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

ЗАПИСНИК
од CLIII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана од 4 до 8 јуни 2014 година согласно член 21 на Деловникот за работата на
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија без одржување

на состанок

Без одржување на состанок, од 4 до 8 јуни 2014 година членовите на Управниот одбор се
изјаснија по предлогот за донесување на:

1. Одлука за избор на најповолна понуда

Предлогот е даден за гласање на Управниот одбор по барање на директорката на ФЗОМ
м-р Маја Парнарџиева – Змејкова поради непостоење на согласност на двете лица од кои
се состои директорот за нејзино потпишување.

Во образложението на барањето, директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека во
изминатиот период се донесени голем број на измени на закони, кои директно се
одразуваат на правата од здравственото осигурување а кои треба да се
имплементираат во соодветните апликативни софтверски решенија кои се дел од
предметот на јавната набавка. Роковите за имплементација на голем дел од законските
измени се поминати или треба да се имплементираат во меѓувреме. На 3 јуни 2014 година
до директорите на Фондот е доставена Одлука за избор на најповолна понуда по
постапка за преговарање без објава на оглас која не е потпишана од едниот директор, со
образложение дека постигнатата цена од 3.700 денари не е пазарна цена. Со оглед на
фактот дека ваквото селективно одлучување придонесува за кочење на процесите на
Фондот, имајќи предвид дека станува збор за софтверско решение во кое е неопходно
веднаш да се интервенира со цел да се имплементираат законските измени, барам
Управниот одбор да ја донесе Одлуката за избор на најповолна понуда по постапка со
преговарање без објава на оглас.

Потреба од итно спроведување на постапк со преговарање без објава на оглас
Образложение за поврзаноста на постоечки софтверски потсистеми

Фондот за здравстевно осигурување на Македонија склучи Договор со „НЕКСТСЕНС“
ДОО Скопје со архивски број 15-10976/46-10 од 15.06.2011 година, како најповолен
понудувач по споведената електронска аукција.

Според условите од тендерската документација и склучениот Договор, софтверското
решение е под гаранција 24 месеци по потпишување на записник на примопредавање.
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Записникот за примопредавање на софтверското решение е потпишан на 30.11.2012
година, со што гаранцијата на имплементираното решение започнува од овој датум и
истекува на 30.11.2014 година.

Согласно, погоре споменатиот Договор во гарантниот период и периодот за техничка
подршка на софтверското решение се предвидени 300 часа техничка подршка на годишно
ниво односно вкупно 600 часа за техничка подршка за целото времетраење на периодот
за техничка подршка и гарантен период. Часовите за техничка подршка се предвидени за
имплементација на дополнителни функционалности и прегледи кои ќе произлезат од
законски промени. Поради големиот број на законски измени и барања од поголем број на
сектори во Фондот, за воведување на дополнителни функционалности и прегледи кои не
беа опфатени со првично утврдениот и потпишан документ за функционална
спецификација на софтверското решение (а се појавиле во фазата на тестирање и
конфигурација), кое треба да се изработи како и поради неочекуваните проблеми кои се
појавиле при самата конфигурација на решението предвидените часови за техничка
подршка целосно се искористени што е наведено во допис број 13-6819/2 од 24.04.2014
година.
Дополнително, уште во самиот почеток пред самото пуштање во продукција на
софтверското решение беа потрошени 160 часови за имплементација на барања за
промени во модулите за Договори, базични регистрации, автоматска контрола на
придонес и модулот за печатење на сини картони. Овој број на часови за имплементација
на овие измени бил далеку поголем, но со заеднички записник потпишан од двете страни,
бројот на часови е сведен на 160.

Софтверското решение, предмет на изработка на претходно споменатиот Договор (во
понатамошниот дел од текстот прва фаза централизација), се уште е под гаранција од
страна на изработувачот на истото (Некстсенс ДОО). Од овие причини, доколку
Фондот сам интервенира во кодот или пак со помош на некој друг надворешен давател на
услуги, ќе дојде до губење на правото на гаранција на софтверското решение.
Гаранцијата на софтверското решение обезбедува подршка од изработувачот на истото
за оние функционалности кои се изработени од негова страна. Гаранција на еден ваков
голем и сложен информационен систем овозможува непречено одвивање на сите функции
на Фондот а со тоа непречено давање на услуги за осигурениците, здравствените
работници и компаниите со кои Фондот соработува. Во случај ако ФЗОМ спроведе
отворена постапка за јавна набавка во која може да се јави друг понудувач и ако во кодот
интервенира трета страна (иако Фондот го поседува изворниот код), изработувачот на
софтверското решение (Некстсенс ДОО) ќе го прекине гарантниот период, согласно
дописот број 13—6819/1 од 24.04.2014 година.

Во изминатиов период, се донесени голем број на измени на закони, кои директно се
одразуваат на правата од здравствено осигурување а кои треба да се имплементираат
во соодветните апликативни софтверски решенија кои се дел од предметот на јавната
набавка на претходно споменатиот Договор. Роковите за имплементација на голем дел
од законските измени се поминати или треба да се имплементираат во меѓувреме.

