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22227777....00004444....2020202011111111 година година година година                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        П Р Е Д Л О ГП Р Е Д Л О ГП Р Е Д Л О ГП Р Е Д Л О Г    

С к о п ј еС к о п ј еС к о п ј еС к о п ј е                                          
                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИКЗАПИСНИК    

од од од од XXXXCCCCVVVVIIIIIIII    ----та седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор ната седница на Управниот одбор на    

Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,Фондот за здравствено осигурување на Македонија,    

    

одржана на 12.03.2011 година со почеток во 11.00 часот, 18.03.2011 година со 

почеток во 12.00 часот  и на 28.03.2011 година со почеток во 12.00 часот 

во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

 

 

Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:    

    

• Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - 

претседател;  

• Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на 
Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;  

• Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на 

Македонија - член; 

• Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, 

претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член. 

    

Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:    
    

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

заменик на претседателот;     
• М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на 

здруженијата на пензионерите на Македонија - член; 

• Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член. 

 
Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:    

    

• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 
• М-р Виолета Петровска, директор на ФЗОМ; 
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• Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во 

својство на записничар. 
 

Седницата ја отвори и водеше претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа. 

Утврди дека се присутни четири членови на Управниот одбор со што се 
исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што предложи 

Управниот одбор да работи по следниот  

 

П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г П Р Е Д Л О Г ---- Д Н Е В Е Н  Р Е Д Д Н Е В Е Н  Р Е Д Д Н Е В Е Н  Р Е Д Д Н Е В Е Н  Р Е Д    
    

1. Предлог за утврдување на рурални подрачја; 

2. Предлог за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

(измената е усвоена на седницата од 28 декември 2010 но не доби 

согласност од министерот за здравство); 

3. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ; 

4. Предлог за изменување на надоместоците на јавните здравствени 

установи за првиот квартал на 2011 година; 

5. Предлог за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат кардиоваскуларни  хируршки услуги 

во  болничка здравствена заштита 

6. Предлог за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна 
здравствена заштита; 

7. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 

2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

8. Предлог за дополнување на Одлуката за овластување за отстапување на 

расходувани  ствари на јавни здравствени установи; 

9. Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои 

Фондот ги склучува со здравствени установи: 
10. Предлог за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат  превентивна здравствена заштита,  
итна медицинска помош со домашно лекување,  специјалистичко-

консултативна и  болничка здравствена заштита; 

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

одлуката за  утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на 
здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, 

специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка 

здравствена заштита; 
12. Разно. 
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Управниот одбор предлогот го прифати, по што едногласно го усвои следниот  
 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е ДД Н Е В Е Н  Р Е Д    
    

1. Предлог за утврдување на рурални подрачја; 

2. Предлог за изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат 

на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
(измената е усвоена на седницата од 28 декември 2010 но не доби 

согласност од министерот за здравство); 

3. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ; 

4. Предлог за изменување на надоместоците на јавните здравствени 

установи за првиот квартал на 2011 година; 

5. Предлог за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат кардиоваскуларни  хируршки услуги 

во  болничка здравствена заштита 

6. Предлог за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна 

здравствена заштита; 

7. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки во 

2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија; 

8. Предлог за дополнување на Одлуката за овластување за отстапување на 
расходувани  ствари на јавни здравствени установи; 

9. Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои 

Фондот ги склучува со здравствени установи: 

10. Предлог за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на 

здравствените установи кои вршат  превентивна здравствена заштита,  

итна медицинска помош со домашно лекување,  специјалистичко-
консултативна и  болничка здравствена заштита; 

11. Предлог за донесување на Одлука за изменување и дополнување на 

одлуката за  утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на 
здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, 

специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка 

здравствена заштита; 

12. Разно. 
    

