
 1 

 

 

                                        

 

 

 

 Број: 02 - 23823/2 

08.03.2013 година                                                                                   

С к о п ј е                                       
                                                                                                                   

 

ЗАПИСНИК 

од CXXIII -та седница на Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

 

одржана на 27.12.2012 година со почеток во 11.00 часот во просториите на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија 

 

Присутни членови на Управниот одбор: 

 

 Ангел Митевски, претставник од Министерството за здравство - заменик на 

претседателот;  

 Д-р Љубиша Каранфиловски,  претставник од Сојузот на синдикатите на 

Македонија – член; 

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

член; 

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

комора на Македонија – член; 

 Прим. М-р Д-р Илија Глигоров, претставник на Сојузот на здруженијата на 

пензионерите на Македонија – член. 

 

Отсутни членови на Управниот одбор: 

 

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател; 

 Проф. Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на 

Македонија – член. 

 

Присутни од ФЗОМ: 

 

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

 Јован Грповски, В.Д. директор на ФЗОМ; 

 Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања  

 Христо Трповски, раководител на одделението за регрес и судски постапки, во 

својство на записничар. 

 

 

Поради отсуство на претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска, седницата 

ја отвори и водеше заменикот на претседателот Ангел Митевски. Утврди дека на 

седницата се присутни пет членови на Управниот одбор, со што се исполнети условите 

за полноважно работење и одлучување по што го прочита претходно доставениот  
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П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

- Ставање вон сила на одлуките од седницата одржана на 24 декември 2012 година 

што се однесуваат на надоместоците на здравствените установи во услови на 

времено финансирање 

 

1. Предлог одлуки за утврдување на буџет на ФЗОМ за 2013 година; 

2. Образложение и предлог надоместок за ЈЗУ и Предлог за утврдување на годишен план 

на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за 

остварување на правото од здравственото осигурување за 2013 година;  

3. Предлог oдлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените 

установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за 

издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот  во 2013 

година; 

4. Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи кои 

вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, приватни здравствени 

установи кои вршат лабораториски услуги по упат на избран лекар ЛУ1, во 2013 

година;  

5. Утврдување на договорен надоместок  за осигурените лица кои се третираат со 

дијализа во  приватна здравствена установа ДИАМЕД Скопје  во 2013 година; 

6. Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи кои 

вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во 

2013 година; 

7. Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи кои 

вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување –бањи и за 

лабораториски услуги од областа на молекуларна биологија и генетско инжинерство 

(МАНУ) во 2013 година; 

8. Утврдување на договорен надоместок за БПО во Република Македонија во 2013 

година; 

9. Утврдување на договорни надоместоци со приватни здравствени установи за 

кардиоваскуларна хирургија во 2013 година; 

10. Утврдување на договорни надоместоци со приватни здравствени установи  кои 

вршат  очна хирургија во  2013 година; 

11. Предлог за утврдување на референтни цени за болничка здравствена заштита од 

областа на очна хирургија како пакет на завршени здравствени услуги; 

12. Предлог договорен надоместок за детска кардиохирургија кој Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Специјална болница по хируршки 

болести Филип II и Систина Аџибадем за 2013 година; 

13. Инвестициска програма за 2013 година; 

14. Информација за неодржливите ЈЗУ; 

15. Разно. 

 

Предлог - дневниот ред за седницата беше едногласно прифатен од Управниот одбор со 

што за работата на CXXIII -та седница се усвои следниот 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

  

- Ставање вон сила на одлуките од седницата одржана на 24 декември 2012 година 

што се однесуваат на надоместоците на здравствените установи во услови на 

времено финансирање 
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1. Предлог одлуки за утврдување на буџет на ФЗОМ за 2013 година; 

2. Образложение и предлог надоместок за ЈЗУ и Предлог за утврдување на годишен план 

на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за 

остварување на правото од здравственото осигурување за 2013 година;  

3. Предлог oдлука за определување на месечниот износ на средства кој здравствените 

установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за 

издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот  во 2013 

година; 

4. Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи кои 

вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, приватни здравствени 

установи кои вршат лабораториски услуги по упат на избран лекар ЛУ1, во 2013 

година;  

5. Утврдување на договорен надоместок  за осигурените лица кои се третираат со 

дијализа во  приватна здравствена установа ДИАМЕД Скопје  во 2013 година; 

6. Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи кои 

вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во 

2013 година; 

7. Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи кои 

вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување –бањи и за 

лабораториски услуги од областа на молекуларна биологија и генетско инжинерство 

(МАНУ) во 2013 година; 

8. Утврдување на договорен надоместок за БПО во Република Македонија во 2013 

година; 

9. Утврдување на договорни надоместоци со приватни здравствени установи за 

кардиоваскуларна хирургија во 2013 година; 

10. Утврдување на договорни надоместоци со приватни здравствени установи  кои 

вршат  очна хирургија во  2013 година; 

11. Предлог за утврдување на референтни цени за болничка здравствена заштита од 

областа на очна хирургија како пакет на завршени здравствени услуги; 

12. Предлог договорен надоместок за детска кардиохирургија кој Фондот за здравствено 

осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Специјална болница по хируршки 

болести Филип II и Систина Аџибадем за 2013 година; 

13. Инвестициска програма за 2013 година; 

14. Информација за неодржливите ЈЗУ; 

15. Разно. 

