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 Број: 02 - 20112/2 

22.11.2012 година                                                                                  П Р Е Д Л О Г 

С к о п ј е                                       

                                                                                                               

ЗАПИСНИК 

од CXVIII -та седница на Управниот одбор на  

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, 

одржана на 31.10.2012 година со почеток во 13.00 часот во просториите на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија 

 

Присутни членови на Управниот одбор: 

 

 Јован Грповски, 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; 

 

Отсутни членови на Управниот одбор: 

 Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател; 

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

пензионерите на Македонија – член; 

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

Македонија – член. 

 

Присутни од ФЗОМ: 

 

 Маја Парнарџиева – Змејкова, директор на ФЗОМ; 

 Џемали Мехази, директор на ФЗОМ; 

 Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на 

записничар. 

 

Поради отсуство на претседателката на Управниот одбор Елена Трпковска, седницата 

ја отвори и водеше заменикот на претседателот Јован Грповски. Утврди дека на 

седницата се присутни четири членови на Управниот одбор, со што се исполнети 

условите за полноважно работење и одлучување, по што го предложи следниот  

 

П Р Е Д Л О Г - Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

 

1. Барање од Клиничката болница Аџибадем Систина за пренамена на дел од 

средствата од кардио операции за васкуларни операции; 

2. Технички проекции на надоместоците на јавните здравствени установи за 2013 

година за потребите на трезорот. 
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Управниот одбор едногласно го усвои предлогот и за работата на седницата го утврди 

следниот  

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д 

  

1. Барање од Клиничката болница Аџибадем Систина за пренамена на дел од 

средствата од кардио операции за васкуларни операции; 

2. Технички проекции на надоместоците на јавните здравствени установи за 2013 

година за потребите на трезорот. 

 

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 

 

 

ТОЧКА 1 -  Барање од Клиничката болница Аџибадем Систина за пренамена на дел од 

средствата од кардио операции за васкуларни операции 

 

Во рамките на првата точка на дневниот ред, Управниот одбор го разгледа барањето на 

Клиничката болница Аџибадем Систина за пренамена на дел од утврдените средства 

наменети за кардио операции во средства за васкуларни операции. Директорите 

Парнарџиева – Змејкова и Мехази го изложија ставот на Фондот дека пренамена на 

средства не е можна поради одредбите на договорот помеѓу Фондот и болницата, по 

што Управниот одбор одлучи да се зголеми вкупниот надоместок на Аџибадем Систина 

за 20.000.000 денари кои средства да бидат наменети за васкуларни операции и со тоа 

целосно усогласувајќи го вкупниот буџет на болницата со оној на болницата Филип 

Втори. За таа цел едногласно беа донесени 

 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што 

Фондот ќе го исплати на ПЗУ  Клиничка болница Систина од Скопје за здравствени 

услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во вториот, третиот и 

четвртиот квартал на 2012 година 

и 

Одлука 

за изменување на Одлуката за утврдување на намената на средствата од вкупниот 

надоместок кој Фондот ќе го исплати за услуги извршени од ПЗУ Клиничка болница  

Систина  од Скопје  на осигурените лица на Фондот за 2012 година 

 

ТОЧКА 2 – Технички проекции на надоместоците на јавните здравствени установи за 

2013 година за потребите на трезорот 

 

За втората точка од дневниот ред, директорите Парнарџиева – Змејкова и Мехази 

наведоа дека согласно Законот за здравствено осигурување и Правилникот за 

изготвување и донесување на буџетот за финансирање на јавните здравствени установи 

за остварување на правата од здравственото осигурување за потребите на трезорското 

работење, Фондот треба да утврди проекции за договорени надоместоци за 2013 на 

јавните здравствени установи коишто треба да се достават до нив најдоцна до 1 

ноември 2012 година.  Врз основа на проекциите, јавните здравствени установи треба да 

ги изготват и усогласат своите годишни планови на приходи и расходи. Додадоа и дека 

проектираните договорни надоместоци за 2013 година се предложени на ниво на 

надоместоците за 2012 година. 

 

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената  
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Одлука 

за утврдување на проекции за договорните надоместоци 

за јавните здравствени установи за 2013 година 

 

За одлуката согласно одредбите на Деловникот за работата на Управниот одбор по пат 

на електронска пошта се изјасни и отсутниот член на Управниот одбор Илија Глигоров, 

кој гласаше „За“ донесувањето на одлуката. 

 

По донесувањето на одлуката од точката 2, дневниот ред на седницата беше исцрпен и 

Управниот одбор во 14.00 часот заврши со работата на  CXVIII -та седница. 

 

                     Записничар,                                                       Управен одбор 

               Христо Трповски                                                     Претседател, 

                                                                                                  Елена Трпковска 

 

Согласен, директор:  

М-р Маја Парнарџиева - Змејкова 

Џемали Мехази 


