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Број: 02 - __________
_______ 2014 година П Р Е Д Л О Г
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CLII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 27.05.2014 година со почеток во 12.45 часот во просториите на хотелот

Турист во Скопје

Присутни членови на Управниот одбор:

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;
 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на

претседателот;
 Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на

Македонија – член;
 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија –

член.

Отсутни членови на Управниот одбор:

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

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

 Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на
Македонија – член.

Присутни од ФЗОМ:

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ;
 М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ;
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа (делумно

присутен);
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (делумно

присутна);
 Бранко Аџигогов, советник на директорот на ФЗОМ;
 Бранислава Катушевска раководител на одделението за буџетска координација,

преговарање и договарање; (делумно присутна);
 Лидија Маркузанова, раководител на одделението за управување со човечките

ресурски (делумно присутна);
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.
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Седницата ја отвори и ја водеше претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска.
Утврди дека на седницата се присутни четири членови на Управниот одбор, со што се
исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го прочита
претходно доставениот

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од CXXXIX седница одржана на 21.11.2013 година
- Усвојување на записникот од CXL седница одржана  од 04.12.2013 до 11.12.2013

година
- Усвојување на записникот од CXLI седница одржана на 24.12.2013 година
- Усвојување на записникот од CXLII седница одржана на 30.12.2013 година
- Усвојување на записникот од CXLIII седница одржана на 21.01.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLIV седница одржана на 30.01.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLV седница одржана на 03.02.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLVI седница одржана на од 14.02.2014 до 17.02.2014

година
- Усвојување на записникот од CXLVII седница одржана на 17.02.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLVIII седница одржана на 28.02.2014 година

1. Анализа за остварениот специфичен вид и обем за четвртиот квартал на 2013
година со образложение;

2. Предлог за Одлука за изменување на договорните надоместоци на јавните
здравствени установи (за ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија и ЈЗУ
Универзитетска клиника за детска хирургија според анализата за остварување на
специфичниот вид и обем);

3. Предлог за донесување на Одлука изменување на договорниот надоместок за 2014
за приватни здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна
здравствена заштита (ПЗУ Очна оптика - Скопје; Др Кувенџиев - Охрид и ПЗУ Др
Петрова –Кочани);

4. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
5. Предлог за изменување на одлуката за утврдување на вкупниот надоместок што

Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина од Скопје за
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за 2014 година
(редистрибуција во рамките на утврдениот надоместок);

6. Информација во врска со склучените договори за обезбедување на здравствени
услуги за осигурените лица за дијализни третмани на секундарно ниво;

7. Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените
лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена
заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови
на товар на Фондот;

8. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на обрасците превидени во Правилникот за начинот на користење на
здравствени услуги на осигурените лица во странство (измена на ПЛС
образецот);

9. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;

10. Барање Управниот одбор да одлучи за потпишување на договори за вработување
согласно предлог листа доставена од комисија за евалуација и избор;
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11. Предлог за донесување на Одлука за јавна набавка на дополнителни услуги за
обезбедување на дополнителни часови за техничка подршка за имплементација на
законските измени во софтверските решенија од прва фаза централизација;

12. Предлог за донесување на упатства за работењето на секторот за контрола;
(Упатство за контрола на здравствени установи од примарна здравствена заштита,
Упатство за контрола на здравствени установи од специјалистичко-консултативна
здравствена заштита, Упатство за контрола на здравствени установи од болничка
здравствена заштита, Упатство за контрола на специјалистичко консултативна
здравствена заштита – ортопедски помагала, Упатство за мобилна и дежурна контрола
на здравствени установи од примарна, специјалистичко-консултативна и болничка
здравствена заштита, Упатство за контрола на работатат на лекарските комисии на
Фондот – првостепена и второстепена лекарска комисија и Упатство за контрола на
боледувања до 15 дена издадено од избран лекар во примарна здравствена заштита);

13. Доставување на извештаи од контрола на финансиското работење на јавни
здравствени установи на Министерството за внатрешни работи – оддел за
сузбивање на организиран и сериозен криминал Предлог за утврдување на
референтни цени на здравствени услуги;

14. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги;
15. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на

Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување
на правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско
потпомогнато оплодување во здравствени установи кои вршат специјалистичко –
консултативна здравствена заштита;

16. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските
од задолжително здравствено осигурување;

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;

18. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија;

19. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на
лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија;

20. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување  на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Информативно:
21. Информација за обезбедувањето на деловен простор за невладината организација

Пеперутка;
22. Извештај од финансиски контроли на начинот на фактурирање на здравствени

услуги во ЈЗУ за период Јули - Септември 2013 година;
23. Извештај од финансиски контроли за начинот на фактурирање на здравствени

услуги во јавните здравствени установи за периодот октомври – декември 2013
година;

24. Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и буџетите на
јавните здравствени установи за месец јануари 2014 година;

25. Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и буџетите на
јавните здравствени установи за периодот од 1 јануари до 28 февруари 2014
година;
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26. Информација за движење на трошоците на ФЗОМ за ортопедски помагала  за
2011, 2012, 2013 година и јануари - април 2014 година;

27. Информација во врска со остварено право на инвалидски колички и слушни
помагала на товар на ФЗОМ;

28. Разно.

Предложениот дневен ред беше едногласно усвоен, по што за работата на CLII -та
седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од CXXXIX седница одржана на 21.11.2013 година
- Усвојување на записникот од CXL седница одржана  од 04.12.2013 до 11.12.2013

година
- Усвојување на записникот од CXLI седница одржана на 24.12.2013 година
- Усвојување на записникот од CXLII седница одржана на 30.12.2013 година
- Усвојување на записникот од CXLIII седница одржана на 21.01.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLIV седница одржана на 30.01.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLV седница одржана на 03.02.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLVI седница одржана од 14.02.2014 до 17.02.2014

година
- Усвојување на записникот од CXLVII седница одржана на 17.02.2014 година
- Усвојување на записникот од CXLVIII седница одржана на 28.02.2014 година

1. Анализа за остварениот специфичен вид и обем за четвртиот квартал на 2013
година со образложение;

2. Предлог за Одлука за изменување на договорните надоместоци на јавните
здравствени установи (за ЈЗУ Универзитетска клиника за неврологија и ЈЗУ
Универзитетска клиника за детска хирургија според анализата за остварување на
специфичниот вид и обем);

3. Предлог за донесување на Одлука изменување на договорниот надоместок за 2014
за приватни здравствени установи кои вршат специјалистичко-консултативна
здравствена заштита (ПЗУ Очна оптика - Скопје; Др Кувенџиев - Охрид и ПЗУ Др
Петрова –Кочани);

4. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор;
5. Предлог за изменување на одлуката за утврдување на вкупниот надоместок што

Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина од Скопје за
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за 2014 година
(редистрибуција во рамките на утврдениот надоместок);

6. Информација во врска со склучените договори за обезбедување на здравствени
услуги за осигурените лица за дијализни третмани на секундарно ниво;

7. Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените
лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена
заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови
на товар на Фондот;

8. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на обрасците превидени во Правилникот за начинот на користење на
здравствени услуги на осигурените лица во странство (измена на ПЛС
образецот);
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9. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;

10. Барање Управниот одбор да одлучи за потпишување на договори за вработување
согласно предлог листа доставена од комисија за евалуација и избор;

11. Предлог за донесување на Одлука за јавна набавка на дополнителни услуги за
обезбедување на дополнителни часови за техничка подршка за имплементација на
законските измени во софтверските решенија од прва фаза централизација;

12. Предлог за донесување на упатства за работењето на секторот за контрола;
(Упатство за контрола на здравствени установи од примарна здравствена заштита,
Упатство за контрола на здравствени установи од специјалистичко-консултативна
здравствена заштита, Упатство за контрола на здравствени установи од болничка
здравствена заштита, Упатство за контрола на специјалистичко консултативна
здравствена заштита – ортопедски помагала, Упатство за мобилна и дежурна контрола
на здравствени установи од примарна, специјалистичко-консултативна и болничка
здравствена заштита, Упатство за контрола на работатат на лекарските комисии на
Фондот – првостепена и второстепена лекарска комисија и Упатство за контрола на
боледувања до 15 дена издадено од избран лекар во примарна здравствена заштита);

