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ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    

од од од од XXXXCCCCVVVVIIIIIIIIIIII    ----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 28.03.2011 година со почеток во 15.00 часот и 30.03.2011 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 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; 
• М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на 

здруженијата на пензионерите 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; 
• Татјана Лукановска, директор на секторот за финансии; 
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• Јасмина Смилевска, раководител на одделението за склучување на 

договори со здравствени установи; 
• 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 се присутни четири членови на Управниот одбор со што се 

исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што предложи 

Управниот одбор да работи по следниот  
 

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. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од 

превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – 

консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита; 

2. Предлог за изменување и дополнување на Правилник за критериумите 

за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените 

услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - 

консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита 

и итна медицинска помош со домашно лекување; 

3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот 

на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко 

консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар; 

4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 
критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка 

здравствена заштита;  

5. Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени 

услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 

2010 година; 

6. Предлог за утврдување на надоместоци за јавните здравствени установи 
за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година; 

7. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита; 
8. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат лабораториска дејност по упат од избран лекар; 

9. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена 
заштита; 

10. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 за бањите за 

медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување; 
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11. Предлог на договорен надоместок на здравствени установи за 

здравствени услуги од областа на очната хирургија; 
12. Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал  2011за ПЗУ Диамед - 

за хемодијализа; 

13. Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал за 2011 на ПЗУ Филип 
Втори и Систина за услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија; 

14. Предлог за вкупен буџет за БПО за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година; 

15. Предлог за утврдување на висината на вкупниот надоместок за 

здравствените услуги извршени од Македонската академија на науките 

и уметностите; 

16. Предлог за утврдување на месечен износ на средства за ПЗУ аптеки за 2, 

3 и 4 квартал за 2011 година. 

Потоа наведе дека директорот на Фондот предлага Управниот одбор да го 

разгледа и предлогот за донесување на Правилник за изменување и 

дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните 

места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија, кој се однесува на 

екипирање на  подрачните служби со правници. 

 

Управниот одбор предлогот го прифати, 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. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на 

критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од 

превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – 

консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита; 

2. Предлог за изменување и дополнување на Правилник за критериумите 
за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените 

услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - 

консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита 

и итна медицинска помош со домашно лекување; 

3. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот 

на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко 

консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар; 
4. Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка 

здравствена заштита;  
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5. Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени 

услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 
2010 година; 

6. Предлог за утврдување на надоместоци за јавните здравствени установи 

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година; 
7. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита; 

8. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат лабораториска дејност по упат од избран лекар; 
9. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена 

заштита; 

10. Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 за бањите за 

медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување; 

11. Предлог на договорен надоместок на здравствени установи за 

здравствени услуги од областа на очната хирургија;  

12. Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал  2011за ПЗУ Диамед - 

за хемодијализа; 

13. Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал за 2011 на ПЗУ Филип 

Втори и Систина за услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија; 

14. Предлог за вкупен буџет за БПО за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година; 

15. Предлог за утврдување на висината на вкупниот надоместок за 

здравствените услуги извршени од Македонската академија на науките 

и уметностите; 

16. Предлог за утврдување на месечен износ на средства за ПЗУ аптеки за 2, 

3 и 4 квартал за 2011 година; 

17. 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. 

    

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ––––    Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување 

на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од 
превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна 

здравствена заштита и болничка здравствена заштита 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова, Татјана Лукановска и Јасмина 

Смилевска дадоа објаснување на предлогот. Наведоа дека по барањето на 

Управниот одбор од минатата седница, наместо подготвените целосно нови 
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акти, да се подготват нивни измени од кои појасно ќе се гледаат измените што 

се вршат, стручната служба работеше во таа насока па подготви измени и 
дополнувања на одлуката и правилниците кои се на дневниот ред под точките 

2, 3 и 4. 

