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Барање за отворање на посебна линија за донации  
за лица болни од COVID 19 

Инструкции за поднесување на ова барање се дадени на наредната страна  
 

Податоци за Корисник на донацијата  
 
(Внесете име, презиме, ЕМБГ, број на л.к.,  адреса на 
живеење/престојување и општина)   

  

Податоци за подносителот на Барањето *  
*пополнува родител/старател/брачен сопатник 
доколку корисникот на донација е малолетен или не е 
во можност да потпишува договори  

(Внесете име, презиме, ЕМБГ, број на л.к., адреса на 
живеење/престојување и општина)   

  

Дали сте согласни податоци за донацијата да се 
објават на веб страната на А1 Македонија? 
(Се објавуваат име и презиме на Корисникот на 
донација, бројот на доделената линија за донација и 
нејзиното времетраење на интернет страната на А1 
Македонија во делот за отворени линии за донација)   

 
 
 

ДА                  НЕ 

Дали се одобрени средства за лекување од ФЗО? ДА                  НЕ 

Колку средства се одобрени од ФЗО? (внесете сума)  

Намена на собраните средства  
(да се наведе за каква интервенција се потребни 
донираните средства и медицинската установа)   

  

Потребен износ на парични средства*  
*се наведува износот за потребното лекување наведен 
во документот од медицинската установа и се 
доставува соодветен доказ за потребниот износ  

  

Трансакциска сметка и депонентна банка на која 
ќе се префрлат средствата   

 

Телефонски број и e-mail адреса за контакт   

Датум и потпис на подносител на барањето    

 
 Напомена: Корисникот на донацијата самостојно одлучува дали ќе се лекува во државна 

здравствена установа или во приватна здравствена установа. Посебните линија за донации за 
лица болни од COVID 19 се отвараат само доколку лекувањето не може да се изведе во државна 
здравствена установа во РСМ. 

Кон пополнетото Барање потребно е да се приложат следните документи: 
>  Документ со наведена Дијагноза и конзилијарно мислење за потреба од лекување од 

овластена установа за утврдена медицинска дијагноза не постара од 2 (два) месеци  
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>  Предлог за упатување на операција/лекување во земјата/во странство  

>  Допис од медицинската установа за закажана операција/лекување во која е наведена 
цената на чинење на третманот  

> Доколку се одобрени средства од Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗО) 
да се приложи копија од барањето и одлуката на ФЗО 

>  Копија од жиро/трансакциска сметка  

>  Копија од лична карта на корисникот на донација 
>  Доколку се работи за линија која е наменета за корисник на донација кој е малолетно лице 

или лице кое не е во состојба да го потпише договорот, кон документите треба да се 
приложи и копија од Извод од матична книга на родени за Корисникот на донација; копија 
од Извод од матичната книга на венчаните од барачниот сопатник на Корисникот на 
донацијата, доколку Корисникот на донацијата не е во можност да потпишува договори; 
како и копија од лична карта на родителот/старателот/брачен сопатник, лице кое го 
поднесува барањето во име на Корисникот на донација. 
 

 
Адреса за доставување на документацијата 

Потребните документи може да се достават по пошта или лично до А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, 
Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, 1000 Скопје, со назнака “Барање за отворање на донациска 
линија - за Оддел за корпоративни комуникации”  

Важни напомени 
> Барањето за отворање на посебна линија за донации може да биде одобрено само доколку 

е доставена комплетна документација. 
>  Врз основа на прифатено барање, А1 Македонија ќе отвори посебна линија за донации. Со 

повик на оваа линија, се донира фиксен износ од 100,00 денари. Линијата е достапна за 
донации само на корисниците на А1 Македонија.  

>  Времетраењето на користење на линија за донации е ограничено на најмногу 3 (три) месеци 
по корисник на донација.  

>  Исплатата на собраните донирани средства од корисниците на А1 Македонија се врши врз 
основа на склучен Договор за користење на посебна линија за донации. 

>  Износот на собраните средства донирани од корисниците на А1 Македонија, А1 Македонија 
ќе го исплати во целост на трансакциската сметка наведена во поднесеното барање и 
склучениот договор. Корисникот на донацијата е одговорен за исполнување на било какви 
обврски за пријавување и плаќање на данок за префрлените парични средства согласно 
закон.  

>  А1 Македонија ги користи документите и податоците од барањето исклучиво за потребите 
на отворање и користење на посебната линија за донации. Врз основа на барање согласно 
пропис податоците од ова барање може да бидат доставени до надлежен државен орган.  

>  Врз основа на дадена согласност, А1 Македонија ќе објави податоци за Корисникот на 
донацијата  и доделената посебна линија на својата веб страница. Сите останати канали за 
комуникација на доделената линија во јавноста се на товар и обврска на Корисникот на 
донацијата. 

 