Дополнително, во исто време во Фондот се имплементираат и два големи проекта за
осовременување на информациониот систем од страна на истиот добавувач на услуги –
Некстсенс ДОО (по однос на други договори за јавна набавка), проектот за
имплементација на втора и трета фаза од централизација на ИТ системот на Фондот
како и проектот за изработка на софтверско решение за web портал со ESB. Овие два
проекти се во директна зависна врска од модулите и базите на податоци од проектот за
прва фаза на централизација на ИТ системот. Непреченото и нормалното
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функционирање на апликациите (модулите) и базата на податоци од проектот од прва
фаза на централизација на ИТ системот директно влијае на стабилноста и исправноста
на останатите два системи кои се во фаза на имплементација.
Интегритетот на податоците, податочниот модел, интеграциските компоненти и
технолошката платформа на системот за централизација на информациониот систем
на ФЗОМ од прва фаза и останатите проекти во фаза на имплементација се во
нераскинлива врска и се меѓусебно зависни.
Имплементацијата за новите законски измени во подолу наведените софтверски модули и
базите на податоци директно или индиректно се одразува на функционирањето на
софтверското решение за web портал и софтверското решение од втора/трета фаза на
централизација. Секоја интервенција во базите на податоци, сервисите и апликациите од
проектот за прва фаза на централизација директно се одразува на функционирањето на
апликациите од останатите два проекти од трета страна ќе доведе до прекин во
остварувањето на правата и услугите на здравствените осигуреници, даватели на
здравствени услуги со кои Фондот има склучено Договор и фирмите со кои соработува.

Сите претходно наведени системи (софтверското решение од прва фаза централизација,
втора и трета фаза на централизација на ИТ системот, порталното решение) користат
заедничка платформа за комуникација. Доколку дојде до некоординирана промена во
модулите, базата на податоци од прва фаза на централизација и платформата ќе се
предизвика прекин на постоечките функционалности и контролни механизми во
апликациите од порталното решение и софтверското решение од втора/трета фаза на
централизација на ИТ системот.
Воедно треба да се има во предвид и фактот дека доколку услугата за прилагодба и
имплементација на законските и подзаконските акти се набави од друг давател на услуги
на истиот (новиот давател на услугата) ќе му биде потребно одреден временски период
за да навлезе во проблематиката на работа на Фондот како и да ги сфати потребните
измени за нешто, за кое што некоја друга страна го дефинирала и осмислила целокупниот
дизајн и концепт на функционирање. Имајќи во предвид фактот дека, концептот на
решението од прва фаза на централизација, контролните мехазми и сите останати
елементи од дизајнот, архитектурата и начинот на функционирање на целокупното
решение е изработено и осмислено од страна на носителот на набавката, многу побрзо и
со помалку потребни часови/човек ќе бидат имплементирани претходно наведените
барања. Ова дополнително може да предизвика пролонгитање на имплементирањето на
законските измени за дополнителни 3-4 месеци кое би значело попречување во
остварување на правата од здравствено осигурување на одредени осигуреници.

Согласно законските измени и измени во подзаконските акти потребно е да се направат
промени и дополнителни функционалности од Некстсенс ДОО во следниве
апликации/модули:
- Модулот за базични регистрации
- Модулот за автоматска контрола на придонес
- Модулот за печатење на сини картони
- Модулот за Договори
- Модулот за доставување на понуди од ЗУ

Во погоре наброените софтверски модули потребно е да бидат имплементирани следниве
софтверски измени:
- воведување на автоматско спроведување на пријавата и одјавата во ЗО, согласно

измени во Законот за здравствено осигурување, според кој М1 значи и ЗО пријава
за лица во работен однос и членовите осигурани преку нив

- евиденција на неплатено родителско отсуство, согласно измените во Законот
здравствено осигурување и останати закони
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- промена во начинот на пресметка и контрола на придонес за вработените преку
агенциите за привремени вработувања согласно измените во Законот за
Агенциите за привремени вработувања

- имплементација во софтверските решенија на измените во Законот за
здравствено осигурување и Законот за придонеси од задолжително социјално
осигурување кое се однесува на воведување на нов тип на обврзник за пресметка и
уплата на придонес – носител на семејно земјоделско стопанство

- евиденција на управители и извршни членови на одбори на трговски друштва кои
не се во работен однос, согласно измените во Законот за здравствено осигурување
и Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

- воведување на Единствениот матичен број на субјектот (ЕМБС) како единствен
идентификатор за фирмите на ниво на цела држава согласно задолжение на
Влада на РМ од Сто осумдесет и втората седница на Владата на Република
Македонија  одржана на 27.01.2014 година

- евиденција и управување со Договорите со ЈЗУ согласно измените во Законот за
лековите и медицински помагала и Законот за здравствена заштита

- измени кои произлегуваат од одлуки на Управниот одбор на Фондот и многуте
барања од Министерство за здравство

За имплементација на погоре наведените измени потребни се дополнителни часови за
интервенција во софтверските модули кои според првичните проценки се 800 човек/часа.
Предвидените 800 човек/часа ќе бидат доволни да се направат итните и неопходни
законски измени кај кои веќе е пробиен рокот за практична имплементација. Измените во
софтверсктие решенија носителот на набавката треба да ги заврши најдоцна до
17.06.2014 година односно до периодот од 3 години од склучување на основниот договор.
Доколку при имплементацијата на измените во софтверските апликации не се потрошат
сите предвидени часови/човек, Фондот не е обврзан да му ги плати на носителот на
набавката сите предвидени човек/часа односно ќе плати онолку човек/часа, колку ќе
бидат искористени согласно погоре наведените неопходни законски измени а кои ќе бидат
потврдени со записник од страна на двете договорни страни.
Дополнително се достави анализа дека предложената цена е пазарна и во рамките на
други договори на Фондот и други органи и во рамките на буџетот на Фондот.

Сите членови на Управниот одбор гласаа „за“ за предлогот со што согласно член 21 на
Деловникот за работата на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на
Македонија, Управниот одбор без одржување на состанок донесе

Одлука
за избор на најповолна понуда

Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите 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;
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 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија –
член;

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

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

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Елена Трпковска

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