 
Потоа детално се разгледуваше предложениот текст на одлуката, при што 

членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а претставниците на 

Фондот одговараа и даваа дополнителни објаснувања. На крајот, Управниот 

одбор едногласно ја донесе предложената 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

 за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на критериуми  за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на критериуми  за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на критериуми  за изменување и дополнување на Одлуката за  утврдување на критериуми 

за утврдување на буџетот нза утврдување на буџетот нза утврдување на буџетот нза утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и а здравствените установи од превентивна и а здравствените установи од превентивна и а здравствените установи од превентивна и 

итна медицинска помош, специјалистичко итна медицинска помош, специјалистичко итна медицинска помош, специјалистичко итна медицинска помош, специјалистичко –––– консултативна здравствена  консултативна здравствена  консултативна здравствена  консултативна здравствена 

заштита и болничка здравствена заштитазаштита и болничка здравствена заштитазаштита и болничка здравствена заштитазаштита и болничка здравствена заштита    

    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ––––    Предлог за изменување и дополнување на Правилник за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко - 

консултативна здравствена заштита, превентивна здравствена заштита и итна 

медицинска помош со домашно лекување 

 

Бидејќи воведното излагање дадено кон претходната точка се однесуваше и на 

овој предлог правилник, Управниот одбор веднаш премина на разгледување на 
предложениот текст. Членовите на Управниот одбор дадоа сугестии за 

подобрување на текстот во некои одредби, па по нивното вклучување 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 
здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна здравствените установи кои вршат специјалистичко консултативна 

здравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштитаздравствена заштита, , , , превентивна здравспревентивна здравспревентивна здравспревентивна здравствена заштита и итна твена заштита и итна твена заштита и итна твена заштита и итна 

медицинска помош со домашно лекувањемедицинска помош со домашно лекувањемедицинска помош со домашно лекувањемедицинска помош со домашно лекување    
 

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 3333    ––––    Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за 

начинот на плаќањето на лабораториските испитувања во специјалистичко 
консултативната здравствена заштита по упат на избран лекар 

 

По разгледувањето на текстот на предлог правилникот, Управниот одбор го 
едногласно донесе 
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ПравилникПравилникПравилникПравилник    
 за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на  за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на  за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на  за изменување и дополнување на правилникот за начинот на плаќањето на 

лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната лабораториските испитувања во специјалистичко консултативната 

здравствена заштита пздравствена заштита пздравствена заштита пздравствена заштита по упат на избран лекаро упат на избран лекаро упат на избран лекаро упат на избран лекар    
 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 4444    ––––    Предлог за изменување и дополнување на Правилникот за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат болничка 
здравствена заштита 

 

Управниот одбор темелно ги разгледа одредбите на предложениот текст, по 

што едногласно донесе 

    

ПравилникПравилникПравилникПравилник    

за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за за изменување и дополнување на правилникот за критериумите за 

склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените  услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените  услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените  услуги на склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените  услуги на 

здравствените установи кои вршат боздравствените установи кои вршат боздравствените установи кои вршат боздравствените установи кои вршат болничка здравствена заштиталничка здравствена заштиталничка здравствена заштиталничка здравствена заштита    

    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 5555    ––––    Анализа на остварувањето на договорениот вид и обем на 

здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот 

квартал на 2010 година 

 

Татјана Лукановска објасни дека со индексите се мери остварувањето на видот 
и обемом на здравствените услуги кај јавните здравствени установи, по што 

детално ја изложи Анализата на остварувањето на договорениот вид и обем на 

здравствени услуги на јавните здравствени услуги за третиот и четвртиот 

квартал на 2010 година, која е дел од работниот материјал за седницата. Наведе 

и дека врз основа на анализата на видот и обемот се подготвени предлог 

надоместоците за јавните здравствени установи.  

 
По излагањето, Управниот одбор едногласно ја усвои Анализата на 

остварувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги на јавните 

здравствени услуги за третиот и четвртиот квартал на 2010 година. 
 