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 
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ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ––––    Предлог за утврдување на рурални подрачја 

 
Во врска со првата точка на дневниот ред, објаснување даде претседателот на 

Управниот одбор Ирфан Хоџа.  Наведе дека согласно програма на Владата на 

Република Македонија во тек е изградба на амбуланти во рурални подрачја на 
територијата на целата држава.  Амбулантите во скопско Копаница,  тетовско 

Вејце,  гостиварско Калишта, дебарско Горно Косоврасти, и струшките 

Франгово  и Мислодежда се веќе изградени и опремени и имаат употребна 

дозвола. За тие населени места, Министерството за здравство бара да се 
утврдат како оддалечени рурални места и на тој начин да се привлечат за 

работа лекари кои ќе даваат здравствена заштита на населението. Во завршна 

фаза се амбулантите во Катланово, Локвица, Манастирец, Црн Врв, Мало 

Коњаре, Трсино, Калуѓерица, Скудриње, Шутово и Мерово. 

 

Горан Коевски наведе дека по неколкукратното актуелизирање на прашањето 

за руралните амбуланти во изминатите месеци,  извршил консултација и со 

Организацијата на потрошувачите чиј што претставник е. Од организацијата 

му било укажано оти нивни став е дека обезбедувањето на средства за други 

болести би требало да има предимство. Покрај ова, и натаму останува 

состојбата на немање законски утврдени критериуми за прогласување на 

рурални места, на што Управниот одбор веќе подолго време укажува и поради 

што не ја проширува листата на оддалечени рурални места. 

 

Љубиша Каранфиловски пак укажа дека предлогот за утврдување на новите 

места е врз основа на програма на Владата чија цел е развивање на примарната 
здравствена заштита. Наведе и дека Министерството за здравство е креатор на 

здравствената политика. Се работи за шест амбуланти кои се целосно готови и 

опремени, па ако Управниот одбор добие потврда од менаџментот на Фондот 

дека потребните средства од шест милиони денари годишно може да се 

обезбедат,  овие места треба да се вклучат меѓу оддалечените рурални места. 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова потсети дека токму на барање на 
Управниот одбор,  до Министерството беше упатено известување за потребата 

од законски измени заради утврдување на критериуми за стимулирање на 

лекарите  во оддалечените рурални места. Во моментов немаме информација 
што е преземено од Министерството во таа насока, па состојбата со 

регулативата е иста како последниот пат кога руралните места беа на 

дневниот ред, во декември 2010. Затоа, менаџментот на Фондот за ова прашање 

не може да даде никакви препораки. 
 

Потоа Страшо Наумоски наведе дека и  ставот на Лекарската комора на 

Македонија е  јасен и непроменет, а тој е дека без утврдени критериуми за 
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прогласување на рурални места, не поддржува измени на одлуката за 

утврдување на оддалечени рурални места. 
 

По овие излагања, претседателот Ирфан Хоџа во 12.30 часот ја прекина 

седницата, побара членовите на Управниот одбор уште еднаш да размислат за 
ова прашање и  наведе дека седницата ќе продолжи со работа во наредните 

денови. 

 

♦  
 

По известување од претседателот Ирфан Хоџа за терминот на продолжението, 

седницата продолжи со работа на 18.03.2011 година во 12.00 часот, со присуство 

на: 

 

Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:    

    

• Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - 

претседател;     

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

заменик на претседателот;     

• М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на 

здруженијата на пензионерите на Македонија - член; 

• Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на 

Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;  

• Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на 
Македонија - член; 

• Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, 

претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член. 

    

Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:Отсутни членови на Управниот одбор:    

    

• Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член. 
 

Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:    

    
• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ (делумно 

присутна); 

• Татјана Лукановска, директор на секторот за финансии (делумно 

присутна); 
• Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно 

присутна); 

• Јасмина Смилевска, раководител на одделението за склучување на 
договори со здравствени установи (делумно присутна); 
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• Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во 

својство на записничар. 
 

Претседателот Ирфан Хоџа утврди дека се присутни шест членови на 

Управниот одбор со што се исполнети условите за полноважно работење и 
одлучување, по што наведе дека Управниот одбор ќе продолжи со работа по 

преостанатите точки од дневниот ред. 