13. Доставување на извештаи од контрола на финансиското работење на јавни
здравствени установи на Министерството за внатрешни работи – оддел за
сузбивање на организиран и сериозен криминал Предлог за утврдување на
референтни цени на здравствени услуги;

14. Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги;
15. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на

Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување
на правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско
потпомогнато оплодување во здравствени установи кои вршат специјалистичко –
консултативна здравствена заштита;

16. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските
од задолжително здравствено осигурување;

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;

18. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот
за здравствено осигурување на Македонија;

19. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата на
лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија;

20. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување  на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои
паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Информативно:
21. Информација за обезбедувањето на деловен простор за невладината организација

Пеперутка;
22. Извештај од финансиски контроли на начинот на фактурирање на здравствени

услуги во ЈЗУ за период Јули - Септември 2013 година;
23. Извештај од финансиски контроли за начинот на фактурирање на здравствени

услуги во јавните здравствени установи за периодот октомври – декември 2013
година;

24. Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и буџетите на
јавните здравствени установи за месец јануари 2014 година;
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25. Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и буџетите на
јавните здравствени установи за периодот од 1 јануари до 28 февруари 2014
година;

26. Информација за движење на трошоците на ФЗОМ за ортопедски помагала  за
2011, 2012, 2013 година и јануари - април 2014 година;

27. Информација во врска со остварено право на инвалидски колички и слушни
помагала на товар на ФЗОМ;

28. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како
што е забележано во записникот.

Управниот одбор без забелешки едногласно ги усвои записниците од CXXXIX-та седница
одржана на 21.11.2013 година, CXL-та седница одржана  од 04.12.2013 до 11.12.2013
година, CXLI-та седница одржана на 24.12.2013 година, CXLII-та седница одржана на
30.12.2013 година, CXLIII-та седница одржана на 21.01.2014 година, CXLIV-та седница
одржана на 30.01.2014 година, CXLV-та седница одржана на 03.02.2014 година, CXLVI-
та седница одржана од 14.02.2014 до 17.02.2014 година, CXLVII-та седница одржана на
17.02.2014 година, и од CXLVIII-та седница одржана на 28.02.2014 година.

ТОЧКА 1 - Анализа за остварениот специфичен вид и обем за четвртиот квартал на
2013 година со образложение

Објаснување на анализата даде директорката Парнарџиева – Змејкова. Наведе дека
структурата на планираните и остварените здравствени услуги за четвртиот квартал и
за целата 2013 година  е дадена во табелата во работните материјали. Објасни дека кај
Универзитетската клиника за Урологија не се врши намалување на надоместокот
бидејќи клиниката го остварила планираниот обем на здравствени услуги (35
трансплантации на бубрег), од кои повеќето се од типот A09B - Трансплантација на
бубрег без катастрофални компликации. Исто така, бидејќи на Универзитетската
клиника за Неврологија еднаш е вршена корекција на надоместокот во 2 квартал од 2013
година, вкупното намалување е коригирано за тој износ. На Универзитетската клиника за
Детска хирургија средствата  треба да и се скратат по основ неостварување на
специфичниот вид и обем, меѓутоа, имајќи во вид дека во 2013 година имаат остварено
25 кардиоторакални/васкуларни процедури на деца, во износ од 15,37  милиони денари кои
не беа финансиски покриени со договорениот надоместок во 2013 година за над 10
милиони денари, се предлага за износот за кој треба да се намали договориот надоместок
по основ на неостварениот специфичен вид и обем (4.292.445 милиони денари), да се
зголеми договорниот надоместок за 2014 година, односно буџетот да остане на исто
ниво во износ од 119.000.000 денари. Оттаму, само кај Универзитетската клиника за
неврологија се предлага намалување на надоместокот за 163.993 денари.

ТОЧКА 2 – Предлог за донесување на Одлука за изменување на договорните надоместоци
на јавните здравствени установи

Во врска со Анализата за остварениот специфичен вид и обем за четвртиот квартал на
2013 година од точката 1 на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на вкупниот договорен надоместок на

јавните здравствени установи за 2014 година
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со која се изврши намалување на надоместокот на Универзитетската клиника за
неврологија за 163.993 денари.