 

По ова, претседателот во 17.00 часот ја прекина седницата и ги извести 

присутните членови дека продолжението ќе се одржи на 30.03.2011 година со 
почеток во 12.00 часот. Побара стручната служба за ова да ги извести отсутните 

членови на Управниот одбор. 
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♦  

 
 

Седницата продолжи со работа на 30.03.2011 година во 12.00 часот, со присуство 

на: 
    

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 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; 

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

здруженијата на пензионерите 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; 

• Татјана Лукановска, директор на секторот за финансии; 

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

својство на записничар. 

 
Претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа утврди дека се присутни 

четири членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за 

полноважно работење и одлучување, по што наведе дека седницата ќе 
продолжи со работа со точката 6 на дневниот ред.  

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 6666    ––––    Предлог за утврдување на надоместоци за јавните здравствени 

установи за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 
 

Објаснување на  предлогот дадоа директорката Парнарџиева – Змејкова и 

Татјана Лукановска. Објаснија дека предложените надоместоци се подготвени 
согласно критериумите од Одлуката за утврдување на критериуми за 
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утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна 

медицинска помош, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена 
заштита а во рамките на утврдените буџетски средства за таа намена за 2011 

година. Во утврдување на договорените надоместоци како основен критериум 

е земено остварувањето на вкупната вредност на видот и обемот на 
здравствени услуги од предходната година за сите видови на здравствена 

заштита, по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени референтни цени 

во зависност од дејноста што ја врши секоја здравствена установа според 

решението за дејност добиено од  Министерството за здравство. Потоа дадоа 
објаснување и за карактеристичните примери нза Градската болница 8ми 

Септември и Универзитетскиот Стоматолошки Клинички Центар. 

 

Потоа дискутираа членовите на Управниот одбор. Љубиша Каранфиловски 

наведе дека се забележува зголемување на средствата предвидени за 

клиниките и болниците, иако кај сите нив има намалување на услугите. 

Намалување не е забележано само кај центрите за јавно здравје. 

 

Ирфан Хоџа пак истакна дека заедничка комисија на Фондот и 

Министерството за здравство имаше разговори со сите јавни здравствени 

установи во врска со нивните потреби и проблеми со висината на 

надоместоците. Оттаму, и Фондот е запознаен со нив, а и здравствените 

установи се запознаени со критериумите по кои е утврдена висината на 

нивниот надоместок. Поради тоа побара Управниот одбор да донесе одлука со 

која ќе ги утврди предложените надоместоци. 

 
Предлогот беше  прифатен, па  Управниот одбор едногласно донесе 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на договорните надоместоци на јавните за утврдување на висината на договорните надоместоци на јавните за утврдување на висината на договорните надоместоци на јавните за утврдување на висината на договорните надоместоци на јавните 

здравствени установиздравствени установиздравствени установиздравствени установи    

за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годиназа вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годиназа вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годиназа вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година    

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ––––    Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита 

 

Објаснување по оваа точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека во согласност 

со доставените понуди, Фондот предлага утврдување на висина на договорен 

надоместок за 22 нови специјалистички здравствени устанви кај кои висината 

на договорениот надоместок по тим на месечно ниво изнесува 72.000 денари, 

додека кај останатите здравствени установи е задржано остварувањето од 

минатиот период.  За новите тимови кај здравствените установи кои претходно 

имале договор со Фондот, се предлага висината на надоместокот да биде 72.000 
денари месечно за секој нов тим. 
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Управниот одбор по објаснувањето едногласно ја донесе предложената 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

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

специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ---- консултативната здравствена заштита за вториот,  консултативната здравствена заштита за вториот,  консултативната здравствена заштита за вториот,  консултативната здравствена заштита за вториот, 

третиот и четвртиот квартал на 2011 годинатретиот и четвртиот квартал на 2011 годинатретиот и четвртиот квартал на 2011 годинатретиот и четвртиот квартал на 2011 година    

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ––––    Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 

вршат лабораториска дејност по упат од избран лекар 

 

