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Број: 02 - __________
_______ 2015 година П Р Е Д Л О Г

С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CLXXXII -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 9 септември 2015 година со почеток во 12.30 часот во просториите на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

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

Отсутни членови на Управниот одбор: нема отсутни

Присутни од ФЗОМ:

 Д-р Сашо Стефаноски, директор на ФЗОМ;
 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ;
 Јасмина Смилевска, шеф на одделот за болничка здравствена заштита (делумно
присутна)
 Владимир Димковски, раководител на одделението за план и анализа (делумно
присутен);
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска координација и
преговарање (делумно присутна)
 Лидија Маркузанова, раководител на одделението за управување со човечки ресурси
(делумно присутна)
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во
својство на записничар.

Седницата ја водеше претседателот на Управниот одбор Ангел Митевски. На почетокот
утврди дека на седницата се присутни шест членови на Управниот одбор, со што се
исполнети условите за полноважно работење и одлучување. Потоа го прочита претходно
доставениот
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П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од CLXXXI-та седница одржана на 25.06.2015 година;

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување;

2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на
податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот;

3. Предлог за донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за
специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;

4. Предлог за донесување на Одлука 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;

5. Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот
договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од
областа на специјалистичко консултативната - стоматолошка здравствена
заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за 2015
година;

6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на предлог референтни цени на
лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ и Одлука за изменување и дополнување на
Одлуката за референтни цени на лекови кои паѓаат на товар на ФЗОМ;

7. Разгледување на барања од Катлановска бања;
8. Разгледување на приговор од ПЗУ Д-р Елица Мицкоска за извршена контрола за

исполнување на определени цели кај избраниот лекар;
9. Разгледување на барање од Систина Нефроплус од Кавадарци за исплата на

заостанато побарување за 2014 година;
10. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за

утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за
2015 година;

11. Предлог за донесување на Правилник за внатрешна организација во Фондот  за
здравствено осигурување на Македонија и Правилник за систематизација на
работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

12. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни
набавки во 2015 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

13. Предлог за изменување на договорните надоместоци за јавните здравствени
установи за 2015 година;

14. Предлог за изменување на Одлуката за 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 2015 година и Предлог за изменување на
Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го
исплати на ПЗУ Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ од
Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во 2015
година;

15. Предлог за изменување на одлуките за утврдување на висината на договорните
надоместоци што Фондот ќе ги исплати за  2015 година за приватните
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здравствени установи кои вршат дијализни третмани на осигурени лица со кои
Фондот има склучено договори;

16. Разно.

Потоа предложи точките 6, 7 и 8 да не се разгледуваат на оваа седница односно да бидат
симнати од дневниот ред. Исто така, во рамките на точката 14 да се симне од дневниот ред
вториот дел од предлогот кој се однесува на изменување на Одлуката за утврдување на
висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ Специјалната болница
по хируршки болести „Филип Втори“. Предлозите на претседателот беа едногласно
прифатени од Управниот одбор, со што за работата на CLXXXII -та седница се усвои
следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

- Усвојување на записникот од CLXXXI-та седница одржана на 25.06.2015 година;

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од
задолжителното здравствено осигурување;

2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на
податоците од информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот;

3. Предлог за донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за
специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување;

4. Предлог за донесување на Одлука 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;

5. Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот
договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од
областа на специјалистичко консултативната - стоматолошка здравствена
заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за 2015
година;

6. Разгледување на барање од Систина Нефроплус од Кавадарци за исплата на
заостанато побарување за 2014 година;

7. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за
2015 година;

8. Предлог за донесување на Правилник за внатрешна организација во Фондот  за
здравствено осигурување на Македонија и Правилник за систематизација на
работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

9. Предлог за донесување за Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни
набавки во 2015 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

10. Предлог за изменување на договорните надоместоци за јавните здравствени
установи за 2015 година;

11. Предлог за изменување на Одлуката за 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 2015 година;
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12. Предлог за изменување на одлуките за утврдување на висината на договорните
надоместоци што Фондот ќе ги исплати за  2015 година за приватните
здравствени установи кои вршат дијализни третмани на осигурени лица со кои
Фондот има склучено договори;

13. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

- Усвојување на записникот од CLXXXI-та седница одржана на 25.06.2015 година

Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од CLXXXI-та седница
одржана на 25.06.2015 година.

