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I. О П Ш ТИ О ДРЕ ДБ И
Ч лен 1
Со овој правилник се утврдуваат критериум ите за склучувањ е договори и за
начинот на плаќањ е на здравствените услуги кои ги пруж аат здравствените
установи на осигурените лица во болничката здравствена заш тита на товар на
средствата за задолж ително здравствено осигурувањ е.
Ч лен 2
К ако здравствени услуги во болничката здравствена заш тита, во см исла на
овојправилник,се см етаат основните здравствени услуги од член 9 став 1 точка
б) специјалистичко-консултативната здравствена заш тита и точка в)
болничката и терцијарна здравствена заш тита од Законот за здравственото
осигурувањ е (во натам ош ниот текст:Закон).
Б олничка здравствена заш тита пруж аат универзитетските
клиничките болници,опш тите болници и специјалните болници.

клиники,

Терцијарна здравствена заш тита пруж аат универзитетски клиники.
Здравствените установи од став 2 на овај член , освен болничка здравствена
заш тита пруж аат и специјалистичко - консултативната здравствена заш тита.
О сигурените лица, здравствената
заш тита во специјалистичко –
консултативна и болничка здравствена установа ја остваруваат со упат од
избран лекар од прим арна здравствена заш тита.

К ритериум и за склучувањ е на договор
Ч лен 3
За обезбедувањ е на здравствени услуги на осигурените лица во болничката
здравствена заш тита Ф ондот за здравствено осигурувањ е на М акедонија (во
натам ош ниот текст:Ф онд) склучува договори со здравствените установи.
Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената
установа ги исполнува следните критериум и:
1) да укаж ува здравствени услуги ш то се во рам ките на дејноста за која е
регистрирана согласно со Законот за здравствената заш тита,
2) да постојат услови за врш ењ е на соодветната дејност (простор, опрем а и
кадри),
3) да им а утврден план и програм а за обезбедувањ е на здравствени услуги на
осигурените лица и
4) да им а утврден ф инансиски план на потребните средства за обезбедувањ е
одреден вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица;
5) да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената
установа;
6) да се платени придонесите за задолж ително здравствено осигурувањ е;
7) да негува добри деловни односи
Договорите од став 1 и 2 на овој член Ф ондот ги склучува, доколку им а
утврдени средства во буџетот на Ф ондот за таа нам ена,по доставена понуда за
склучувањ е на договор придруж ена со потребна докум ентација,со важ ност на
договорот за тековната година.
Договорите се склучуваат за спроведувањ е на здравствена заш тита за
одредени дејности од болничка здравствена заш тита и со нив ,
се утврдува видот ,обем от, квалитетот ,начинот и роковите за остварувањ е на
договорените здравствени услуги
од задолж ителното
здравствено
осигурувањ е за поедини дејности на специјалистичко – консултативна,
болничка и терцијарна здравствена аш тита , со прим ена на м едицина
заснована на докази,утврдени цени,договорен износ на парични средства за
договорен вид и обем на здравствени услуги, начинот и рокови на плаќањ е,
следењ е и контрола над остварувањ ето на договорените здравствени услуги,
договорните казни и условите под кои се раскинува договорот.
Ф ондот врш и контрола на спроведувањ ето на договорите од член 3 став 4 на
овајП равилник.

II. У ТВ Р ДУ В А Њ Е Н А Н А ДО М ЕСТО К О Т
П ојдовни основи за утврдувањ е на надом естокот
Ч лен 4
Н адом естокот за врш ењ е на здравствените услуги од член 2 од овојправилник
за секоја деловна година се утврдува со договор склучен пом еѓу Ф ондот и
здравствената установа, врз основа на планираните средства за болничка
здравствена заш тита утврдени во Б уџетот на Ф ондот.
О стварената вкупна вредност на видот и обем от на здравствени услуги во
првото,второто и третото тром есечје и проекцијата за четвртото тром есечје од
претходната година во болничка здравствена заш тита (по ДСГ м етода за
акутни болнички случаи и по утврдени цени на здравствени услуги во
болнички услови за останатите болнички случаи).
За акутни болнички случаи во здравствените установи кои врш ат терцијарна
здравствена заш тита по ДСГ м етодолигија се определува 10% од остварената
вкупна вредност на видот и обем от на ДСГ здравствени услуги во првото,
второто и трето тром есечје и проекција за четвртото тром есечје од претходната
година.
О стварената вкупна вредност на видот и обем от на здравствени услуги во
првото,второто и третото тром есечје и проекцијата за четвртото тром есечје од
претходната година во специјалистичко - консултативна здравствена заш тита,
по утврдени цени на здравствени услуги и утврдени реф ерентни цени.
Н адом естокот (буџетот) за обезбедени здравствени услуги од точкaта 3 од став
3 на овојчлен, дополнително м ож е да се усогласува и со усогласува и со :
- задолж ителните програм и за здравствена заш тита кои ги донесува секоја
година В ладата на Република М акедонија и нови здравствени услуги ( вид
и обем ) за тековната во однос на претходна година.
- очекувани сопствени приходи на здравствената установа за тековната во
однос на претходната година, прикаж ани во бизнис плановите на
здравствените установи доставени во понудите за склучувањ е на договори;
- очекувани реф орм и на здравствениот систем ;
- користењ е на одредени специф ични лекови;
- посебни здравствени состојби предизвикани од вонредни околности
- располож ливи средства на буџетот на Ф ондот за тековната година.
К ои од наведените дополнителни критериум и за усогласувањ е ќе се
прим енуваат за одредена здравствена установа при утврдувањ е на

