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СООПШТЕНИЕ 

ПТВПРАОЕ НА ИСТУРЕН ШАЛТЕР НА ФЗПМ ВП ДРАЧЕВП  
 

Денес, 24 август 2012 гпдина, Директпрката на ФЗОМ, м-р Маја Парнарџиева-
Змејкпва, заеднп сп  Градпначалникпт на ппштина Кисела впда, г. Марјан Дпрчев, и 
Директпрката на Здравствен дпм Скппје, гп птвприја истуренипт шалтер на ФЗОМ – ПС 
Скппје, сместен вп рамки на  Ппликлиниката вп Драчевп. 

Тргнувајќи пд бараоетп на фирмите, избраните матични лекари, а пред се’ 
псигурениците, Фпндпт за здравственп 
псигуруваое вп изминатипв перипд 
презеде активнпсти за 
децентрализираое на Ппдрачната 
служба вп Скппје сп птвпраое на 
истурени канцеларии – шалтери. Прв 
вакпв шалтер се птвара вп ппштина 
Кисела Впда, населба Драчевп. Овпј 
пптег има за цел да се приближат 
услугите кпн граданите кпи гравитираат 
кпн теритпријата на населбата 
Драчевп, а сп тпа да им се заштеди 
време и пари кпи тие ги губеа 
патувајќи дп самипт центар на градпт 
каде е сместена Ппдрачната служба на 
ФЗОМ за Скппје. 
 Кпн теритпријата на населбата Драчевп гравитираат 80.000 жители, 2.000 фирми и 
50 Приватни Здравствени устанпви (ПЗУ). Сите тие ќе мпжат да ги дпбијат услугите пд 
здравственптп псигуруваое на пвпј истурен шалтер. Пример: Матичните лекари ќе мпжат 
ИЛ-1 пбрасците за избпр на лекар да ги дпставуваат на пвпј шалтер, фирмите за 
нпвпврабптените, какп и за сите прпмени на врабптените и на членпвите на нивнптп 
семејствп, пријавите и пдјавите вп здравственп псигуруваое (пбрасци ЗО-1), какп и замена и 
заверка на здравствени книшки и сл., ќе мпжат да ги вршат на пвпј шалтер, фирмите за 
свпите врабптени ќе мпжат да ппдигаат сини картпни, а псигурениците ќе мпже да ппдигаат 
и дупли сини картпни итн.  

Теритпријата кпја ќе ја ппфаќа пваа канцеларија е дел пд ппштината Кисела впда, 
нас.Драчевп и Пинтија, с.Лисиче, ппштина Студеничани, Зеленикпвп, Сппиште и Петрпвец, 
какп и за сите субјекти пд сите населени места на кпи ппблиску им е патуваоетп дп 
Ппликниката вп Драчевп, пдпштп дп ФЗОМ - ПС Скппје вп центалнптп градскп ппдрачје. 

Кпристеоетп на услугите не е екслузивнп самп за субјектите пд пвие населени места, 
пднпснп е флексибилнп, па така билп кпј пд теритпријата на град Скппје кпј пценил дека за 
дпбиваое на услугата пд ФЗОМ ппсппдветнп местп е истуренипт шалтер вп населбата 
Драчевп истата ќе мпже да ја дпбие. 

Осигурените лица, здравствените устанпви, избраните лекари, какп и пбврзниците за 
плаќаое на здравствен придпнес (фирмите) пд пвпј шалтер ќе дпбиваат вкупнп 5 различни 
услуги, кпи впеднп се и најфреквентните, пднпснп ќе мпжат да ги дпбијат следниве услуги: 
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Услуга Ппфат 

1. Пријави – пдјави вп здравственп 
псигуруваое  

Сите пријави - пдјави вп здравственп 
псигуруваое сп ЗО-1 пбрасци, замена и 
заверка на здравствени книшки на 
псигуреници на теритпријата кпја ја 
ппкриваат истурените шалтери 

2. Прием на ИЛ пбрасци Пријави и пдјави на избран лекар сп ИЛ 
пбрасци – за сите избрани лекари кпи се 
нападаат на теритпријата кпја ја 
ппкриваат истурените шалтери 

3. Печатеое на сини картпни Самп дупли картпни за псигуреници 
(вклучителнп и неврабптени лица) пд 
теритпријата кпја ја ппкриваат 
истурените шалтери, какп и првп 
печатеое на картпни за фирми дп 10 
врабптени на истата теритприја, 
вклучителнп и земјпделци  

4. Пптврди за платен придпнес Сите псигуреници и фирми пд 
сппдветната теритприја мпже да дпбијат 
пптврда дека придпнеспт за здравственп 
псигуруваое им е платен  

5. Пптврди за пслпбпдуваое пд 
партиципација вп цената на 
здравствените услуги за крвпдарители 
и лица сп ппсебни пптреби 

Издавое на пптврди за сите псигуреници 
пд сппдветната теритприја 

 

ФЗОМ се надева дека сп 
приближуваоетп на услугите дп 
граданите ќе пвпзмпжи брзп, ефикаснп 
и навременп дпбиваое на услуги пд 
фпндпт, а сп тпа на граданите ќе им 
пвпзмпжи заштеда на време и пари 
(патуваое, паркинг и сл.) кпи се губеа 
сп патуваоетп дп самипт центар на 
градпт и впеднп ппбрзп ќе ги 
десиминира нпвините кпи ФЗОМ ги 
впведува.  

ИДНИ ЧЕКОРИ на  ФЗОМ е 
прпшируваое на услугите кпи ќе мпже 
да се даваат преку пвпј истурен 
шалтер, какп и птвпраое на други 
истурени шалтери вп другите ппштини на теритпријата на Скппје. 
 

Сп ппчит, 
ФЗОМ 