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување на Правилникот за
содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното
здравствено осигурување

По првата точка на дневниот ред објаснување даде Јасмина Смилевска. Наведе дека
предложената измена на правилникот се однесува единствено на бришење на одредбата која
се однесува  на хронорарците односно на  лицата кои остваруваат приходи од извршување
физичка или интелектуална работа, врз основа на еден или повеќе договори или авторски
договори или други договори, заради усогласување со последните измени на Законот за
здравственото осигурување. Со измените на законот се избриша оваа категорија на лица од
основите на задолжителното здравствено осигурување.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и

обврските од задолжителното здравствено осигурување

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот
за начинот на користење, пристап, издавање, чување и заштита на податоците од
информациониот систем на ФЗОМ достапни на веб порталот

И за втората точка објаснување даде Јасмина Смилевска. Објасни дека со предложените
измени на правилникот се овозможува поголема достапност на здравствените услуги и
правата на овластените лица (фирми)  и на здравствените установи преку ВЕБ порталот на
Фондот. Со измената на членот 14 од Правилникот како и на образецот „ЕЛ-ОЛ1“ се
овозможува на здравствените установи од општа медицина да ги доставуваат податоците
за остварени превентивни мерки по електронски пат односно преку ВЕБ порталот на Фондот
и повеќе не е потребно истите да се доставуваат  во хартиена форма. Со измената на
образецот „ЕЛ-ЗО1“, се овозможува на овластените лица од фирмите да ги поднесуваат
барањата и документите за осигурените лица кои се на породилно отсуство или на
боледување преку ВЕБ порталот на Фондот. Овие услуги ќе бидат достапни по техничката
реализација која е во тек.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
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за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на користење, пристап,
издавање, чување и заштита на податоците од информациониот систем на ФЗОМ

достапни на веб порталот

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за
специјализирана медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување

Објаснување на предлогот даде директорот Стефаноски. Наведе дека се предлага
дополнување на членот 14 од Правилникот со што ќе се овозможи правна основа директорот
на Фондот да формира комисија која ќе врши увид на стандардните услови во кои се сместени
осигурените лица во природните лекувалишта односно бањите. Ова е со цел да се утврди дали
се задоволени основните стандарди за да може осигуреното лице на товар на средствата на
Фондот да добие квалитетна и ефикасна здравствена услуга во простории кои ќе бидат
адекватно приспособени на нивната здравствена состојба.

По објаснувањето, се разви дискусија во која зедоа учество сите членови на Управниот одбор.
Во дискусијата се поставуваа прашања и се бараа доплнителни појаснувања а директорите
Стефаноски и Рамадани даваа одговори.

Ангел Митевски предложи правилникот да се усвои а Фондот во функција на работењето на
комисијата да побара од Министерството за здравство известување за пропишаните
стандарди кои треба да ги исполнуваат бањите и дали за бањите подлежат на
пререгистрација.

По ова, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник
за дополнување на Правилникот за специјализирана медицинска рехабилитација како

продолжено болничко лекување

ТОЧКА 4 - Предлог за донесување на Одлука 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

По објаснувањето на Владимир Димковски, Управниот одбор едногласно ја донесе
предложената

Одлука
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

со која се утврдија месечни износи за пет аптеки.

ТОЧКА 5 - Предлог за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот
договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на
специјалистичко консултативната - стоматолошка здравствена заштита од дејностите
орална хирургија, ортодонција и протетика за 2015 година
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Бранислава Катушевска објасни дека предлогот се состои во намалување на договорниот
надоместок на една здрвствена установа поради раскинување на договорот со Фондот по
барање на установата.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

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

на здравствените установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко
консултативната - стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална

хирургија, ортодонција и протетика за 2015 година

ТОЧКА 6 - Разгледување на барање од Систина Нефроплус од Кавадарци за исплата на
заостанато побарување за 2014 година

Објаснување по оваа точка дадоа директорот Стефаноски и Бранислава Катушевска.
Наведоа дека барањето се однесува на извршени услуги во 2014 година со кои е надминат
утврдениот годишен надоместок за здравствената установа. Установата во 2014 година се
обратила до Фондот со известување дека надоместокот ќе биде надминат но Фондот тогаш
не извршил негова измена. Со оглед што буџетската 2014 година е завршена, регулативата не
дозволува Фондот да изврши измена на надоместокот сега односно да се согласи на плаќање
над тогаш важечкиот надоместок.

