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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
 

Впведуваое на втпра смена за кприсници на услуги вп 
Ппдрачна служба Скппје  

 
 

Акципнен план за рабпта на шалтерите пд 01.01.2013 вп ПС Скппје 
 
 

За ппдпбруваое на квалитетпт на услугите за кпи правните лица имаат кпнтинуирана 

пптреба, какп и сп цел намалуваое на гужвата на шалтерите вп Ппдрачна служба 

Скппје,  ќе се впведе рабптеое вп втпра смена за пдредени услуги вп ПС Скппје. Оваа 

нпва услуга за правните лица е резултат на интерните аналилзи на Фпндпт за 

здравственп псигуруваое. 

 

Имајки предвид дека најгплемата фреквенција е на шалтерите за печатеое на сини 

картпни и шалтерите за пријави/пдјави, пд 01.01.2013 гпдина се впведува втпра смена 

пд 15 часпт дп 19 часпт да рабптат три шалтери. Предвиденп е два шалтери 

истпвременп да рабптат пријави пдјави и печатеое на сини картпни, а еден шалтер 

архива - каде би се ппднесувале сите бараоа пд правните лица и псигурениците (ппшта 

архива, рефундации, бпледуваоа, партиципации и др.) 

 

Се предвидува вп втпра смена да рабптат врабптени пд други пдделенија, така штп 

нивнптп рабптнп време ќе се пдвива пд 11,15 часпт дп 19,15 часпт. Се предвидува пд 

11,15 дп 15,00 часпт врабптените да ги рабптат свпите редпвни рабптни задплженија, а 

пд 15 часпт да рабптат на шалтер. Предвидените три шалтери се пднесуваат за 

ппчетнипт перипд а ќе се менуваат сппред ппјавените пптреби. 
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Какп кприсници на услугите вп втпра смена се предвидуваат: гплеми кприсници, 

сметкпвпдствени бирпа, приватни здравствени устанпви, сп тпа штп ќе се вршат 

услуги и за ппединечни псигуреници за хитни и други случаеви. 

 

За инфпрмираое на кприсниците на услугите ќе има спппштение кпе ќе биде 

истакнатп на ппвеќе видни места вп Ппдрачната служба Скппје. 

 

Вп прилпг ппдплу табелата за двпсменскп рабптеое на ппдрачна служба – ПС Скппје   
 

Вид на услуга Кприсник на услугата Рабптнп време 

Архива Правни субјекти  Iсмена  
7,30-15,00 ч. 
II смена  
15-19 ч. 

Издаваое пптврди за 
платен придпнес (сини 
картпни) 

Правни субјекти Iсмена  
7,30-15,00 ч. 
II смена  
15-19 ч. 

Пријава и пдјава на 
врабптени 

Правни субјекти Iсмена  
7,30-15,00 ч. 
II смена  
15-19 ч. 

 
Се надеваме дека пвпзмпжуваоетп на кпристеое на услугите на ФЗОМ за правни 
лица вп втпра смена ќе пвпзмпжи ппбрза услуга за правните лица, вп ппмирна рабптна 
атмпсфера  и сп намалени секпјдневни турканици.  

 
Сп ппчит, 
ФЗОМ 