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука изменување на договорниот надоместок за
2014 година за приватни здравствени установи кои вршат специјалистичко-
консултативна здравствена заштита

Во рамките на третата точка на дневниот ред Управниот одбор по објаснувањето
дадено од Бранислава Катушевска а врз основа на предлозите содржани во работните
материјали за седницата, едногласно донесе

Одлука
за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот договорен

надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на
специјалистичко - консултативната здравствена заштита за 2014 година

со која се изменија договорните надоместоци на три здравствени установи кои вршат
специјалистичко-консултативна здравствена заштита.

ТОЧКА 4 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа следните
барања: Приговор со барање за зголемување на договорен надоместок за Здравствен дом
Крива Паланка (број 07-3630/2), Приговор со барање за зголемување на договорниот
надоместок од ПЗУ Цитолаб од Куманово (број 07-1464/1), Барање од ЈЗУ Завод за
нефрологија Струга за зголемување на буџетот за 2014 година (број 07-4049/1), Барање
на дијагностичката лабораторија Павлина од Скопје (број 09-5457/1), Жалба од ПЗУ
Аптека Фанури Фарм од с. Марино, Скопје (број УПП 07-228), Барање на ПЗУ
Специјалистичка ординација по ортодонција „Бит Пазар“ од Скопје (број 09-2634/1).

Управниот одбор ги прифати барањата на дијагностичката лабораторија Павлина од
Скопје и на ПЗУ Специјалистичка ординација по ортодонција „Бит Пазар“ од Скопје.
Останатите барања ги одби.

ТОЧКА 5 - Предлог за изменување на одлуката за утврдување на вкупниот надоместок
што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Клиничка болница Аџибадем Систина од Скопје за
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија за 2014 година

Во рамките на петтата точка на дневниот ред Управниот одбор го разгледа барањето
на Клиничката болница Аџибадем Систина од Скопје за промена на намените на
средствата во рамките на утврдениот надоместок и едногласно донесе

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што

Фондот ќе го исплати на ПЗУ  Клиничка болница Аџибадем Систина од Скопје за
здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2014 година

со која се утврди нов сооднос на средствата наменети за кардиохируршки и васкуларни
интервенции во рамките на непроменетиот вкупен надоместок на оваа здравствена
установа.
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ТОЧКА 6 - Информација во врска со склучените договори за обезбедување на
здравствени услуги за осигурените лица за дијализни третмани на секундарно ниво

Во рамките на шестата точка на дневниот ред која беше од информативен карактер,
директорката Парнарџиева – Змејкова ја изложи Информацијата во врска со склучените
договори за обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица  за хемодијализни
третмани  на секундарно ниво.

ТОЧКА 7 - Предлог за дополнување на Одлуката за определување на месечниот износ на
средства кој здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со
лекови кои се пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го
добијат за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот

Објаснување на предлогот даде Владимир Димковски. Наведе дека предлогот се однесува
на две аптеки и дека определувањето на месечните износи е направено согласно
Правилникот за критериумите за склучување договори, утврдување на постапка за
определување на месечниот износ на средства и начинот на плаќање на здравствени
услуги на здравствените установи кои вршат обезбедување на осигурените лица со лекови
на рецепт од листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарна
здравствена заштита. Аптеките за кои се определуваат износите, до Фондот доставија
комплетна понуда за склучување на договор и се дел од мрежата на здравствени
установи.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената
Одлука

за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што
вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во
примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт

од Листата на лекови на товар на Фондот

ТОЧКА 8 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување на обрасците превидени во Правилникот за начинот на користење на
здравствени услуги на осигурените лица во странство (измена на ПЛС образецот)

Објаснување на предлогот даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе дека со предложената измена
на обрасците „Предлог за упатување на лекување во странство – образец ПЛС“ и „Мислење во
случај на итност – образец ПЛС/И“ се овозможува на стручните конзилиуми на
универзитетските клиники кои ги издаваат овие обрасци како мислења, при постоење на
виталнозагрозувачка состојба кај пациентот истата да ја констатираат само во образецот
ПЛС/И а не како што тоа досега се правеше во двата обрасци. Практичната примена на овие
обрасци во постапката за упатување на лекување во странство покажа дека често пати
стручните конзилиуми на универзитетските клиники несоодветно го пополнуваа полето за
итност односно при констатирање на ваква состојба во предлог за упатување на лекување во
странство – образец ПЛС испуштаа да издадат и мислење во случај на итност – образец ПЛС/И.
Поради тоа со цел поедноставување на постапката при издавање односно пополнување на овие
два обрасци се направија и овие измени во обрасците кои се предмет на донесување на оваа
одлука.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
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за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците превидени во
Правилникот за начинот на користење на здравствени услуги на осигурените лица во

