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Број: 02 - __________ 
_______ 2018 година                                                                                                  П Р Е Д Л О Г 
С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

ЗАПИСНИК 
од Петтата седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 
одржана на 10 јануари 2018 година со почеток во 14.00 часот во просториите на Фондот 

за здравствено осигурување на Македонија 
 
Присутни членови на Управниот одбор: 

 Верица Проковиќ, претставник од Министерството за финансии - претседател; 
 Проф. Д-р Бистра Ангеловска, претставник од Лекарската, Фармацевтската и 

Стоматолошката комора на Македонија – член; 
 Проф. Д-р Ненад Гавриловиќ, претставник на осигурениците  - член; 
 Проф. Д-р Назми Ејупи, претставник на стопанствениците во Република 

Македонија  - член; 
 Д-р Љубиша Каранфиловски, претставник од Сојузот на синдикатите на  
      Македонија – член; 
 Д-р Димитар Димитриевски, претставник на пензионерите во Република 

Македонија – член.  
 
Отсутни членови на Управниот одбор: 

 Д-р Фатмир Меџити, претставник од Министерството за здравство - заменик на 
претседателот;  

 
Присутни од ФЗОМ: 

 Орхан Рамадани, директор на ФЗОМ; 
 Данаил Дончев, В.Д. директор на ФЗОМ; 
 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во 
својство на записничар. 

 
Пред почетокот на седницата, Управниот одбор утврди дека претседател во 
календарската 2018 година, како претставник од Министерството за финансии е 
Верица Проковиќ. Потоа претседателката ја отвори и водеше седницата. На почетокот 
утврди дека се присутни шест членови на Управниот одбор со што условите за 
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полноважно работење и одлучување се исполнети. Потоа 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 Годишен план на приходи и расходи за финансирање 

на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото 
осигурување за 2018 година; 

2. Предлог 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 2018 
година (за ПЗУ Дијагностички центар Д-р Павлов – Радовиш); 

3. Разно.  
 

Предложениот дневен ред беше прифатен без забелешки и без барања за негово 
допoлнување, со што за работата на петтата седница Управниот одбор едногласно го 
усвои следниот 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 
 

1. Предлог за донесување на Годишен план на приходи и расходи за финансирање 
на јавните здравствени установи за остварување на правата од здравственото 
осигурување за 2018 година; 

2. Предлог 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 2018 
година (за ПЗУ Дијагностички центар Д-р Павлов – Радовиш); 

3. Разно.  
 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.  
 
ТОЧКА 1 -  Предлог за донесување на Годишен план на приходи и расходи за 
финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 
здравственото осигурување за 2018 година 
 
За првата точка на дневниот ред објаснување даде директорот Дончев. Наведе дека 
согласно Законот за здравственото осигурување, Управниот одбор на Фондот ги 
утврдува и одобрува финансиските планови на јавните здравствени установи како и 
вкупниот годишен финансиски план за финансирање на здравствени услуги во 
јавното здравство. На планот согласност дава министерот за здравство по што се 
објавува во Службен весник на Република Македонија. Тоа е неопходно за 
функционирање на трезорот. 
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По објаснувањето, дискутираа членовите на Управниот одбор при што беа опфатени 
теми за финансирањето на здравствените установи, методологијата за утврдување на 
надоместоците, плаќањето според дадени здравствени услуги, соодносот на 
средствата кои Фондот ги наменува на јавните здравствени установи и приватните 
здравствени установи и друго. 
 
По долгата и сеопфатна дискусија во која зедоа учество сите членови, Управниот одбор 
едногласно го донесе предложениот 
 

Годишен план на приходи и расходи 
за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 

здравственото осигурување за 2018 година 

 
ТОЧКА 2 - Предлог 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 2018 година (за 
ПЗУ Дијагностички центар Д-р Павлов – Радовиш) 
 
За втората точка на дневниот ред објаснување даде директорот Рамадани. Наведе 
дека одлуката се предлага заради намалување односно укинување на договорниот 
надоместок на една здравствена установа поради раскинување на договорот помеѓу 
установата и Фондот. Причината за раскинувањето е што лекарот кој ја вршел 
дејноста починал.  
 
По објаснувањето, Управниот одбор без дискусија 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 здравствена заштита за 2018 година 

 
со која се измени договорниот надоместок за една здравствена установа поради 
раскинување на договорот со здравствената установа.  
 
ТОЧКА 3 - Разно 
 
Во рамките на точката разно беше дискутирано за следното: 
 

- Љубиша Каранфиловски дискутираше за извештаите за работењето на јавните 
здравствени установи кои ги подготвува стручната служба на Фондот 

 
- Верица Проковиќ и Бистра Ангеловска дискутираа за состојбата со инсулините. 
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Во врска со овие дискусии  Управниот одбор не донесе заклучоци или одлуки. 
 
По дискусиите во рамките на точката Разно, дневниот ред беше исцрпен и Управниот 
одбор во 15.00 часот заврши со работата на петтата седница.  

 
 Записничар,                                                Управен одбор 

                          Христо Трповски                                               Претседател, 
                                                                        Верица Проковиќ 

 
 
 
 
 
 
Овој записник беше едногласно усвоен од Управниот одбор на седницата одржана на 31 
јануари 2018 година 
 


