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    Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ----    3312331233123312////2222    

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 XXXXCCCCVVVVIIII    ----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 24.02.2011 година со почеток во 14.30 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;  

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

здруженијата на пензионерите 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;     
• Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите 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 Виолета Петровска, директор на ФЗОМ; 
• Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководство; 



 2 

 

• 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 на седницата се присутни четири членови на Управниот одбор со 

што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што 

наведе дека седницата е закажана заради усвојување на завршната сметка на 

ФЗОМ за 2010 година. Потоа извести дека од директорот на Фондот е 
предложено на дневниот ред да се разгледа и усвои и   Одлука за овластување 

за отстапување на расходувани  ствари на јавни здравствени установи. Поради 

тоа, 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. Усвојување на завршната сметка на ФЗОМ за 2010 година; 

2. Одлука за овластување за отстапување на расходувани  ствари на јавни 

здравствени установи. 

 

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. Усвојување на завршната сметка на ФЗОМ за 2010 година; 
2. Одлука за овластување за отстапување на расходувани  ствари на јавни 

здравствени установи. 

    

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред. 

 

 

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 1 1 1 1 ----    Усвојување на завршната сметка на ФЗОМ за 2010 година 
 

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

Извештајот за финансиското работење на  Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија по завршната сметка за 2010 година. Извештајот го изложи 

директорката Виолета Петровска. 

 

По нејзиното излагање, членовите на Управниот одбор поставуваа прашања а 
директорката Петровска и Љубица Димитровска даваа објаснувања. 

 

На крајот, Управниот одбор едногласно го усвои извештајот и донесе 
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ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување за утврдување на Завршната сметка на Фондот за здравствено осигурување 
на Македонија за 2010 година на Македонија за 2010 година на Македонија за 2010 година на Македонија за 2010 година     

    

ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА ТОЧКА 2222    ----    Одлука за овластување за отстапување на расходувани  ствари на 
јавни здравствени установи 
    

Директорката Петровска објасни дека оваа одлука е подготвена заради 

овозможување  центаралната и подрачните служби на Фондот, да вршат 

отстапување на трајно користење без надоместок на расходувани  ствари 
(компјутерска или канцелариска опрема) за потребите на  јавните здравствени 

установи. Имено, од јавните здравствени установи се упатени повеќе вакви 

барања за опрема која во централата и подрачните служби е расходувана, но 

досега немало основ за отстапување. Отстапувањето би се вршело врз основа 

на извештај за извршен годишен попис и поднесено барање од јавната 

здравствена установа.  
    

Управниот одбор по  објаснувањето едногласно ја донесе предложената 

 

ОдлукаОдлукаОдлукаОдлука    

за овластување за отстапување на расходувани  ствари на јавни за овластување за отстапување на расходувани  ствари на јавни за овластување за отстапување на расходувани  ствари на јавни за овластување за отстапување на расходувани  ствари на јавни 

здравственздравственздравственздравствени установии установии установии установи    

    

По донесувањето на одлуката од точка 2 на дневниот ред, Управниот одбор во 

15.15 часот заврши со работата на  XCVI -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    