По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор при што поставуваа
дополнителни прашања на кои одговараа директорот Стефаноски и Бранислава Катушевска.

Откако дискусијата беше исцрпена, Управниот одбор во врска со барањето на Систина
Нефроплус од Кавадарци донесе

Заклучок: Со оглед на непостоењето на правна основа, не може да се плати за услугите кои
се извршени над утврдениот годишен договорен надоместок за здравствената установа
Систина Нефроплус од Кавадарци

Ангел Митевски, Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски, Елизабета Србиновска Костовска
и Јосиф Трајковски гласаа „за“ заклучокот, додека Илија Глигоров се воздржа од гласање.

ТОЧКА 7 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за
утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2015 година

Во рамките на седмата точка на дневниот ред, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Буџетот на Фондот за

здравствено осигурување на Македонија за 2015 година

со која се изврши изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на Буџетот на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2015 година во согласност со измените
на буџетот на Република Македонија усвоени од Собранието на Република Македонија на
седницата одржана на  20 август 2015 година.
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ТОЧКА 8 - Предлог за донесување на Правилник за внатрешна организација во Фондот за
здравствено осигурување на Македонија и Правилник за систематизација на работните
места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

За оваа точка на дневниот ред објаснување дадоа директорот Стефаноски и Лидија
Маркузанова. Наведоа дека со предложените правилници не се вршат суштински измени во
организацијата и систематизацијата на Фондот туку тие се предлагаат заради
усогласување со новиот Закон за административните службеници. Досега Фондот имаше
единствен правилник за организација и систематизација а сега организацијата и
систематизацијата на работните места се раздвојуваат во два одделни правилници. Со
правилникот за систематизација се врши вклопување на работните места во Фондот во
Каталогот на работни места во јавниот сектор донесен согласно Законот за
административните службеници.

По објаснувањето и кусата дискусија на членовите, Управниот одбор едногласно ги донесе
предложените правилници, и тоа

Правилник
за внатрешна организација во Фондот  за здравствено осигурување на Македонија

и
Правилник

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

Потоа Ангел Митевски и Елена Трпковска побараа за следната седница да биде дадена
информација колку прилагодувањето на каталогот на работни места ќе се одрази на
вкупната маса на средства наменети за плати на вработените во Фондот, како и кај колку
работни места ќе дојде до намалување а кај колку до зголемување на платите.

ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на Планот за јавни
набавки во 2015 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Предлогот кој содржи повеќе измени (бришења на постапки, промена на проценета вредност,
како и промена на почетокот на повеќе постапки) го објасни директорот Стефаноски. Се
осврна на најважните измени и дополнувања на планот а особено на новата отворена
постапка - Консултантски услуги за проектот Систем за електронска здравствена картичка.

По неговото излагање дискутираа членовите на Управниот одбор при што поставуваа
прашања а директорите даваа одговори. Откако дискусијата беше исрпена, Упрравниот
одбор едногласно донесе

Одлука
за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 2015 година на Фондот за

здравствено осигурување на Македонија

со која се извршија предложените измени и дополнувања на Планот за јавни набавки.

ТОЧКА 10 - Предлог за изменување на договорните надоместоци за јавните здравствени
установи за 2015 година
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Објаснување на предлогот дадоа директорите Стефаноски и Рамадани. Наведоа дека
предлогот за измена на договорните надоместоци за јавните здравствени установи се
однесува на зголемување на надоместокот кај дел од нив односно кај 24 јавни здравствени
установи. Вкупното зголемување е во износ од 63,5 милиони денари. Со измената на
договорниот надоместок се опфатени седум јавни здравствени установи кои се во  тешка
финансиска состојба - со блокирани сметки подолг период, установи за кои согласно Одлуката
на Владата на РМ  за 2015 година ( т.н. неодржливи)  е потребно нивно целосно финансирање
од Фондот.  ЈЗУ кои имаат финансиски потешкотии, особено во набавка  на лековите и
медицински потрошни материјали неопходни за осигурените лица, а кои воедно имаат
поголемо остварување во 1 и 2 квартал 2015 година. Покрај овие групи на установи, во
предлогот за зголемување на договорниот надоместок  се вклучени и оние кои имаат
проширување на дејноста со нова модернизирана опрема, а кои исто така, имаат поголемо
остварување,  како и установи кои по одлука на Владата имаат  формирано нов дел во
нивниот состав. Средствата за зголемување на договорните надоместоци се обезбедени од
буџетот на Фондот односно од ставката - здравствени услуги,  со внатрешна прераспределба
од  видовите на здравствени услуги.

