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ЗАПИСНИК
од CLXIX -та седница на Управниот одбор на

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

Одржана на 22 и 23 јануари 2015 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, на 22 и 23 јануари 2015 година членовите на Управниот
одбор се изјаснија за утврдување на Предлог за утврдување на договорни надоместоци за
здравствените установи кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено
болничко лекување (бањи);
За гласање беа дадени два предлози:

1. Предлог 1 од Фондот за здравствено осигурување на Македонија (1. Одлука за
утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе го исплати
на Друштвото за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација
„Катлановска Бања“ ДОО - Катланово за услуги извршени на осигурените лица во 2015
година;2. Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок што
Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по физикална медицина и
рехабилитација „Дебарски Бањи – Цапа“ – Дебар за услуги извршени на осигурените
лица во 2015 година; 3. Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен
надоместок што Фондот ќе го исплати на АД „Негорски Бањи“ - Негорци за услуги
извршени на осигурените лица во 2015 година; 3.Одлука за утврдување на висината на
вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе го исплати на АД „Цар Самуил“ -
Банско за услуги извршени на осигурените лица во 2015 година)

2. Предлог 2 од Министерството за здравство (1. Одлука за утврдување на
висината на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе го исплати на Друштвото
за физикална медицина и специјализирана медицинска рехабилитација „Катлановска
Бања“ ДОО - Катланово за услуги извршени на осигурените лица во 2015 година;2.
Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок што Фондот ќе
го исплати на Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација
„Дебарски Бањи – Цапа“ – Дебар за услуги извршени на осигурените лица во 2015 година;
3. Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок што Фондот
ќе го исплати на АД „Негорски Бањи“ - Негорци за услуги извршени на осигурените лица
во 2015 година; 3.Одлука за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок
што Фондот ќе го исплати на АД „Цар Самуил“ - Банско за услуги извршени на
осигурените лица во 2015 година)

Ангел Митевски и Елизабета Србиновска Костовска гласаа за предлогот 2 а Елена
Трпковска гласаше за предлогот 1. Јосиф Трајковски, Љубиша Каранфиловски и Илија
Глигоров се воздржаа од гласање. Со тоа, ниту еден предлог не беше усвоен.
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Составен дел на овој записник се копиите од изјаснувањето на членовите на Управниот
одбор:

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - претседател;
 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии – заменик на

претседателот;
 Д-р Јосиф Трајковски, претставник на Стоматолошката комора на Македонија –

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

комора на Македонија – член.

Записничар,                                            Управен одбор
Христо Трповски Претседател,

Ангел Митевски