надом естокот (буџетот) за обезбедени здравствени услуги,зависи од тоа којод
критериум ите влијае на остварувањ ето на вид и обем на здравствени услуги за
тековната година ( трош оците) .
У тврдувањ е на трош оците на здравствената установа и видот и обем от на
здравствените услуги
Ч лен 5
(се бриш е)
П ланирањ е на видот и обем от на здравствените услуги
Ч лен 6
К ако вид и обем на здравствени услуги,во см исла на член 4 на овојправилник,
се см етаат здравствени услуги кои здравствената установа ќе ги обезбеди на
осигурените лица според вид и обем во тековната година , прикаж ани како
заврш ени специјалистичко - консултативни здравствени услуги, и по
дијагностички сродни групи - ДСГ.
П ланирањ ето на видот и обем от на здравствените услуги за тековната година
се врш и врз основа на стапката на м орбидитетот и на бројот на населението на
подрачјето на здравствената установа,односно на пош ирокото подрачје од кое
гравитира населението за одреден вид на здравствени услуги.
Ф инансиско управувањ е
Ч лен 7
(се бриш е)
Р аспределба на надом естокот
Ч лен 8
В купниот надом есток утврден врз основа на член 4 од овојправилник се см ета
како договорен надом есток за тековната година.
Н адом естокот од став 1 на овој член претставува надом есток според
остварената вкупна вредност на договорениот вид и обем на здравствени
услуги,нам ален за износот на пресм етаното учество.

Н адом естокот се состои од: основен надом есток (ф иксен дел) и надом есток
според остварувањ ето на вкупната вредност на договорениот вид и обем на
здравствени услуги (пром енлив дел).
Структурата на надом естоците од став 2 на овојчлен се остварува на следниот
начин:

1. О сновен надом есток
2. Н адом есток според остварувањ ето на вкупната вредност на
договорениот вид и обем на здравствени услуги - ДСГ и
здравствени услуги за останати болнички случаи (пром енлив
дел)

%
70
30

В исината на надом естокот од став 3 на овојчлен,за здравствената установа ја
утврдува Ф ондот.
Ревидирањ е на утврдениот надом есток на здравствените установи се врш и врз
основа на податоци со кои располага Ф ондот за последните ш ест м есеци.
Со ревидирањ ето м ож е да се врш и прераспределба на средствата од
неостварената вкупна вредност на договорениот вид и обем на здравствени
услуги, од одредени здравствени установи на здравствени установи кои
оствариле поголем а вредност од договорениот надом есток.
Ревидирањ е м ож е да се врш и при пром ена на располож ливите средства на
Ф ондот за таа нам ена.
Ц ели ш то треба да се постигнат низ резултатите од изврш ената работа
Ч лен 9
За оценувањ е на успеш носта на работењ ето во здравствената установа ќе се
следат следните индикатори:
-

бројна хоспитализирани пациенти
просечно врем е на престојво болница,
бројна лекувани пациенти во дневна болница,
број на повторно прим ени пациенти или број на повторни операции
(реоперации) за иста дијагноза,во период од еден м есец по отпуш тањ ето
бројна инф екции предизвикани во болница,

И скаж увањ е на здравствените услуги
Ч лен 9а
Здравствените услуги од член 2 на овој П равилник се искаж уваат според
реф ерентната цена за видот на заврш ената специјалистичко - консултативна
здравствена услуга во апсолутен износ поодделно по дејности и специјалности
за специјалистичко –консултативна здравствена заш тита во која се вклучени
трош оците за сите елем енти кои учествуваат во цената, утврдени согласно
М етодологија за утврдувањ е на реф ерентните цени.
За болничката здравствена заш тита, здравствените услуги се искаж уваат
групирани по м етодата на ДСГ( дијагностички сродни групи) за акутни
болнички пациенти искаж ани по секоја поединечна ДСГ услуга означена со
соодветна ш иф ра од Груперот,според утврдениот ДСГ коеф ициент за услугата,
со утврдена реф ерентна цена на здравствените услуги врз основа на
М етодологија за утврдувањ е на реф ерентните цени.
Реф ерентните цени на здравствените услуги
У правниот одбор на Ф ондот.