 

 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред, по редоследот како 

што е забележано во записникот. 

 

- Ставање вон сила на одлуките од седницата одржана на 24 декември 2012 година 

што се однесуваат на надоместоците на здравствените установи во услови на 

времено финансирање 

 

На почетокот на седницата, Управниот одбор ги стави вон сила сите одлуки од CXXII-

та седница одржана на 24 декември 2012 донесени заради обезбедување на финансирање 

на здравствените установи во услови кога Буџетот на Република Македонија за 2013 

година не беше донесен и се правеа подготовки за функционирање во услови на времено 

финансирање. Со оглед што во меѓувреме беше донесен државниот буџет за 2013 година, 

овие одлуки треба да се стават вон сила и да се донесат нови во согласност со буџетот. 

За таа цел Управниот одбор едногласно ги донесе следните одлуки: 
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- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа 

„ДИАМЕД“ - СКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализа во 

месеците јануари, февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 

областа на лабораториските испитувања во специјалистичко - консултативната 

здравствена заштита за јануари, февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 

областа на специјалистичко - консултативната здравствена заштита за јануари, 

февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Македонската 

академија на науките и уметностите  на осигурените лица на Фондот за 

месеците јануари, февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од АД  Цар Самуил - 

Банско  на осигурените лица на Фондот за месеците јануари, февруари и март 

2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Специјалната 

болница по физикална медицина и рехабилитација „Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар  

на  осигурените лица на Фондот за месеците јануари, февруари и март 2013 

година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од Здравствената 

установа Катлановска Бања ДОО - Катланово  на осигурените лица на Фондот за 

месеците јануари, февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од АД  Негорски бањи - 

Негорци  на осигурените лица на Фондот за месеците јануари, февруари и март 

2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок што Фондот ќе го исплати на здравствените установи за 

здравствени услуги од областа на биомедицински потпомогнатото оплодување за 

месеците јануари, февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа 

„Очна болница Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ  за услуги од областа на 

офталмолошката болничка здравствена заштита за месеците јануари, февруари 

и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа 

„Систина офталмологија“ - СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката 

болничка здравствена заштита за месеците јануари, февруари и март 2013 

година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки 

болести „Филип Втори“ за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 

хирургија за месеците јануари, февруари и март 2013 година 
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- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

надоместок што Фондот ќе го исплати на ПЗУ  Клиничка болница Аџибадем 

Систина од Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната 

хирургија за месеците јануари, февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот 

договорен надоместок на здравствените установи за обезбедени услуги од 

областа на специјалистичко - консултативната стоматолошка здравствена 

заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и протетика за јануари, 

февруари и март 2013 година 

- Одлука за ставање вон сила на Годишниот план на приходи и расходи за 

финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 

здравственото осигурување за 2013 година 

 

Потоа директорите на Фондот Јован Грповски и Џемали Мехази дадоа објаснување на 

предлозите за утврдување и извршување на буџетот на Фондот за 2013 година како и на 

договорните надоместоци на здравствените установи. Во врска со надоместоците на 

јавните здравствени установи наведоа дека тие се подготвени во согласност со 

законската регулатива и со земање во вид на голем број фактори што се однесуваат на 

работењето на здравствените установи како и нивната финансиска одржливост и 

потребата од финансирање заради функционирање. Исто така се спроведени и  

преговори во кои се опфатени сите фактори при што како доминантни се 

остварувањето на видот и обемот на здравствени услуги за 2012 година, планот за 

новите здравствени услуги за 2013, износот на сопствените приходи и одржливоста на 

установата. Во текот на преговорите претставниците од јавните здравствени 

установи имаа можност да го искажат своето мислење и да достават аргументирани 

податоци за сите поединечни фактори и со тоа обезбедат целосни и точни информации 

за нивното работење. 

 

Кај здравствените домови при утврдување на надоместоците пресметан е износот за 

вредноста на тимовите во примарна здравствена заштита според утврдените 

референтни цени и по најновите податоци за тимовите усогласени со ЈЗУ и подрачните 

служби на Фондот. Исто така, при анализата на остварувањата земени се предвид сите 

измени на референтните цени како и новите утврдени цени во текот на 2012 година, со 

цел да се обезбеди правилно вреднување и оценка на очекуваните здравствени услуги во 

2013 година. Исто така, земени се предвид и посебните потреби на таканаречените 

неодржливи здравствени установи. Овие здравствени установи се сметаат за 

неодржливи од аспект на остварување на видот и обемот на здравствените услуги од 

една страна, договорениот надоместок согласно утврдените критериуми и дисбалансот 

на вкупните приходи и расходи.  