По објаснувањето дискутираа членовите на Управниот одбор. Во дискусијата беа истакнати
примери на одделни јавни здравствени установи и нивните конкретни проблеми. Беше
констатирано дека постојано истите установи работат со проблеми и дека треба за
причините да се направи подлабока анализа.

Потоа предлогот за изменување на договорните надоместоци за јавните здравствени
установи за 2015 година беше ставен на гласање. Ангел Митевски, Љубиша Каранфиловски,
Елизабета Србиновска Костовска, Илија Глигоров и Јосиф Трајковски гласаа „за“, додека
Елена Трпковска се воздржа од гласање. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на
гласови ја донесе предложената

Одлука
за изменување на Одлуката за утврдување на договорните надоместоци на јавните

здравствени установи за 2015 година

ТОЧКА 11 - Предлог за изменување на Одлуката за 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 2015
година

Во рамките на единаесетата точка на дневниот ред Управниот одбор го разгледа предлогот
за изменување на висината на надоместокот подготвен од стручната служба на Фондот по
повод барањето на здравствената установа. Барањето е упатено поради потребата од
зголемен број на услуги од областа на кардиохирургијата и итни пациенти а предлогот се
заснова и на анализата на Фондот за остварениот вид и обем на здравствени услуги.

Врз основа на анализата на видот и обемот, имајќи го предвид укажувањето за потреба од
зголемување на услуги од кардиохирургија во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ од
Скопје и во интерес на осигурениците, се предлага зголемување на делот од надоместокот за
кардиохируршки интервенции за 11 милиони денари и за васкуларни интервенции за 14 милиони
денари или вкупно зголемување на надоместокот за 25 милиони денари. Распределувањето на
надоместок за кардиохируршки и за васкуларни интервенции е соодветно на соодносот
утврден во Одлуката за утврдување на договорен надоместок за оваа здравствена установа
за 2015 година.
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Во дискусијата по материјалот Елизабета Србиновска Костовска праша дали е оправдано
зголемувањето на договорниот надоместок за оваа здравствена установа во услови на
постоење на Клиниката за државна кардиохирургија на што Ангел Митевски укажа дека
право на пациентот е да избере каде ќе ја побара услугата а очигледно дека во оваа установа
се зголемил бројот на услугите.

Потоа предлогот беше ставен на гласање. Ангел Митевски, Љубиша Каранфиловски,
Елизабета Србиновска Костовска, Илија Глигоров и Јосиф Трајковски гласаа „за“, додека
Елена Трпковска се воздржа од гласање. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на
гласови ја донесе предложената

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 2015 година

ТОЧКА 12 - Предлог за изменување на одлуките за утврдување на висината на договорните
надоместоци што Фондот ќе ги исплати за 2015 година за приватните здравствени установи
кои вршат дијализни третмани на осигурени лица со кои Фондот има склучено договори

Директорот Стефаноски објасни дека на барање на здравствените установи кои даваат
услуги на хемодијализа, а врз основа на  направените анализи за остварениот вид и обем во
периодот јануари - август 2015 година како и очекуваниот зголемен обем на услуги во
четвртиот квартал на годинава, земајќи го во вид зголемениот број на просечни дијализни
третмани по осигуреник и измената на референтната цена на хемодијализниот третман во
2015 година,  се согледа оправданост  за зголемување на вкупните средства што треба да
бидат издвоени за овие здравствени услуги. Вкупното зголемување на договорните
надоместоци за двете установи кои вршат дијализни третмани е  во износ од 58 милиони
денари.

По објаснувањето и дискусијата што следуваше по него, Управниот одбор едногласно донесе
Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што
Фондот ќе го исплати на ПЗУ „Диамед Македонија“ - Скопје за третирање на

осигурените лица со дијализа во 2015 година

и
Одлука

за изменување Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што
Фондот ќе го исплати на ПЗУ Систина Нефроплус - Кавадарци за третирање на

осигурените лица со дијализа во 2015 година

со кои се извршија предложените зголемувања на договорните надоместоци за двете
здравствени установи.

ТОЧКА 13 - Разно

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 13 - Разно,
дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.45 часот заврши со работата на
CLXXXII-та седница.
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Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Ангел Митевски

Согласен, директор:
Д-р Сашо Стефаноски
Орхан Рамадани Orhan Ramadani


