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Број: 02 - __________
_______ 2015 година П Р Е Д Л О Г
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од CLXXXV -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,
одржана на 3-ти ноември 2015 година со почеток во 13.00 часот во просториите на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;
 Проф. Д-р Елизабета Србиновска Костовска, претставник на Стопанската

комора на Македонија - член;
 Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на

Македонија - член;
 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Лекарската, Фармацевтската и

Стоматолошката комора на Македонија - член.

Отсутни членови на Управниот одбор:

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии -заменик на
претседателот;

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

Присутни од ФЗОМ:

 Д-р Сашо Стефаноски, директор на ФЗОМ;
 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ;
 Бранислава Катушевска, раководител на одделението за буџетска координација,
преговарање и договарање (делумно присутна);
 Даниела Јовческа Ѓуровска, директор на секторот за правни работи (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 четири членови на Управниот одбор,
додека членот Илија Глигоров согласно членот 22 на Деловникот за работата на
Управниот одбор го извести Управниот одбор за својот став по пат на Е-меил. Согласно
Деловникот, доколку содржината на предлозите за кои се изјаснил не биде променета на
седницата, ќе се смета дека со известувањето гласал по нив. Констатира дека со тоа се
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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

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија;

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
договорните надоместоци на јавните здравствени установи за 2015 година;

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за
обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во
специјалистичко - консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар
за 2015 година;

4. Предлог за утврдување на оддалечени рурални места (за населено место Ракитец
- општина Конче, Радовиш);

5. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор:
- Барања од Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори од Скопје;
- Барање од ПЗУ Аптека Вера од село Ростуша;
- Барање од ПЗУ Аптека Душица Фарм од Тетово;
- Барање од ПЗУ Аптека Орхис Фармација од Скопје;

Информативно:
6. Известување за влијанието на прилагодувањето на новиот Правилник за

систематизација според каталогот на работни места 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; (по барање
на членовите на Управниот одбор од седницата одржана на 9 септември 2015
година)

7. Разно.

Предлог дневниот ред беше едногласно прифатен, со што за работата на CLXXXV -та
седница се усвои следниот

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија;

2. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
договорните надоместоци на јавните здравствени установи за 2015 година;

3. Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување на
висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за
обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во
специјалистичко - консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар
за 2015 година;

4. Предлог за утврдување на оддалечени рурални места (за населено место Ракитец
- општина Конче, Радовиш);

5. Разгледување на барања упатени до Управниот одбор:
- Барања од Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори од Скопје;
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- Барање од ПЗУ Аптека Вера од село Ростуша;
- Барање од ПЗУ Аптека Душица Фарм од Тетово;
- Барање од ПЗУ Аптека Орхис Фармација од Скопје;

Информативно:
6. Известување за влијанието на прилагодувањето на новиот Правилник за

систематизација според каталогот на работни места 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; (по барање
на членовите на Управниот одбор од седницата одржана на 9 септември 2015
година)

7. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

ТОЧКА 1 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на
Правилникот за систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија

Објаснување на предлогот дадоа директорите Стефаноски и Рамадани. Наведоа дека
измените се потребни заради превземање на вработени од категоријата В04001 -
Соработник од други институции, преку генералниот секретаријат. Со оглед што во
систематизацијата на Фондот за таа категорија има помал број на места, потребно е
да се изврши измена на правилникот.

По објаснувањето, Управниот одбор без дискусија, едногласно го донесе предложениот

Правилник
за изменување и дополнување на  Правилникот за систематизација на работните

места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на договорните надоместоци на јавните здравствени установи за 2015 година

По воведното излагање на директорот Стефаноски, образложение на предлогот даде
Бранислава Катушевска.

Наведе дека предлогот предвидува зголемување на договорните надоместоци за вкупно
дванаесет и намалување за две установи. Зголемување се предлага за установите кои
имаат поголемо остварување, а воедно имаат нова  опрема  и  се екипирани и воведуваат
нови современи методи и услуги за лекување,  а за кои осигурените лица се упатуваат за
лекување во странство или во приватни здравствени установи во земјата. Покрај
таквите установи, со предлогот за зголемување  на договорниот надоместок се
опфатени установи кои се во  тешка финансиска состојба - со блокирани сметки, со
неможност за целосна исплата на плати до крајот на годината,  установи за кои
согласно Одлуката на Владата на РМ  за 2015 година (т.н. неодржливи ЈЗУ)  е потребно
нивно целосно финансирање од Фондот,  установи кои имаат финансиски потешкотии,
особено во набавката на лекови, медицински потрошни материјали и вградени
материјали, неопходни за укажување на здравствени услуги на осигурените лица. Освен
наведените групи на установи, во предлогот за зголемување на договорниот надоместок
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се вклучени и оние установи кои имаат проширување на дејноста или зголемен број на
тимови во примарна здравствена заштита.

Намалување  се предлага за оние установи кои според анализата на остварување на
видот и обемот и специфичниот вид и обем на здравствени услуги  имаат  неостварување
на видот и обемот по двата основи. Во  намалувањете на договорниот надоместок за
2015 година, иако немаат осварување, не се опфатени установите за кои  согласно
одлука на Влада на РМ  е потребно обезбедување на средства за нивно целосно
функционирање т.н. неодржливи ЈЗУ, како и ЈЗУ кои имаат долгови над 30 милиони и
блокирани ЈЗУ и  кај  неостварување под еден  милион  денари.