 

Во врска со предложените надоместоци за бањите, директорот Мехази праша дали 

покрај за Дебарски бањи - Цапа, за која е направено намалување на една од претходните 

седници, е потребно намалување на надоместоците на некои од другите бањи заради 

неостварени услуги.  

 

Татјана Лукановска објасни дека за другите бањи усогласувањето е веќе направено со 

2012 година. 

 

По ова, директорот Мехази наведе дека доколку стручната служба може да потврди 

дека она што е било помалку фактурирано од надоместокот во 2011 се стопува во 2012 

година и се затвора, тој го прифаќа предлогот за висината на надоместоците на 

бањите. 
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На крајот на дискусијата, Управниот одбор едногласно ги донесе одлуките од точките 1 

до 12 на дневниот ред со кои се утврдува висината на договорните надоместоци за 

здравствените установи, и тоа 

 

ТОЧКА 1 - Предлог одлуки за утврдување на буџет на ФЗОМ за 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

Одлука 

за утврдување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 

2013 година 

и 

 

Одлука 

за извршување на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 

2013 година 

 

 

ТОЧКА 2 – Образложение и предлог надоместок за ЈЗУ и Предлог за утврдување на 

годишен план на приходи и расходи за финансирање на јавните здравствени установи за 

остварување на правото од здравственото осигурување за 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Годишен план на приходи и расходи 

за финансирање на јавните здравствени установи за остварување на правата од 

здравственото осигурување за 2013 година 

и 

Одлука 

за утврдување вкупниот договорен надоместок на јавните здравствени установи за 

2013 година 

 

 

ТОЧКА 3 - Предлог oдлука за определување на месечниот износ на средства кој 

здравствените установи што вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се 

пропишуваат на рецепт во примарната здравствена заштита, може да го добијат за 

издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на Фондот  во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука  

за определување на месечниот износ на средства кој здравствените установи што 

вршат обезбедување на осигурените лица со лекови кои се пропишуваат на рецепт во 

примарната здравствена заштита, може да го добијат за издадени лекови на рецепт 

од Листата на лекови на товар на Фондот  во 2013 година  

 

ТОЧКА 4 -  Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита, приватни 

здравствени установи кои вршат лабораториски услуги по упат на избран лекар ЛУ1, во 

2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 
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Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 

установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

здравствена заштита за 2013 година 

и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 

установи за обезбедени услуги од областа на лабораториските испитувања во 

специјалистичко - консултативната здравствена заштита за 2013 година 

 

ТОЧКА 5 - Утврдување на договорен надоместок  за осигурените лица кои се третираат 

со дијализа во  приватна здравствена установа ДИАМЕД Скопје  во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „ДИАМЕД“ - 

СКОПЈЕ  за третирање на осигурените лица со хемодијализа 

за 2013 година 

 

ТОЧКА 6 -  Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи 

кои вршат специјалистичко-консултативна стоматолошка здравствена заштита во 

2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот договорен надоместок на здравствените 

установи за обезбедени услуги од областа на специјалистичко - консултативната 

стоматолошка здравствена заштита од дејностите орална хирургија, ортодонција и 

протетика   во 2013 година 

 

ТОЧКА 7 -  Утврдување на договорните надоместоци за приватни здравствени установи 

кои вршат медицинска рехабилитација како продолжено болничко лекување –бањи и за 

лабораториски услуги од областа на молекуларна биологија и генетско инжинерство 

(МАНУ) во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 
 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од Здравствената установа Катлановска Бања ДОО - Катланово  на 

осигурените лица на Фондот во 2013 година 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од АД  Негорски бањи - Негорци  на осигурените лица на Фондот во 

2013 година 

 

Одлука 
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за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од АД  Цар Самуил - Банско  на осигурените лица на Фондот во 2013 

година 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од Специјалната болница по физикална медицина и рехабилитација 

„Дебарски Бањи - Цапа“ - Дебар  на осигурените лица на Фондот во 2013 година 

 

и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок кој Фондот ќе го исплати за 

услуги извршени од Македонската академија на науките и уметностите  на 

осигурените лица на Фондот во 2013 година 

 

ТОЧКА 8 -  Утврдување на договорен надоместок за БПО во Република Македонија во 

2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

здравствените установи за здравствени услуги од областа на биомедицински 

потпомогнатото оплодување  во 2013 година 

 