Татјана Лукановска објасни дека, кај лабораториите кои имале претходно 

договор со Фондот, надоместокот е определен согласно надоместокот во 

претходната година додека од друга страна кај 66 лаборатории надоместокот е 

зголемен на 72.000 денари месечно по тим, бидејќи истите имаа понизок 

стартен надоместок што беше иницијално определен по капитација. Конечно, 

за новите тимови и новите здравствени установи кои оваа година по прв пат 

поднесоа понуда за склучување на договор, надоместокот изнесува 72.000 

месечно по тим како и за другите специјалистичко консултативни здравствени 

установи. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на 

здравствените установи за обезбедени услуги одздравствените установи за обезбедени услуги одздравствените установи за обезбедени услуги одздравствените установи за обезбедени услуги од областа  областа  областа  областа нананана    

лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во лабораториските испитувања во специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ---- консултативната  консултативната  консултативната  консултативната 
здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 здравствена заштита за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 

годинагодинагодинагодина    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999    ––––    Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 на ПЗУ кои 
вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита 

 

Татјана Лукановска објасни дека земајќи го во вид зголемениот број на 
здравствени установи кои вршат специјалистичка стоматолошка дејност во 

текот на 2010 година од околу 160 на 185, а во 2011 година конкурираа за 

склучување на договор 192 ПЗУ со вкупно 241 тимови, стручната служба 

предлага   средствата за оваа дејност да останат на ниво на предходниот 

период, односно  да изнесуваат 90.000 денари по тим на месечно ниво за 

протетика и орална хирургија.  За ортодонтите се предвидува иснос од 97.000 

денари по тим на месечно ниво по барање на Стоматолошката комора бидејќи 
кај оваа специјалност се остварува помал износ на приходи по основ на 
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партиципација, од околу 3 % од цената на услугата во однос на 10% кај 

останатите специјалисти стоматолози. Износот од 90.000 денари односно 
97.000 денари по тим се утврдува како максимален износ  за еден тим на 

месечно ниво, со намалена партиципација. 

 
По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдза утврдза утврдза утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на ување на висината на вкупниот договорен надоместок на ување на висината на вкупниот договорен надоместок на ување на висината на вкупниот договорен надоместок на 
здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на 

специјалистичко специјалистичко специјалистичко специјалистичко ---- консултативната стоматолошка здравствена заштита од  консултативната стоматолошка здравствена заштита од  консултативната стоматолошка здравствена заштита од  консултативната стоматолошка здравствена заштита од 

дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за вториот, третиот 

ииии четвртиот квартал на 2011 година четвртиот квартал на 2011 година четвртиот квартал на 2011 година четвртиот квартал на 2011 година    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11110000    ––––    Предлог договорни надоместоци за 2, 3 и 4 квартал 2011 за бањите 

за медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување 

 

Татјана Лукановска објасни дека договорениот надоместок за овие 

здравствени установи се предлага во рамките на предвидените  буџетски 

средства на Фондот за таа намена за 2011 година. За медицинска 

рехабилитација како продолжено болничко лекување се предлага 

договорениот надоместок на годишно ниво за 2011 година да изнесува околу 

67.9 милиони денари, за сите здравствени установи кои го вршат овој вид 

здравствена дејност и имаат доставено барање за склучување на договори со 

потребната документација. За разлика од минатата година кога Фондот имал 
склучено договори со две здравствени установи  кои вршат ваков вид 

здравствена дејност, и за кои имаше утврдено буџети, за  периодот април 2011 -

март 2012 се предлага утврдување на договорен надоместок во рамките на 

предвидените буџетски средства за овој вид на здравствена дејност  дадени во 

прегледот    и за уште две бањи со кои Фондот има судски спорови. Во случај 

Фондот да ги загуби споровите, односите со нив би се решавале со вонсудски 

спогодби. 
 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените 

одлуки, и тоа 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдувањеза утврдувањеза утврдувањеза утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го  на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го  на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го  на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 