странство

ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

Објаснување на предлогот даде Бранко Аџигогов. Наведе дека предлогот опфаќа 1.
Дополнување на групата на помагала во Правилникот (по барање на осигуреници) –
Суплементи во исхраната за дигестивни и метаболни заболувања и 2. Измена на
индикациите за остварување на правото на ортопедско помагало – плочки за дводелен
систем, паста за нивелирање на подлогата 60гр и паста за нивелирање на подлогата
30гр, техничка корекција на количините на кесите кај дводелните системи за илеостома
и колостома и измена на индикациите за остварување на правото на ортопедско
помагало – постојан катетер. Потоа подетално ги објасни. Наведе дека по барање на
осигурени лица со ретки болести, Комисијата за ортопедски помагала предлага
дополнување и изменување на групата на помагала Суплементи за дигестивни и
метаболни заболувања. Оваа вулнерабилна група на граѓани во својата исхрана не може
да вклучи продукти за масовна употреба, а сериозно да не го нарушат сопственото
здравје.
Во измената на правилникот објавена во јануари 2014 година кога се воведе групата на
помагала безглутенско брашно за лица со Rett Syndrome, безпротеинско брашно и млеко за
лица со фенил кетонурија со оваа измена се предлага проширување на индикационото
подрачје за оваа група на помагала како додавање на 100 % масло од средноланчани
триглицериди  и Хипоалергена формула на млеко со 55-80% на средноланчани
триглицериди за лица со дијагностициран Alagille Syndrome.

Во врска со измените на индикациите за остварување на правото на ортопедско
помагало – плочки за дводелен систем, паста за нивелирање на подлогата 60гр и паста за
нивелирање на подлогата 30гр, техничка корекција на количините на кесите кај
дводелните системи за илеостома и колостома и измена на индикациите за остварување
на правото на ортопедско помагало – постојан катетер наведе дека во Списокот за
ортопедски и други помагала кој е составен дел на Правилникот за индикациите за
остварување на право на ортопедски и други помагала, за ортопедските помагала вид 1,
шифра 91000- плочки за дводелен систем и 81014- паста за нивелирање на подлогата 60гр
во колоната за индикации се дополнува со следните индикациите Z93.5-Состојба со
цистостома и Z93.6-Состојба на уринарниот тракт со други вештачки отвори, за
помагалото 81024- паста за нивелирање на подлогата 30гр во колоната за индикации се
прави надополнување со следните индикациите Z93.2-Состојба со илеостома, Z93.3-
Состојба со колостома, Z93.4-Состојба на гастроинтестиналниот тракт со други
вештачки отвори, Z93.5-Состојба со цистостома и Z93.6-Состојба на уринарниот
тракт со други вештачки отвори, односно истите медицински индикации како и за
помагалото 81014- паста за нивелирање на подлогата 60гр, бидејќи станува збор за
истото помагало со различно пакување.

По објаснувањето, членовите на Управниот одбор дискутираа и поставуваа прашања а
Бранко Аџигогов даваше дополнителни објаснувања. По завршувањето на дискусијата,
Управниот одбор едногласно донесе

Правилник
за изменување на Правилникот за индикациите за остварување на право на

ортопедски и други помагала
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со кој се извршија предложените измени.

ТОЧКА 10 - Барање Управниот одбор да одлучи за потпишување на договори за
вработување согласно предлог листа доставена од комисија за евалуација и избор

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор одлучуваше за склучување
на договори за работа по интерниот оглас за пополнување на работни места во
секторот за информатика на Фондот. Оваа работа е во надлежност на директорот на
Фондот но поради непостоење на согласност помеѓу двете лица од кои се состои
директорот согласно Законот за здравственото осигурување одлучуваше Управниот
одбор.