    

    
ТОЧКА 2 ТОЧКА 2 ТОЧКА 2 ТОЧКА 2 ––––    Предлог за изменување и дополнување на Листата на лекови кои 

паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 

(измената е усвоена на седницата од 28 декември 2010 но не доби согласност од 

министерот за здравство) 

 

Ирфан Хоџа објасни дека оваа одлука беше усвоена на седницата од 28 

декември 2010 но не доби согласност од министерот за здравство, поради што 

не влезе во сила. Министерот не даде согласност заради нејасната индикација 

кај лекот Amoxicillin +clavulanic acid. Поради тоа, предложи Управниот одбор 

да донесе нова одлука во која измената што се однесува на  тој лек ќе биде  

бришана. 

 

Управниот одбор го прифати предлогот, по што едногласно донесе 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување и дополнување на Листата на лековиза изменување и дополнување на Листата на лековиза изменување и дополнување на Листата на лековиза изменување и дополнување на Листата на лекови кои паѓаат на товаркои паѓаат на товаркои паѓаат на товаркои паѓаат на товар    
на Фондот за здравствено осигурување на Македонијана Фондот за здравствено осигурување на Македонијана Фондот за здравствено осигурување на Македонијана Фондот за здравствено осигурување на Македонија    

    

ТОЧКА 3 ТОЧКА 3 ТОЧКА 3 ТОЧКА 3 ––––    Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ    

    

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, директорката Парнарџиева – 

Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба со ликвидноста на 

Фондот. 
 

ТОЧКА 4ТОЧКА 4ТОЧКА 4ТОЧКА 4––––    Предлог за изменување на надоместоците на јавните здравствени 

установи за првиот квартал на 2011 година    
    

Објаснување по оваа точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека започнатите  

реформски процеси во Универзитетскиот стоматолошки клинички центар на 

кој со решение од Министерството за здравство се проширува дејноста со 
вршење на примарна здравствена заштита (избрани матични лекари), бараат 

подолг период за усогласување со фактурираните услуги. Заради тоа, се 

предлага зголемување од една половина од месечниот износ во првиот квартал 
на 2011 година, односно зголемување на првиот квартал за 4,583,400 денари. 
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Имено, изборот на матични лекари од страна на осигурените лица е долготраен 

процес кој најверојатно ќе трае две до три години, за да можат сите лица кои се 
лекуваат кај нив како кај матична иснтитуција административно да се 

префрлат со пополнување и доставување на ИЛ образецот во Фондот. Од друга 

страна, Универзитетскиот стоматолошки клинички центар до сега не ги 
фактурирал услугите за специјалистичко консултативни здравствени услуги 

од областа на детската стоматологија и болести на уста покрај услугите за 

орална хирургија, протетика и ортодонција, и не обезбедувал соодветни 

специјалистички упати. Во наредниот период, по усогласувањето и 
упатувањето од Фондот, Универзитетскиот стоматолошки клинички центар 

потврдил дека ќе почне да ги искажува сите специјалистичко консултативни 

услуги како и да обезбедува целосна придружна документација согласно 

законската регулатива. Неопходно е определено време за фактурите да го 

достигнат нивото на услугите коишто се обезбедуваат во клиниката, па се 

очекува во наредниот период клиниката да почне да ги оправдува средствата 

што ги определува Фондот за купување на нивните услуги.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

    

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафониза изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафониза изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафониза изменување на Одлуката за утврдување буџетски плафони    

на јавните здравствени установина јавните здравствени установина јавните здравствени установина јавните здравствени установи    

за првиот квартал на 2011 годиназа првиот квартал на 2011 годиназа првиот квартал на 2011 годиназа првиот квартал на 2011 година    

    

ТОЧКА 5ТОЧКА 5ТОЧКА 5ТОЧКА 5––––        
Поради поврзаноста на материјата, и од стручната служба изготвеното 

заедничко писмено образложение, во рамките на оваа точка заеднички беа 

разгледувани Предлогот за донесување на Одлука за изменување и 

дополнување на одлуката за  утврдување на критериуми за утврдување на 

буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, 

специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка 

здравствена заштита од точка 11, Предлогот за донесување на Правилник за 
критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат  превентивна 

здравствена заштита,  итна медицинска помош со домашно лекување,  
специјалистичко-консултативна и  болничка здравствена заштита од точка 10, 

Предлогот за донесување на Правилник за критериумите за склучување 

договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените 

установи кои вршат кардиоваскуларни  хируршки услуги во  болничка 
здравствена заштита од точка 5, и Предлогот за донесување на Правилник за 

критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на 

здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-
консултативна здравствена заштита од точка 6 на дневниот ред. 



