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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА НОВ ГОДИШЕН 

ФИНАНСИСКИ ПЛАН 
 
 
 
Почитувани Директори на ЈЗУ, 
 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија со допис ги извести 
сите Јавни здравствени установи за висината на договорените надоместоци 
(буџетски плафони) за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 година 
утврдени на Седницата на Управниот Одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија одржана на ден 30.03.2011 година. 
 
Исто така во дописот Ве известивме за потребите на трезорското работење, 
согласно утврдениот договорен надоместок (буџетски плафон) на Јавна 
здравствена установа за вториот, третиот и четвртиот квартал на 2011 
година, да изготвите нов усогласен годишен финансиски план на 
приходи и расходи за цела 2011 година и истиот најдоцна до 08.04.2011 
година да го доставите во електронски (на е-mail: slavicak@fzo.org.mk) и 
писмен формат со печат и потис на овластеното лице. 
 
При изготвувањето на усогласените годишни финансиски планови на 
приходи и расходи Ве молиме да ги имате следните работи во предвид: 

- Да се земе предвид договорениот надоместок од страна на ФЗОМ 
како за првиот така и за останатите три квартали, односно да се 
планираат вкупните приходи за целата 2011 година. 

- За првиот квартал од 2011 година треба да биде впишана 
реализацијата на расходите и приходите за истиот период. 

- Доколку во овој период не се сите средства реализирани, остатокот 
треба да се распредели во останатиот дел од годината. 
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Доколку Вашата здравствена установа не располага со прецизни 
податоци за висината на реализираните средства по ставки за првиот 
квартал на 2011 година, тогаш податокот за истата може да го добите по 
електронски пат доколку испратите барање на горенаведената mail 
адреса. 
 
 
Со почит, 

 
 

Фонд за здравствено осигурување на Македонија    
 
 

 
 