Директорката Парнарџиева – Змејкова во барањето до Управниот одбор да одлучи за
склучувањето на договорите наведе дека постапката по интерниот оглас е целосно
завршена и дека имајќи ја во вид потребата за поголема ефикасност во извршувањето на
деловниот процес во секторот за информатика бара да бидат склучени договорите со
кандидатите избрани во постапката спроведена од страна на за тоа формираната
комисија. Пред седницата предлогот го дополни со предлог за две прераспоредувања на
вработени во секторот за информатика што би следеле по измената на правилникот за
систематизација.

По излагањето на директорката Парнарџиева – Змејкова, Управниот одбор го прифати
предлогот и едногласно одлучи да се склучат договорите со наведените лица.

Точка 11 – Предлог за донесување на Одлука за јавна набавка на дополнителни услуги за
обезбедување на дополнителни часови за техничка подршка за имплементација на
законските измени во софтверските решенија од прва фаза централизација

Управниот одбор го разгледа предлогот за донесување на Одлука за јавна набавка на
дополнителни услуги за обезбедување на дополнителни часови за техничка подршка за
имплементација на законските измени во софтверските решенија од прва фаза
централизација. Оправданоста на набавката на дополнителни услуги е потврдена и од
страна на стручната служба на Фондот и од Бирото за јавни набавки а е неопходна и
итна поради законски измени од областа на осигурувањето кои се веќе во сила а Фондот
сеуште не е технички услогласен за да ги применува.

По разгледувањето на предлогот, Управниот одбор констатира дека предлогот го
разгледа како точка за информирање по што едногласно донесе

Заклучок: Директорите на Фондот да започнат постапка за преговарање без претходно
објавување на оглас согласно одредбите од Законот за јавни набавки член 99 точка 1
алинеја 4 а доколку постапката повторно без објаснување се кочи од еден директор,
одлуката ќе ја одобри Управниот одбор.

ТОЧКА 12 - Предлог за донесување на упатства за работењето на секторот за
контрола; (Упатство за контрола на здравствени установи од примарна здравствена
заштита, Упатство за контрола на здравствени установи од специјалистичко-
консултативна здравствена заштита, Упатство за контрола на здравствени установи
од болничка здравствена заштита, Упатство за контрола на специјалистичко
консултативна здравствена заштита – ортопедски помагала, Упатство за мобилна и
дежурна контрола на здравствени установи од примарна, специјалистичко-
консултативна и болничка здравствена заштита, Упатство за контрола на работатат
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на лекарските комисии на Фондот – првостепена и второстепена лекарска комисија и
Упатство за контрола на боледувања до 15 дена издадено од избран лекар во примарна
здравствена заштита);

Управниот одбор го разгледа предлогот за донесување на упатства за работењето на
секторот за контрола по предлог на директорката Парнарџиева – Змејкова затоа што за
овие акти кои ги донесува директорот на Фондот не постоела согласност за одделни
нивни одредби.

Директорот Мехази наведе дека не се согласува со одделни одредби на упатствата кои ги
посочи а кои се однесуваат на плановите за контроли. Наведе дека со тие одредби е
предвидено плановите за контролите да не се доставуваат на директорите на Фондот
за што смета дека не е правилно односно дека директорот на Фондот треба да биде
информиран за претстојните контроли што ќе ги вршат овластените лица од секторот
за контрола.

Елена Трпковска и Ангел Митевски истакнаа дека тие одредби се потребни односно
директорот на Фондот не треба да биде запознаен со претстојните контроли туку
може само да добива извештаи за веќе извршените контроли.

По ова, Управниот одбор едногласно ги усвои упатствата за работењето на секторот
за контрола и тоа Упатство за контрола на здравствени установи од примарна
здравствена заштита, Упатство за контрола на здравствени установи од
специјалистичко-консултативна здравствена заштита, Упатство за контрола на
здравствени установи од болничка здравствена заштита, Упатство за контрола на
специјалистичко консултативна здравствена заштита – ортопедски помагала,
Упатство за мобилна и дежурна контрола на здравствени установи од примарна,
специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, Упатство за
контрола на работатат на лекарските комисии на Фондот – првостепена и
второстепена лекарска комисија и Упатство за контрола на боледувања до 15 дена
издадено од избран лекар во примарна здравствена заштита. Истовремено побара во
упатствата да се предвидат неделни и месечни извештаи за извршени контроли.