 8 

    

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека од причина што 
правилниците за кои станува збор имаат многу измени, стручната служба на 

Фондот подготвила целосно нови текстови, а измена се предлага само за 

Одлуката за  утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на 
здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, 

специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка 

здравствена заштита. 

 
Потоа објаснување на текстовите на предложените акти и новините што ги 

вклучуваат дадоа Татјана Лукановска и Јасмина Смилевска. 

    

По објаснувањето, се разви дискусија помеѓу членовите на Управниот одбор  

при што беа поставени повеќе прашања на претставниците на Фондот. На 

крајот, Управниот одбор побара наместо подготвените целосно нови акти, 

стручната служба да подготви нивна измена од која појасно ќе се гледаат 

измените што се вршат.  

    

По ова, претседателот ја прекина седницата во  14.15 часот и најави дека 

продолжението ќе биде дополнително закажано. 

 

♦  

 

Продолжение на седницата беше закажано за 28.03.2011 година кога Управниот 

одбор продолжи со работа во 12.00 часот, со присуство на: 
    

Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:Присутни членови на Управниот одбор:    

    

• Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - 

претседател;     

• Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - 

заменик на претседателот;     
• Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на 

Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;  

• Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, 
претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член. 

    

Отсутни членови на УправниоОтсутни членови на УправниоОтсутни членови на УправниоОтсутни членови на Управниот одбор:т одбор:т одбор:т одбор:    

    
• Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на 

Македонија - член; 

• М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на 
здруженијата на пензионерите на Македонија - член;    
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• Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член. 

 
Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:Присутни од ФЗОМ:    

    

• М-р Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 
• Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно 

присутен); 

• Јасмина Смилевска, раководител на одделението за склучување на 

договори со здравствени установи (делумно присутна); 
• Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во 

својство на записничар. 

 

Претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа утврди дека се присутни 

четири членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за 

полноважно работење и одлучување, по што наведе дека Управниот одбор 

треба да продолжи со работа по преостанатите точки од дневниот ред. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ––––    Предлог за утврдување на рурални подрачја 

 

Претседателот Ирфан Хоџа ја продолжи расправата по оваа точка на дневниот 

ред која не беше затворена на првото продолжение на седницата од 12.03.2011.  

Наведе дека предлага Управниот одбор да донесе одлука со која населените 

места скопско Копаница,  тетовско Вејце,  гостиварско Калишта, дебарско 

Горно Косоврасти, струшките Франгово  и  Мислодежда, каде се веќе 

изградени и опремени амбуланти и имаат употребна дозвола, како и  
скопските Катланово и Црн Врв, Локвица и Манастирец -Македонски Брод, 

Мало Коњаре прилепско, Трсино виничко, Калуѓерица радовишко, Скудриње 

гостиварско, Шутово кичевско и Мерово тетовско каде амбулантите се во 

завршна фаза,  да се утврдат како оддалечени рурални места. Тоа е во 

согласност со програмата на Владата на Република Македонија за изградба на 

амбуланти во рурални подрачја,  а со цел да се привлечат за работа лекари кои 

ќе даваат здравствена заштита на населението. Овој предлог го стави на 
гласање. 

 

За предлогот гласаа Ирфан Хоџа и Љубиша Каранфиловски а Елена Трпковска 
и Страшо Наумоски беа против. На тој начин, предлогот не го доби потребното 

мнозинство, па предложената Одлука    за дополнување на одлуката за    

утврдување на оддалечени  рурални места не беше донесена. 