исплатиисплатиисплатиисплати    
за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и за услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и 

рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи рехабилитација „Дебарски Бањи ---- Цапа“  Цапа“  Цапа“  Цапа“ ---- Дебар  на осигурените лица на  Дебар  на осигурените лица на  Дебар  на осигурените лица на  Дебар  на осигурените лица на 

Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годФондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годФондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годФондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годинаинаинаина    
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 
исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО за услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО ----    

Катланово  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот Катланово  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот Катланово  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот Катланово  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот 
квартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 година    

 

ОдлукОдлукОдлукОдлукаааа    
за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 

исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од АД „Цар Самуил", Банско за услуги извршени од АД „Цар Самуил", Банско за услуги извршени од АД „Цар Самуил", Банско за услуги извршени од АД „Цар Самуил", Банско ––––Струмица на осигурените Струмица на осигурените Струмица на осигурените Струмица на осигурените 
лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годиналица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годиналица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годиналица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година    

 

и 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на за утврдување на висината на за утврдување на висината на за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го вкупниот надоместок кој Фондот ќе го вкупниот надоместок кој Фондот ќе го вкупниот надоместок кој Фондот ќе го 

исплатиисплатиисплатиисплати    

за услуги извршени од АД Негорски Бањи, Негорци за услуги извршени од АД Негорски Бањи, Негорци за услуги извршени од АД Негорски Бањи, Негорци за услуги извршени од АД Негорски Бањи, Негорци ---- Гевгелија  на  Гевгелија  на  Гевгелија  на  Гевгелија  на 
осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 

2011 година2011 година2011 година2011 година    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11111111    ––––    Предлог на договорен надоместок на здравствени установи за 

здравствени услуги од областа на очната хирургија 
 

Во рамките на оваа точка, Управниот одбор го разгледа од стручната служба на 

Фондот подготвениот предлог предлог за утврдување на договорените 

надоместоци за 2,3 и 4 квартал 2011 за две нови здравствени установи кои 

вршат офтамолошка специјалистичко-консултативна и болничка здравствена 

заштита и кои доставиле понуда за склучување на договор со Фондот. Овие 

установи ќе даваат здравствени услуги за кои досега осигурените лица се 

упатувале на лекување во странство.  

 

Потоа едногласно донесе 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

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

исплати на ПЗУ  Систина офталмологија од Скопјеисплати на ПЗУ  Систина офталмологија од Скопјеисплати на ПЗУ  Систина офталмологија од Скопјеисплати на ПЗУ  Систина офталмологија од Скопје    

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургијаза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургијаза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургијаза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија    

во вториот, третиот и четвртиот во вториот, третиот и четвртиот во вториот, третиот и четвртиот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 година    

и 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    
за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на ПЗУ  Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал од Скопјеисплати на ПЗУ  Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал од Скопјеисплати на ПЗУ  Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал од Скопјеисплати на ПЗУ  Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал од Скопје    

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургијаза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургијаза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургијаза здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија    
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во вториот, третиот и четвртиот во вториот, третиот и четвртиот во вториот, третиот и четвртиот во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 година    

 
    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11112222    ––––    Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал  2011за ПЗУ 

Диамед - за хемодијализа 
 

Во врска со предлог надоместокот за здравствената установа Диамед 

директорката Парнарџиева – Змејкова укажа дека наскоро и оваа установа не 

ќе има капацитет за прием на нови пациенти а нивниот број постојано се 
зголемува. Поради тоа е неопходно правовремено да се преземат мерки за 

обезбедување услови за новите пациенти. Зборувано е со градската болница  8 

Септември за зголемување на капацитетот за уште 30 пациенти, а за тоа ќе 

треба најпрво да ја заменат опремата која е застарена. Апелираме и до 

Министерството за здравство да обезбеди кадар во Здравствената станица 

Железара за да може да се искористи капацитетот што оваа здравствена 

установа го има. 