ТОЧКА 13 - Доставување на извештаи од контрола на финансиското работење на јавни
здравствени установи на Министерството за внатрешни работи – оддел за сузбивање на
организиран и сериозен криминал

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, по барање на директорката Парнаџиева –
Змејкова, Управниот одбор одлучуваше за доставување на извештаи од контрола на
финансиското работење на јавни здравствени установи на Министерството за
внатрешни работи – оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал, затоа што
другиот директор не го потпишал писмото за доставување иако пријавувањето е
редовна пракса но и законска должност на Фондот. Во извештаите има констатации на
прекршувања на Законот за јавни набавки што финансиската контрола на Фондот ги
констатирала во јавните здравствени установи.

По предлогот, Управниот одбор едногласно одлучи дека извештаите треба да се
испратат на Министерството за внатрешни работи – оддел за сузбивање на
организиран и сериозен криминал, па во таа смисла донесе
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Заклучок: Доколку од страна на директорите не биде потпишано писмото за
доставување на извештаите во рок од три дена, писмото да се достави на
претседателот на Управниот одбор кој ќе го потпише од името на Управниот одбор по
што истото да се испрати.

ТОЧКА 14 - Предлог за утврдување на референтни цени на здравствени услуги

По оваа точка на дневниот ред објаснување даде Владимир Димковски. Наведе дека
Комисијата за референтни цени при ФЗОМ на редовна основа прави ревидирање на
цените на здравствените услуги, односно по основ на анализи за висината на трошоците
и по основ на барања од страна на здравстените установи, доколку се утврди потреба,
предлага до Управниот одбор утврдување или измени на рефентните цени. Врз основа на
работата на Комисијата во претходниот период за наредната седница на Управниот
одбор, се предлага да биде утврдена нова цена за една услуга и да се утврдат цени за нови
седумнаесет услуги.

По објаснувањето, Управниот одбор го прифати предлогот и едногласно донесе

Одлука
за изменување на одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко –

консултативната здравствена заштита
и

Одлука
за измена и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите
на завршени епизоди на лекување за специјалистичко – консултативна здравствена

заштита - амбулантски

со кои беа извршени предложените измени и дополнувања.

ТОЧКА 15 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на
правото и начинот на плаќање на здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато
оплодување во здравствени установи кои вршат специјалистичко – консултативна
здравствена заштита

Објаснување на предлогот даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Наведе дека измените во овој
правилник се направени со цел да им се овозможи на осигурениците првиот обид на БПО
за прво и за второ дете да се изврши со сопствен репродуктивен материјал (ооцити) и
покрај ниво на anti-Mullerian хормон во серум пониски од 1 ng/ml ниските вредности.
Според укажувањата на лекарите кои ја вршат оваа медицинска процедура кај
пациентките што имаат ниско ниво на anti-Mullerian хормон постои можност да е
зачувана оваријалната резерва и да се оствари БПО со сопствени јајце клетки (ооцити).
Поради тоа Фондот на тие осигуренички со оваа измена во правилникот им излегува во
пресрет првиот обид да го остварат со сопствен репродуктивен материјал. Доколку
првиот обид со сопствен материјал е неуспешен останатите два обиди се спроведуваат
со донорска јајце клетка.

По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор и даваа предлози за
подобрување на текстот на правилникот.

На крајот на дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе
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Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за критериумите за склучување

договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствени
услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствени установи кои

вршат специјалистичко – консултативна здравствена заштита

ТОЧКА 16 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за содржината и начинот на остварување на правата и обврските од
задолжително здравствено осигурување

