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Дата: 09.05.2013 

 

СООПШТЕНИЕ  

Отворен шалтер на ФЗОМ во Чаир 

 

Директорите на ФЗОМ, г. Јован Грповски и г. Џемали Мехази, заедно со директорката на Здравствен 

дом Скопје, г.ѓ Татјана Баевска Вучковиќ и економски директорот на Здравствен дом Скопје, г. Бесим 

Кока, денес го пуштија во употреба истурениот шалтер на ФЗОМ – ПС Скопје, сместен во рамките на 

Поликлиниката Чаир при ЈЗУ Здравствен дом Скопје - Скопје. 

Истурениот шалтер во Чаир е трет од ваков вид, после истурените шалтери на ФЗОМ во Драчево и 

Ѓорче Петров и е шалтер кој треба да покрие голема територија и голем број на жители, имено кон 

овој истурен шалтер гравитираат  околу 65.000 граѓани и 70 Приватни Здравствени установи и аптеки 

(ПЗУ). Сите тие ќе можат да ги добијат услугите од здравственото осигурување на овој истурен 

шалтер.  

Истурениот шалтер е за сите субјекти од сите населени места на кои поблиску им е патуваат до 

Поликниката Чаир, отколку до ФЗОМ - ПС Скопје во централното градско подрачје. Користењето на 

услугите не е ексклузивно само за субјектите на оваа територија, туку е флексибилна, па така било 

кој од територијата на град Скопје кој оценил дека за добивањето на услугата од ФЗОМ посоодветно 

е да ја побара услугата која му е потребана во истурениот шалтер во Чаир, истата ќе може да ја 

добие.  
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Осигурените лица, здравствените установи, избраните лекари, како и обврзниците за плаќање на 

здравствен придонес (фирмите) од овој шалтер ќе добиваат различни услуги, кои воедно се и 

најфреквентните, односно ќе можат да ги добијат следниве услуги: 

 

Во интерес на доближување на здравствените услуги на граѓаните, се отвара 5-та по ред инсулинска 

аптека во Поликлиниката Чаир, со што ќе се добие растеретување на инсулинската аптека во 

поликлинка Бит Пазар, која покрива голема територија од град Скопје за подигање на инсулинската 

терапија.  

 

 

 

 

Бр. Услуга Опфат 

1 
Пријави – одјави за здравствено 

осигурување 

Сите пријави – одјави во здравствено осигурување со ЗО-1 

образец, замена и заверка на здравствени книшки на осигуреници 

која ја покриваат истурените шалтери 

2 Прием на ИЛ обрасци 

Пријави и одјави на избран лекар со ИЛ обрасци – за сите избрани 

лекари кои се наоѓаат на територијата кој ја покриваат истурените 

шалтери 

3 Печатење на сини картони 

Само дупли картони за осигуреници (вклучително и невработени 

лица) од територијата која ја покриваат истурените шалтери, како и 

прво печатење на картони за фирми до 10 вработени на истата 

територија, вклучително и земјоделци 

4 Одјава/Пријава од матичен лекар 

За сите осигурени лица кои сакаат да извршат одјава по службена 

должност од својот матичен лекар, а доколку имаат ил-1 образец 

за пријава кај новиот матичен да извршат и пријава 

5 Потврди за платен придонес 

Сите осигуреници и фирми од соодветната територија може да 

добијат потврда дека придонесот за здравствено осигурување им е 

платен 

6 

Потврди за ослободување од 

партиципација во цената на 

здравствените услуги за 

крводарители и лица со посебни 

потреби 

Издавање на потврди за сите осигуреници од соодветната 

територија 
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ФЗОМ се надева дека со приближувањето на услугите на граѓаните ќе овозможи брзо, ефикасно и 

навремено добивање на услуги од Фондот, а со тоа ќе им овозможи на граѓаните заштеда на пари и 

време (патување, паркинг, итн) кои се губеа со патување до самиот центар на градот.  

Со почит, 

ФЗОМ 