Средствата за зголемувањата се обезбедени од јавните здравствени установи кои
немаат остварување на договорниот надоместок и на условниот надоместок во поголем
износ  (две ЈЗУ) во вкупен износ од 12,7 милиони денари и остатокот од 4 милиони денари
од Буџетот на  Фондот од ставката - здравствени услуги, со внатрешна прераспределба
од  видовите на здравствени услуги.

Со зголемувањето на средствата во дел од јавните здравствени установи се придонесува
кон нивно поефикасно и поквалитетно укажување на здравствени услуги и кон создавање
на услови за надминување на тешката финансиска состојба до крајот на годината
заради нормално тековно давање на неопходните здравствени услуги на осигурените лица.

Директорот Стефаноски истакна дека Фондот помогнал за деблокирање на сметките на
неколку установи како и дека Министерството за здравство значајно придонело со
средствата алоцирани преку годишните програми на Владата за здравствена заштита.

По излагањата, дискутираа членовите на Управниот одбор при што поставуваа
прашања за одделни здравствени установи а одговори и објаснувања даваа директорите
Стефаноски и Рамадани и Бранислава Катушевска.

Откако беше исцрпена дискусијата по оваа точка, Управниот одбор едногласно донесе
Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на договорните надоместоци на јавните
здравствени установи за 2015 година

со која се извршија предложените измени на договорните надоместоци на јавните
здравствени установи.

ТОЧКА 3 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на Одлуката за утврдување
на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените установи за
обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во специјалистичко -
консултативна здравствена заштита по упат на избран лекар за 2015 година

Објаснување на предлогот даде Бранслава Катушевска. Наведе дека предлогот се
однесува на една здравствена установа од Прилеп, која вработила нов здравствен
соработник - специјалист по медицинска биохемија, па заради тоа се предлага
зголемување на договорниот надоместок на установата.

По објаснувањето, Управниот одбор без дискусија, едногласно донесе

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

лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативна здравствена
заштита по упат на избран лекар за 2015 година

со која се утврди нов договорен надоместок за здравствената установа.

ТОЧКА 4 - Предлог за утврдување на оддалечени рурални места (за населено место
Ракитец - општина Конче, Радовиш)

Објаснување на предлогот даде Христо Трповски. Наведе дека комисијата на Фондот за
утврдување на оддалечени рурални подрачја/места разгледа  три барања за утврдување
на рурално место, поднесени од здравствени установи. По анализата на барањата
согласно критериумите за утврдување на рурално подрачје/место, комисијата
констатира дека едно од нив - барањето за селото Ракитец во општината Конче ги
исполнува сите предвидени  критериуми за да  биде предложено на Управниот одбор за
ново рурално подрачје. Во таа смисла, се предлага на Управниот одбор да донесе одлука
за утврдување на тоа населено место како оддалечено рурално, со што на здравствената
установа која таму работи Фондот ќе и плаќа зголемен надоместок.

Управниот одбор го прифати предлогот и едногласно донесе

Одлука
за дополнување на Одлуката за утврдување на оддалечени рурални подрачја и места

со која населеното место Ракитец во општината Конче го утврди како оддалечено
рурално место.

ТОЧКА 5 - Разгледување на барања упатени до Управниот одбор (барања од
Специјалната болница по хируршки болести Филип Втори од Скопје, барање од ПЗУ
Аптека Вера од село Ростуша, барање од ПЗУ Аптека Душица Фарм од Тетово, барање
од ПЗУ Аптека Орхис Фармација од Скопје)

Во рамките на оваа точка, Управниот одбор ги разгледа барањата на Специјалната
болница по хируршки болести Филип Втори од Скопје (број 08-17764/1, 12-17765/1, 08-
17766/1, 08-17768/1, 08-17769/1 и 12-16782/1), на ПЗУ Аптека Душица Фарм од Тетово
(број 10-16874/1) и на ПЗУ Аптека Орхис Фармација од Скопје (број 15-16221/1), како и
мислењата на стручната служба на Фондот во врска со нив. Дополнителни објаснувања
и одговори на прашањата на членовите на Управниот одбор дадоа директорот
Стефаноски и Даниела Јовческа Ѓуровска. Во врска со барањата на болницата Филип
Втори, директорот Стефаноски го извести Управниот одбор дека истите барања покрај
до Управниот одбор биле упатени и до директорот на Фондот и на нив е веќе одговорено
за што во работните материјали е приложен доставениот одговор.

По разгледувањето на барањата, мислењата на стручната служба и на седницата
дадените дополнителни објаснувања, Управниот одбор ја задолжи стручната служба
одговорите да ги достави на барателите освен до болницата Филип Втори за која е веќе
даден одговор од директорот на Фондот со кој одговор се согласи и Управниот одбор.

Во врска со барањето на Аптеката Вера (број 10-13660/1), Управниот одбор одлучи да се
симне од дневниот ред и да се разгледа на следната седница.
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ТОЧКА 6 - Известување за влијанието на прилагодувањето на новиот Правилник за
систематизација според каталогот на работни места 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; (по барање на членовите на
Управниот одбор од седницата одржана на 9 септември 2015 година)

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, директорот Стефаноски даде известување
во усмена форма за влијанието на прилагодувањето на новиот Правилник за
систематизација според каталогот на работни места 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 7 - Разно

Во рамките на точката разно, Елизабета Србиновска Костовска побара од стручната
служба на Фондот да биде разгледан образецот на Предлогот за упатување на лекување
во странство (образец ПЛС), за кој смета дека е недоволно јасен и дека треба да претрпи
одредени измени.

Со тоа дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 14.30 часот заврши со
работата на CLXXXV -та седница.

Записничар, Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Ангел Митевски

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