И за оваа точка објаснување даде Даниела Јовческа Ѓуровска. Ги запозна членовите на
Управниот одбор со измените кои се предлагаат при што истакна дека два главни се: 1.
Давањето можност за пролонгирање на роковите за пререгистрација на лицата кои
поради оправдани причини односно хоспитализација не можеле да го запазат истиот и да
си овозможат континуитет во здравственото осигурување. Поради тоа се овозможувза
континуитет на задолжителното здравственото осигурување на овие лица со цел  да
можат непречено да ги користат правата од здравствено осигурување, доколку во рок од
5 дена по излегувањето од болница достават доказ во подрачната служба на Фондот и
кај избраниот лекар. 2. Со член 23-а се воведува руралниот лекар, согласно член  32-а од
Законот за здравствена заштита (Сл. Весник бр. 39/2014). Со тоа се овозможува на
осигурените  лица кои не може да го остварат правото на здравствена заштита на
примарно ниво во местото на живеење, да имаат право на здравствена заштита на
примарно ниво во здравствен дом во кој се врши здравствена дејност на примарно ниво и
кој има седиште во  подрачјето во кое е опфатена општината во која се наоѓа местото
на живеење на осигуреното лице.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на

остварување на правата и обврските од задолжително здравствено осигурување

ТОЧКА 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

По оваа точка објаснување даде Лидија Маркузанова. Наведе дека измените на
Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија се предлагаат за да им се овозможи напредување
во кариерата преку обезбедување на соодветни работни места на вработените во
Фондот кои завршиле повисоко образование во однос на потребното за работните места
на кои се сега распоредени. Заради ефектуирање на измените, потребно е да се измени и
Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината
на платите на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Елена Трпковска праша дали со повисоките плати за новите работни места ќе бидат
потребни и повеќе средства за плати а Љубиша Каранфиловски како повисоките плати
на тие вработени ќе се одразат на платите на останатите вработени. Директорката
Парнарџиева – Змејкова наведе дека зголемените плати ќе бидат обезбедени во рамките
на истите вкупни средства за платите на вработените во Фондот.
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Во однос на измените на правилникот, директорката Парнарџиева – Змејкова дополни
дека се предлага и формирање на посебно одделение во рамките на секторот за
информатика кое ќе дава поддршка на најголемите пет подрачни служби на Фондот.
Овие подрачни служби опслужуваат најголем дел од осигурениците па поради тоа е
потребно во секој момент да имаат поддршка за решавање на информатичките
проблеми што се јавуваат во работењето.

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа и поставуваа дополнителни прашања
на кои одговори даваше директорката Парнарџиева – Змејкова. На крајот на
дискусијата, Управниот одбор едногласно донесе

Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за организација и систематизација на

работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

со кој се извршија предложените измени и дополнувања.

ТОЧКА 18 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за утврдување на висината на платите на работниците во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија

Во врска со измените извршени со Правилникот за изменување и дополнување на
Правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија донесен во рамките на претходната точка на
дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе

Правилник
за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на висината на платите

на работниците во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 19 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Листата
на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Врз основа на предлозите содржани во работните материјали, Управниот одбор
едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот

за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 20 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката
за утврдување  на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на
товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Врз основа на предлозите содржани во работните материјали, Управниот одбор
едногласно донесе и

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

лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено
осигурување на Македонија
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Информативни точки:

Управниот одбор на седницата ги разгледа и следните материјали од информативна
природа:

ТОЧКА 21 - Информација за обезбедувањето на деловен простор за невладината
организација Пеперутка;

ТОЧКА 22 - Извештај од финансиски контроли на начинот на фактурирање на
здравствени услуги во ЈЗУ за период Јули - Септември 2013 година;

ТОЧКА 23 - Извештај од финансиски контроли за начинот на фактурирање на
здравствени услуги во јавните здравствени установи за периодот октомври – декември
2013 година;

ТОЧКА 24 - Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и буџетите
на јавните здравствени установи за месец јануари 2014 година;

ТОЧКА 25 - Извештај за реализација на средствата од буџетот на Фондот и буџетите
на јавните здравствени установи за периодот од 1 јануари до 28 февруари 2014 година;

ТОЧКА 26 - Информација за движење на трошоците на ФЗОМ за ортопедски помагала
за 2011, 2012, 2013 година и јануари - април 2014 година;

ТОЧКА 27 - Информација во врска со остварено право на инвалидски колички и слушни
помагала на товар на ФЗОМ.

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 28 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.30 часот заврши со работата на
CLII -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

Согласен, директор:
М-р Маја Парнарџиева - Змејкова
Џемали Мехази Xhemali Mehazi


