија во 2010 година во која хронолошки се прикажани активностите на 

Фондот во 2010 година. 
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 19191919    ----    Програма  за работа за 2011 година  за ФЗОМ 

 
Управниот одбор го разгледа предлогот подготвен од стручната служба на 

Фондот, по што едногласно донесе 

 
Програма  за работа Програма  за работа Програма  за работа Програма  за работа     

за 2011 година  за ФЗОМза 2011 година  за ФЗОМза 2011 година  за ФЗОМза 2011 година  за ФЗОМ    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22220000    ----    Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 
на референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за акутни 

случаи 

 

Татјана Лукановска наведе дека оваа  измена се предлага заради корекција на 

референтната цена за хируршката процедура за вградување на кохлеарен 

имплант. До тоа е дојдено како резултат на средбите помеѓу Фондот и 

оториноларинголозите од Универзитетската клиника за уво, нос и грло. 

Првично утврдената референтна цена за овој вид на здравствена услуга не ја 

опфаќаше цената на вградениот материјал (кохлеарен имплант) бидејќи  

здравствените установи не доставуваа податоци за истиот. Предложените 

измени измени се базираат на анализата на трошоците (здравствени услуги и 

вграден материјал) направени од страна на стручните служби на Фондот 

(податоци за чинењето на оваа услуга добиени од земји во регионот), како и 

доставената евиденција за чинење на овој вид на услуга од Универзитетската 

клиниката за уво, нос и грло. Со оваа референтна цена ќе се обезбеди 

покривање на трошоците за изведување на оваа услуга во јавната задравствена 
установа Универзитетска клиника за уво, нос и грло и ќе се спречи 

упатувањето на осигурениците на Фондот на лекување во странство.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на одлуката заза изменување и дополнување на одлуката заза изменување и дополнување на одлуката заза изменување и дополнување на одлуката за    
утврдување на референтни цени на услутврдување на референтни цени на услутврдување на референтни цени на услутврдување на референтни цени на услуги во болничкатауги во болничкатауги во болничкатауги во болничката    

здравствена заштита за акутни случаиздравствена заштита за акутни случаиздравствена заштита за акутни случаиздравствена заштита за акутни случаи 

 
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22221111    ----    Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 

на референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во 

специјалистичко - консултативна здравствена заштита 
 

Објаснување даде Татјана Лукановска. Наведе дека се предлага  замена на 

постоечкиот со нов токсиколошки пакет со шифра, назив и референтна цена. 
Потребата за тоа беше лоцирана од страна на здравствените работници кои 
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немаа соодветен начин за искажување на услугите што се даваат на 

осигурениците. Претставниците од Клиниката за токсикологија сметаат дека 
покрај основните, општите пакети во кои можат да се пронајдат има потреба 

од воведување на уште еден пакет .  

 
Покрај тоа, се предлага и  укинување на постоечките и утврдување на нови 

пакети за очната дејност. Ова од причина што примената на досегашните 

специјалистички пакети за очна дејност кај голем број на здравствени 

работници предизвикуваше проблем поради начинот на дефинирање на 
самите пакети како и услугите кои беа вклучени во истите. За избор на 

соодветен пакет, здравствениот работник беше потребно да ги реализира сите 

услуги во состав на пакетот што пак е медицински неизводливо. Имено, 

офталмолозите своите сугестии ги искажаа преку Здружението на 

офталмолози кои заедно со претставниците на комисијата во Фондот ги 

дефинираа новите пакети, со нова шифра, назив и референтна цена. 

Усвојувањето на новите пакети од очната дејност се предлага со цел 

пресретнување на потребите како на здравствените работници од оваа дејност 

така и на здравствените осигуреници на кои правилно ќе им бидат прикажани 

здравствените услуги што им се дадени. 

 

На крајот, во Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за 

утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на 

лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита – 

амбулантски, од Службен весник на Република Македонија брoj 122 и 154 од 

2010 година), се предлага датумот „01.01.2011 “ да се замени со датумот 
„01.06.2011“. Се работи за датумот на примена на  пакетот за дополнување на 

основните пакети на медикаментозна терапија со специфични лекови. 

Поместувањето се предлага затоа што здравствените установи сеуште не се 

подготвени  информатички, да го вршат фактурирањето за тие пакети според 

одлуката. 

 

Страшо Наумоски изрази резерви во однос на очните пакети зашто цените кај 
очните пакети АОМ3 и АОМ8 биле намалени надвор од договореното.   

 

По ова, претседателот Ирфан Хоџа го стави предлогот за изменување и 
дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на 

завршени епизоди на лекување во специјалистичко - консултативна 

здравствена заштита на гласање.  

 
Ирфан Хоџа, Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски и Борис Јосифовски 

гласаа за предложената одлука, а Страшо Наумоски се воздржа од гласање 

заради резервите во однос на очните пакети АОМ3 и АОМ8. На тој начин, 
Управниот одбор со мнозинство на гласови ја донесе предложената 
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни 

цени за пакетите на завршени епизоди на лекувањецени за пакетите на завршени епизоди на лекувањецени за пакетите на завршени епизоди на лекувањецени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко  за специјалистичко  за специјалистичко  за специјалистичко ----    

консултативната здравствена заштита консултативната здравствена заштита консултативната здравствена заштита консултативната здравствена заштита ---- амбулантски амбулантски амбулантски амбулантски    

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22222222    ----    Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 

на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена 
заштита 

 

Татјана Лукановска објасни дека се предлага воведување на нова 

лабораториска услуга- токсиколошка анализа при труење со лекови и опијати,  

со шифра, назив и референтна цена. Тоа ќе овозможи реална евиденција и 

фактурирање на здравствената услуга која му се дава на осигуреникот при 

труење со лекови и опијати. Оваа лабораториска услуга може но и не мора да се 
комбинира со токсиколошкиот пакет за кој стана збор кај претходната точка 

на дневниот ред.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за дополнување за дополнување за дополнување за дополнување на на на на Одлуката за утврдување на референтни цени во Одлуката за утврдување на референтни цени во Одлуката за утврдување на референтни цени во Одлуката за утврдување на референтни цени во 

специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ---- консултативната консултативната консултативната консултативната    

здравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштита    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22223333    ----    Извештај за финансиските контроли во 2010 година 

 

Управниот одбор го разгледа и едногласно го усвои Извештајот за 

финансиските контроли во 2010 година. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22224444    ----    Предлог годишен план за финансиски контроли во 2011 година 
    

Управниот одбор го разгледа и едногласно го одобри Годишниот план за 

вршење на  финансиски контроли во здравствени установи за 2011 година. 

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22225555    ----    Информација за предлогот на синдикатот за лекарите во јавното 

здравство по основ на лекарската одговорност 
 

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Љубиша Каранфиловски  сакаше да 

го запознае Управниот одбор со  предлогот од синдикатот за зголемување на 

платите на лекарите во јавното здравство, и тоа 10 % на бруто платата. Ова 
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зголемување се предлага како надоместок за лекарската одговорност 

предвидена за лекарите како носители на дејноста во здравството. 
Зголемувањето не се однесува на останатиот медицински и немедицински 

персонал. 

 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 22226666    ----    Разно 

 

Бидејќи немаше предлози за разгледување под точката разно, по излагањето 
на Љубиша Каранфиловски од точка 25, Управниот одбор во 17.40 часот заврши 

со работата на  XCV -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    