 

По ова, Управниот одбор ја поддржа предложената висина на надоместок, и 

едногласно донесе 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок за утврдување на висината на вкупниот надоместок     

што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Диамед“ Приватната здравствена установа „Диамед“ Приватната здравствена установа „Диамед“ Приватната здравствена установа „Диамед“ ----    

Скопје  за третирање на Скопје  за третирање на Скопје  за третирање на Скопје  за третирање на осигурените лица со хемодијализаосигурените лица со хемодијализаосигурените лица со хемодијализаосигурените лица со хемодијализа    во вторво вторво вторво вториотиотиотиот, , , , 

треттреттреттретиотиотиотиот и четврти и четврти и четврти и четвртиотототот квартал на 2011 година квартал на 2011 година квартал на 2011 година квартал на 2011 година    

    
Покрај одлуката, донесе и  

 

Заклучок:Заклучок:Заклучок:Заклучок: Фондот да изврши контрола во здравствената установа Диамед 

заради утврдување на причините што доведуваат до  потребата од зголемен 

надоместок за оваа установа. 

 

    
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11113333    ––––    Предлог договорен надоместок за 2, 3 и 4 квартал за 2011 на ПЗУ 

Филип Втори и Систина за услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија 
 

Директорката Парнарџиева – Змејкова и Татјана Лукановска објаснија дек 

предлог договорените надоместоци за овие установи се базираат на тековната 

и предложената динамика за пружање на  здравствени услуги во 2011 година.  

Предложениот договорен надоместок за ПЗУ Клиничка болница Систина е врз 

основа на очекуваната зголемена динамика на кардиоваскуларни операции на 

10 неделно, односно во иднина на 12 неделно, и предложениот сооднос од 70% 

на кардиохируршки интервенции и 30% на васкуларните хируршки 

интервенции. Фондот редовно ја врши контролата на процентуалната 
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застапеност на бројот на случаи која треба да го запази соодност на операции 

на отворено срце и  васкуларни операции и интервентна кардиологија, за да 
обезбеди почитување на договорениот вид и обем на услугите.  Вкупната 

вредност на договорните услуги не смее да ја надмине вредноста на 

утврдениот договорен надоместок  од Управниот одбор на Фондот. Наведоа и 
дека со двете установи се преговара за извршување на детски кардиохируршки 

операции (за деца помеѓу 4 и 10 години), со што ќе се намали бројот на 

осигурениците кои ќе се упатуваат на операции во странство, как и дека 

Фондот сега има исти договори со двете установи а цените на услугите се исти 
и по ДСГ системот. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ги донесе предложените 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на договоза утврдување на висината на договоза утврдување на висината на договоза утврдување на висината на договорениот надоместок кој Фондот ќе го рениот надоместок кој Фондот ќе го рениот надоместок кој Фондот ќе го рениот надоместок кој Фондот ќе го 

исплати за кардиоваскуларни хируршки услуги извршени од исплати за кардиоваскуларни хируршки услуги извршени од исплати за кардиоваскуларни хируршки услуги извршени од исплати за кардиоваскуларни хируршки услуги извршени од СпецијалнаСпецијалнаСпецијалнаСпецијалнатататата    

болница по хируршки болести Филип болница по хируршки болести Филип болница по хируршки болести Филип болница по хируршки болести Филип ВториВториВториВтори    –––– Скопје Скопје Скопје Скопје на осигурените лица  на осигурените лица  на осигурените лица  на осигурените лица 

на Фондот за вторна Фондот за вторна Фондот за вторна Фондот за вториотиотиотиот, трет, трет, трет, третиотиотиотиот и четврти и четврти и четврти и четвртиотототот  квартал на 2011 година  квартал на 2011 година  квартал на 2011 година  квартал на 2011 година    

и 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдза утврдза утврдза утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го ување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го ување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го ување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го 

исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје     

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

во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 годинаво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година    

 
    

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11114444    ––––    Предлог за вкупен буџет за БПО за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година 

    

Директорката Парнарџиева – Змејкова  наведе дека предложениот буџет за 

услугата биомедицински потпомогнато оплодување е подготвен врз основа на 

податоците за 2010 година кога се реализирани 1.000 такви услуги.  
 