ТОЧКА 9 -  Утврдување на договорни надоместоци со приватни здравствени установи за 

кардиоваскуларна хирургија во 2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ 

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија 

во 2013 година 

и 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

ПЗУ  Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА од Скопје 

за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија 

во 2013 година 

 

 

ТОЧКА 10 -  Утврдување на договорни надоместоци со приватни здравствени установи  

кои вршат  очна хирургија во  2013 година 

 

Управниот одбор едногласно донесе 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 
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што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Очна болница 

Еуропиан Еје Хоспитал“ - СКОПЈЕ  за услуги од областа на офталмолошката 

болничка здравствена заштита 

во 2013 година 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Систина 

офталмологија“ - СКОПЈЕ  за услуги од областа на очна хирургија во 2013 година 

и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок 

што Фондот ќе го исплати на Приватната здравствена установа „Специјална 

болница по офталмологија – Серафимовски“  - СКОПЈЕ  за услуги од областа на очна 

хирургија во 2013 година 

 

ТОЧКА 11 -  Предлог за утврдување на референтни цени за болничка здравствена 

заштита од областа на очна хирургија како пакет на завршени здравствени услуги 

 

По оваа точка на дневниот ред, директорите на Фондот и Татјана Лукановска објаснија 

дека се предлага усвојување на референтни цени за три здравствени услуги како пакети 

на завршени здравствени услуги од областа на очната хирургија во болничката 

здравствена заштита. Имено, поради големиот број на случаи со прематурна 

ретинопатија кои се упатуваа на лекување во странство, Фондот склучи рамковен 

договор со Еуропеан Еје Хоспитал за третман на овие пациенти. Со цел да се олесни 

постапката и да им се овозможи на осигурениците да не поминуваат низ процедурата за 

лекување во странство и да можат да се лекуваат во рамките на националниот систем 

на упатување во Македонија, се предлага да се утврдат цени за наведените здравствени 

услуги и видот и обемот на здравствените услуги приложен кон договорот со Еуропеан 

Еје Хоспитал да се прошири за обезбедување на истите. Предложените референтни цени 

се базираат на анализата направена од страна на стручните служби на Фондот на 

трошоците за лекување на овие пациенти во странство, поточно во болницата Свети 

Августин во Вилрејк, Белгија.  

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената 

 

Одлука 

за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за здравствени услуги 

од областа на очната хирургија 

 

ТОЧКА 12 -  Предлог договорен надоместок за детска кардиохирургија кој Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија ќе го исплати на ПЗУ Специјална болница по 

хируршки болести Филип II и Систина Аџибадем за 2013 година 

 

По објаснувањето дадено од директорите на Фондот во врска со предложените одлуки 

за утврдување на надоместоците на здравствените установи, Управниот одбор 

едногласно донесе и 

 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ 

за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија 
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во 2013 година 

и 

Одлука 

за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на 

ПЗУ  Клиничка болница АЏИБАДЕМ СИСТИНА од Скопје 

за здравствени услуги од областа на детската кардиохирургија 

во 2013 година 

 

ТОЧКА 13 -  Инвестициска програма за 2013 година 

 

Објаснување по оваа точка даде Татјана Лукановска. Наведе дека Програмата за 

инвестициите е подготвена врз основа на предвидените средства за капитални расходи 

содржани во буџетот на Фондот согласно Предлог буџетот подготвен од 

Министерството за финансии, со кои капиталните расходи на Фондот се утврдени на 43 

милиони денари. Програмата  за инвестиции е поделена во два  дела, односно градежни 

работи и купување на опрема, при што за градежни работи се наменети 7,4 милиони, а за 

купување опрема 35,6 милиони денари. 

 

По објаснувањето и кусата дискусија, Управниот одбор врз едногласно донесе  

 

Програма за инвестиции 

на Фондот за здравствено осигурување и подрачните служби на Фондот за 2013 

година 

 

ТОЧКА 14 -  Информација за неодржливите ЈЗУ 

 

Во рамките на четиринаесетата точка на дневниот ред која беше од информативен 

карактер, директорите на Фондот ја изложија пред членовите на Управниот одбор 

Информацијата за јавните здравствени установи за кои се предлага Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија да обезбедува средства за нивно функционирање 

со показатели за нивната финансиска состојба на 31 декември 2012 година, информација 

која беше упатена до Владата на Република Македонија. 

 

Потоа, бидејќи не беа дадени предлози за разгледување во рамките на точката 15 - Разно, 

дневниот ред беше исцрпен и Управниот одбор во 12.00 часот заврши со работата на  

CXXIII -та седница. 

 

 

Записничар,                                            Управен одбор 

                   Христо Трповски                                                Претседател, 

                                                                     Ангел Митевски 
 

 

 

 

Согласен, директор:  

Јован Грповски 

Џемали Мехази 


