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СООПШТЕНИЕ 
За работењето на истурените шалтери и присуството на ФЗОМ на регионалниот 

форум за Фондови  

 

Во изминатиот период Фондот за здравствено осигурување тргнувајќи од барањата на 
фирмите, избраните матични лекари, а пред се’ осигурениците, презеде активности за 
децентрализирање на Подрачната служба во Скопје со отворање на истурени канцеларии – 
шалтери и тоа во општина Кисела Вода, населба Драчево и општина Ѓорче Петров. Овој потег 
има за цел да се приближат услугите кон граѓаните, а со тоа да им се заштеди време и пари 
кои тие ги губеа патувајќи до самиот центар на градот каде е сместена Подрачната служба на 
ФЗОМ за Скопје. 
Со ваквиот начин на работење се овозможија следните услуги: 

-Пријави-Одјави во здравственото осигурување (обрасци ЗО-1), замена и заверка на 
здравствена книшка; 
-Прием на ИЛ-1 Обрасци (Матичните лекари ќе можат да ги доставуваат ИЛ-1 обрасците за 
пријава или одјава на избор на лекар);  
-Печатење на сини картони (само дупли картони за осигурениците вклучително и за 
невработените лица ); 
-Пријава или одјава за избор на матичен лекар од страна на осигурениците 
-Потврди за платен придонес; 
-Потврди за ослободување од партиципација во цената на здравствените услуги за 
крводарители и лица со посебни потреби. 
Во изминатиот период т.е од започнување на работењето на истурените шалтери во горе 
наведените општини, дневно во просек има 100 пријави/одјави од фирми, 100 барања за 
промена на матичен лекар, 500 внесувања на ИЛ-1 обрасци за избор на лекар, 150 
декларации за сини картони (фирми кои подигнуваат) и 200 барања за печатење на дупли 
сини картони). 
Исто така сакаме да најавиме дека од понеделник 24.09.2012 година освен погоре 
наброените услуги осигурениците во истурените шалтери на ФЗОМ ќе можат да ги остварат и 
сите останати права од областа на здравственото осигурување кои досега ги добиваа во 
Подрачната Служба. 
ФЗОМ е институција која се грижи за своите осигуреници и ги зема во предвид 
придобивките од ваквиот начин на работа, затоа во иднина ќе ги разгледа можностите за 
отворање на повеќе истурени шалтери и во другите општини низ државата односно онаму 
каде гравитираат многу осигуреници во една подрачна служба. 
 
Претставници на ФЗОМ од утре 20.09.2012 ќе присуствуваат на регионалниот форум на 
фондови кој ќе се одржи во Белград (Република Србија). Форумот се одржува секоја година 
на кој присуствуваат  претставници на сите Фондови од регионот освен Фондот од Грција. 
Основната цел е размена на искуствата, новини и практиките во работењето на фондовите 
како и нивно имплементирање  за поедноставување на процедурите во работењето односно 
намалување на административната гилотина со која се среќаваат осигурениците при 
користење здравственото осигурување. 
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Претставниците од Фондот за здравствено осигурување на Македонија ќе имаат свое 
обраќање и тоа: 

- М-р Татјана Лукановска-Директор на Сектор финансии на тема: ФЗОМ се движи во 
насока како стратешки купувач; 

- М-р Маја Богдановска Стојановска-Директор на Сектор сметководство и трезор и М-р 
Гоце Гаврилов-Директор на Сектор информатика на тема : Поедноставување на 
административните процедури во ФЗОМ и преставување на Електронската 
здравствена картичка; 

- М-р фар. Кристина Христова-Директор на Сектор фармација на тема: Реформи во 
цената на лекови, ефектите од споредувањето на методологијата на референтните 
цени со максималната државна цена; 

- Бранко Аџигогов-Директор на Сектор контрола на тема : Контролата на ФЗОМ, 
типови, казнена политика и ефектите од истите. 

 
 

Со почит, 

                                                                                                      ФЗОМ 