По ова, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

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

исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на исплати на здравствените установи за здравствени услуги од областа на 

биомедицински потпомогнатото оплодување биомедицински потпомогнатото оплодување биомедицински потпомогнатото оплодување биомедицински потпомогнатото оплодување     
вввво о о о вторвторвторвториотиотиотиот, трет, трет, трет, третиотиотиотиот и четврти и четврти и четврти и четвртиотототот    квартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 годинаквартал на 2011 година    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11115555    ––––    Предлог за утврдување на висината на вкупниот надоместок за 

здравствените услуги извршени од Македонската академија на науките и 
уметностите 

 

Имајќи го во вид образложението од стручната служба на Фондот дека 
Македонската академија на науките и уметностите врши лабораториски 

услуги од областа на молекуларната биологија и генетското инженерство, и 

дека се предлага мало зголемување на средствата во однос на 2010 година 

заради потребата од поголем вид и обем за овој вид здравствени услуги, 
Управниот одбор едногласно ја донесе  предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го     

исплати за услуги извршени од Македонската академија на науките и исплати за услуги извршени од Македонската академија на науките и исплати за услуги извршени од Македонската академија на науките и исплати за услуги извршени од Македонската академија на науките и 

уметностите  на осуметностите  на осуметностите  на осуметностите  на осигурените лица на Фондот во вториот, третиот и игурените лица на Фондот во вториот, третиот и игурените лица на Фондот во вториот, третиот и игурените лица на Фондот во вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2011 годиначетвртиот квартал на 2011 годиначетвртиот квартал на 2011 годиначетвртиот квартал на 2011 година    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11116666    ––––    Предлог за утврдување на месечен износ на средства за ПЗУ 

аптеки за 2, 3 и 4 квартал за 2011 година 

    

Дополнителни објаснувања по  писменото образложение на предлогот 

подготвено од стручната служба на Фондот дадоа директорката Парнарџиева 

– Змејкова  и Татјана Лукановска.  Предложените износи се добиени со 

примена 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 со последната измена. Оваа измена значи дека средствата не се 

распоредуваат по подрачни служби, туку директно по аптеки, согласно 

критериумите издадени рецепти и тимови. Се предлагаат надоместоци за 

вкупно 740 аптеки од кои  со 52 Фондот за првпат склучува договор. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 
 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за определување на месечниот износ на средства коза определување на месечниот износ на средства коза определување на месечниот износ на средства коза определување на месечниот износ на средства којјјј    здрздрздрздравствените авствените авствените авствените 
установи установи установи установи штоштоштошто вршат обезбедување на осигурените лица со лекови  вршат обезбедување на осигурените лица со лекови  вршат обезбедување на осигурените лица со лекови  вршат обезбедување на осигурените лица со лекови коикоикоикои се  се  се  се 

пропишуваат на рецепт вопропишуваат на рецепт вопропишуваат на рецепт вопропишуваат на рецепт во    примарната здравствена заштита,примарната здравствена заштита,примарната здравствена заштита,примарната здравствена заштита,    може да може да може да може да ггггоооо    

добидобидобидобијатјатјатјат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на  за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на  за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на  за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на 

ФондотФондотФондотФондот    во вториот, третиот и четвртиотво вториот, третиот и четвртиотво вториот, третиот и четвртиотво вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година квартал на 2011 година квартал на 2011 година квартал на 2011 година    
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 11117777    ––––    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 овие измени на 

правилникот се предлагаат заради екипирање на  подрачните служби на 

Фондот со правници за водење на бројните судски постапки.  За ова беше 

подготвена и информација за Владата, од каде е добиена согласност.  

 

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    

 

По донесувањето на правилникот од точка 17, дневниот ред беше исцрпен па 

Управниот одбор во 14.00 часот заврши со работата на  XCVIII -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    