 
ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 7777    ––––    Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки 

во 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија 
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Во рамките на оваа точка од дневниот ред, по објаснувањето на Златко Алексов 

Управниот одбор едногласно донесе 
Одлука Одлука Одлука Одлука     

за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на за изменување и дополнување на ППППланот за јавни набавки во 2011 година ланот за јавни набавки во 2011 година ланот за јавни набавки во 2011 година ланот за јавни набавки во 2011 година 

на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на Фондот за здравствено осигурување на Македонија     
 

со која се извршија измени  и дополнувања на четири ставки во Планот. 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 8888    ––––    Предлог за дополнување на Одлуката за овластување за 
отстапување на расходувани  ствари на јавни здравствени установи 

 

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека дополнувањето на 

одлуката се предлага заради вклучување на автомобилот Лада Нива во 

подрачната служба Кратово. Овој автомобил не е во возна состојба па е дури и 

уништен, но Здравствениот дом Кратово има потреба од него заради 

користење на употребливите делови. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука Одлука Одлука Одлука     

за дополнување на Одлуката за овластување за отстапување на за дополнување на Одлуката за овластување за отстапување на за дополнување на Одлуката за овластување за отстапување на за дополнување на Одлуката за овластување за отстапување на 

расходувани  ствари на јавни здравствени установирасходувани  ствари на јавни здравствени установирасходувани  ствари на јавни здравствени установирасходувани  ствари на јавни здравствени установи    

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 9999    ––––    Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои 

Фондот ги склучува со здравствени установи 
 

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, Управниот одбор ги разгледа 

договорите кои Фондот ги склучува со здравствените установи заради 

обезбедување на здравствени услуги за осигурените лица. Објаснување на 

новините кај овие договори во однос на минатогодишните даде Јасмина 

Смилевска.  По заедничкиот вовед, беа разгледани сите петнаесет предложени 

договори поединечно при што членовите на Управниот одбор поставуваа 
прашања а Јасмина Смилевска даваше објаснувања. На крајот, Управниот 

одбор едногласно донесе 

 
ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените 

установи заради купување на здравствени услуги во интерес на установи заради купување на здравствени услуги во интерес на установи заради купување на здравствени услуги во интерес на установи заради купување на здравствени услуги во интерес на 
осигурените лицаосигурените лицаосигурените лицаосигурените лица    

    

со која ја утврди формата и содржината на::::        
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- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги за биомедицинско 

потпомогнато оплодување 
- Договорот за издавање на ортопедски и други помагала  

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во превентивна 

здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување и 
специјалистичко-консултативната здравствена заштита (Здравствени 

домови) 

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 

специјалистичко - консултативна и болничка здравствена заштита  
- Договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во областа 

на очна хирургија на осигурени лица во Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија 

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита (ПЗУ) 

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 

специјалистичко- консултативна здравствена заштита (Центри за јавно 

здравје / Институти) 

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита (МАНУ) 

- Договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во областа 

на кардио васкуларна хирургија на осигурени лица во Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија (Кардиохирургија)  

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита (Дијамед) 

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во 
специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена заштита 

- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во превентивна 

здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување и 

специјалистичко-консултативната здравствена заштита (Крива 

Паланка) 

- Договорот за обезбедување и плаќање на здравствени услуги во 

примарна стоматолошка здравствена заштита (Општа стоматологија) 
- Договорот за извршување и плаќање на лабораториски испитувања во 

специјалистичко консултативна здравствена заштита по упат на избран 

лекар (ЛУ1) 
- Договорот за пружање и плаќање здравствени услуги во примарна и 

специјалистичко-консултативната стоматолошка здравствена заштита 

(Стоматолошка клиника) 

По донесувањето на оваа одлука, Управниот одбор во 14.15 часот заврши со 
работата на  XCVII -та седница. 

           Записничар,                                       Записничар,                                       Записничар,                                       Записничар,                                                                                                                                                Управен одбор                                 Управен одбор                                 Управен одбор                                 Управен одбор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

      Христо Трповски                                     Христо Трповски                                     Христо Трповски                                     Христо Трповски                                                         Претседател,                          Претседател,                          Претседател,                          Претседател,    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ирфан Хоџа    Ирфан Хоџа    Ирфан Хоџа    Ирфан Хоџа    