се утврдуваат со одлука на

Здравствени услуги групирани по ДСГ (дијагностички сродни групи) е м етод на
класиф икација на акутни болнички пациенти во збир кој им аат слични
болнички трош оци и слични клинички карактеристики.
Н ачин
ачин на плаќањ е
Ч лен 10
В купниот надом есток за здравствени услуги на здравствената установа,
според член 8 на овој правилник, за деловната година се дели на 12 м есечни
износ.
М есечниот надом есток од став 1 на овој член на здравствената установа и се
исплатува во целост до крајот на м есецот за претходниот м есец .
Ч лен 11
И зносот на надом естокот според член 8 на овој П равилник се исплатува
доколку здравствената установа го остварила во вкупна вредност
договорениот вид и обем на: здравствени услуги по дијагностички сродни
групи – ДСГ, здравствени услуги за останати болнички случаи кои не се
опф атени со ДСГ м етодата и за сите услуги за кои нем а утврдени реф ерентни

цени или пакети за здравствени услуги каде се прим енува Ц еновник за
здравствени услуги на РМ ,но не повеќе од утврдениот м есечен надом есток.
Ч лен 12
И зносот на надом естокот според изврш увањ ето на договорениот вид и обем
на здравствени услуги утврден согласно член 8 на овојправилник,во текот на
годината м ож е да се нам алува.
И зносот на надом естокот според остварувањ ето на вкупната вредност на
договорениот вид и обем на здравствени услуги за пром енливиот дел утврден
член 8 став 3 точка 2 на овојП равилник, м ож е да се нам алува. Н ам алувањ ето
се врш и со индексот на остварувањ ето во однос на договорената вредност на
вид и обем на здравствени услуги. Н ам алувањ ето на пром енливиот дел се
врш и по истекот на секое трим есечје.
Ч лен 13
(се бриш е)
Ч лен 14

(се бриш е)
Ч лен 14-а
П о исклучок од одредбите на член 14 од овој правилник, во исклучителни
ситуации вкупниот надом есток на здравствената установа м ож е да се зголем и
и повеќе од 20%.
И зносот на зголем увањ ето од став 1 на овој член се утврдува со одлука на
управниот одбор на Ф ондот.
Склучувањ е на договорот
Ч лен 15
Договорот за укаж увањ е на здравствените услуги и за надом естокот утврден
врз основа на овој правилник пом еѓу Ф ондот и здравствената установа се
склучува најдоцна до 31 декем ври во тековната година за следната година,по
изврш еното усогласувањ е.
Составен дел на договорот се:

-

-

извеш тај за приходи и трош оците на здравствената установа во
последната година;
извеш тај за видот и обем от на изврш ените здравствени услуги на
осигурени лица во последната година;
извеш тајза бројот и структурата на вработените во последната година;
извеш тај за видовите, количините и износите на лековите,
м едицинските м атеријали и другите м атеријали потрош ени во
претходната година;
план на приходи и трош оците на здравствената устнова за тековната
година;
план и структурата на вработените за тековната година;
план за видот и обем от на здравствените услуги за тековната година;
план на цели ш то треба да се постигнат во работењ ето на здравствената
установа;
деловен план за тековната година.
К ористењ е на средствата во здравствената установа
Ч лен 16

Со средствата остварени според овој правилник и договорот, здравствената
установа располага сам остојно.
Здравствената установа остварените средства според овој правилник и
договорот, не м ож е да ги пренам ени за исплата на плати и надом естоци на
плати на вработените ниту за други нам ени доколку со тоа се предизвикува
нам алувањ е на правата и квалитетот на здравствените услуги на осигурените
лица.
Средствата остварени од заш теди м ож ат да се користат за унапредувањ е на
дејноста на здравствената установа.
III. П РЕО ДН И И ЗА
З А В РШ Н И О ДР Е ДБ И
Ч лен 17
Со денот на влегувањ е во сила на овој правилник престанува да важ и
П равилникот за критериум ите за склучувањ е на договори и за начинот на
плаќањ е на здравствените услуги на здравствените установи кои врш ат
специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заш тита ( Сл. весник
на РМ бр. 54/2003; 35/2006 и 137/2006.

Ч лен 18
О вој правилник влегува во сила осм иот ден од денот на објавувањ ето во
"Служ бен весник на Република М акедонија",а ќе се објави по добивањ ето на
согласност од м инистерот за здравство.

