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СООПШТЕНИЕ 

ЕДНОШАЛТЕРСКИ СИСТЕМ –РАЗМЕНА НА ДОКУМЕНТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ 
 

 
Фпндпт за здравственп псигуруваое пд самипт ппчетпк на прпектпт за Еднпшалтерски систем 

на МИОА е активнп вклучен вп истипт и успешнп ја спрпведе рефпрмата и ги пствари, пднпснп 
пставрува целите на прпектпт:  

1. Првп ја намали (намалува) пптребната дпкументација за дпнесуваое на решенија за 
пствруваое на правата пд здравственп псигуруваое, (т.н. административна гилптиоа), 

2. Вп медувреме, медусебнп електрпнски се ппврзува сп институциите, 
3. Финалнп, пвпзмпжува плеснуваое на административните прпцедури за 

псигурениците, преку пбезбедуваое пп службена дплжнпст пд други државни пднпснп 
јавни институции на сите пптребни ппдатпци/дпкументи. 

4. Какп дппплнуваое на прпектпт, ФЗОМ ппради специфичнпста на свпјата рабпта, 
направи прпшируваое на административнптп плеснуваое и пбезбедува дпкументи 
пп службена дплжнпст и пд странствп, и тпа пд недржавни институции. 

АДМИНИСТРАТИВНА ГИЛПТИОА 
Вп рамки на прпектпт, ФЗОМ 

спрпведе „административна гилптиоа“ 
пднпснп ја сведе на минимум пптребната 
дпкументација вп прилпг на бараоата. 
Оваа мерка беше мпжнп да се спрпведе 
какп резултат на електрпнскптп 
ппврзуваое на ФЗОМ сп свпите српдни 
институции, и тпа ПИОМ, АВРМ и УЈП, сп 
штп сите ппдатпци кпи мпже да ги 
пбезбеди директнп пд пвие институции 
не ги бара ппвеќе пд граданите, ниту пак 
за тпа им наплаќа на истите, бидејќи 
размената на ппдатпците се врши на 
дневна пснпва пп електрпнски пат, 
пднпснп без дппплнителни трпшпци за 
администрираое.  

Сп пваа мерка ФЗОМ успеа да намали дури 20 пптребни дпкументи вп 11 пбрасци на 
бараоа за дпнесуваое на решенија, пднпснп пд претхпднп пптребни вкупнп 54 дпкументи, сега 
се пптребни 34 (пвпј прпцес на ревизија на пптребната дпкументација ФЗОМ гп прпдплжува). 
Дел пд дпкументацијата кпја не е пптребна е следнава: М1/М2 пбразец, НП-1-пбразец - пптврда 
за прпсечнп исплатена плата, платни списпци, дпгпвпр за рабпта, декларации за ппднесена 
пресметка на плата дп УЈП, извпди пд сметки за исплатена плата. Сепак ппстпи дпкументација кпја 
е сеуште задплжителна и немпже да се пбезбеди електрпнски какп штп се: Отпусни писма пд ЗУ, 
Извештај за спреченпст на рабпта пд избран лекар, лични изјави заверени на нптар и сл.   

Практичнп, Фпндпт гп препплпви брпјпт на дпкументи штп ги бара пд граданите или 
институциите какп придружни на бараоата за пстваруваое на права.  
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Кплку за илустрација, за бпледуваоа пд претхпднп пптребни 10 дпкументи сега се бараат самп 
4 (или 3), а за ппрпдилнп птсуствп пд 10 сега се бараат самп 4, пднпснп 2 (1 пд нив се бара самп за 
фирми сп еден врабптен, а 1 мпже да гп пбезбеди и ФЗОМ пп службена дплжнпст). 

 
ДПКУМЕНТИ ПП СЛУЖБЕНА ДПЛЖНПСТ ПД ИНСТИТУЦИИ СП КПИ ЗАСЕГА НЕ ППСТПИ 

ЕЛЕКТРПНСКП ППВРЗУВАОЕ 
Вп ФЗОМ ппстпјат вкупнп 19 типпви на стандардизирани бараоа пд кпи за 14 се изгптвуваат 

решенија спгласнп управна ппстапка.  
Нпвина вп рабптеоетп на Фпндпт претставува пбезбедуваое пп службена дплжнпст на 

писмени дпкументи пд други државни институции сп кпи нема електпрнскп ппврзуваое, без 
при тпа да гп пптеретува граданинпт. 
Сега веќе за 10 бараоа за пстваруваое на права ФЗОМ пвпзмпжува прибавуваое на сите 
дпкументи пп службена дплжнпст (и псигуреникпт единственп штп треба да ппднесе е бараое 
на шалтер за пстваруваое на некпе правп), пднпснп 

1. вп 2 бараоа пбезбедуваме извпд пд матична книга на рпдени пд управата за впдеое на 
матични евиденции 

2. вп 3 бараоа пбезбедуваме дпкументи пд МТСП какп штп се решение за адаптација 
(ппсвпјуваое), решение за категпризација на деца сп ппсебни пптреби, спгласнпст за 
упатуваое на рабптници вп странствп (квпти),  

3. вп 3 бараоа пбезбедуваме дпкументи пд странствп (птпусни писма за лекуваое, фактури, 
прпфактури пд странски бплници и сл.) 

4.  вп 2 бараоа пп службена дплжнпст пбезбедуваме напд, пценка и мислеое пд Лекарски 
кпмисии.  

За пвие дпкументи, кпи Фпндпт ќе ги прибави пп службена дплжнпст вп име на граданинпт, а се` 
уште се вп писмен фпрмат, пднпснп не се пренесуваат дп Фпндпт какп електрпнски запис, 
пстанува граданинпт да ја плати таксата прппишана пд институцијата кпја гп издава дпкументпт 

(услугите на Фпндпт се бесплатни и 
за пваа дппплнителна функција) 
дпкплку истипт не е пбезбеден пд 
страна на граданинпт.  

Преку пваа нпва мпжнпст за 
драданите Фпндпт гпдишнп мпже да 
ја намали пптребата пд талкаое пп 
ппвеќе институции на минимум 
40.000 баратели,  пднпснп на сите 
псигуреници кпи имаат пптреба да 
пстварат некпе правп пд пбласта на 
здравственптп псигуруваое, а за тпа 
вп минатптп мпрале да пдат и дп 
други институции за да пбезедат 
придружни дпкументи.  

ИДНИ ЧЕКПРИ 
ФЗОМ на свпјата веб страница ги 

истакна сите пбрасци на бараоа и упатства за нивнп пппплнуваое, сп мпжнпст за електрпнскп 
пппплнуваое.  Вп нареднипт перипд ФЗОМ ќе рабпти на пвпзмпжуваое и на електрпнскп 
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ппднесуваое на истите штп значи пстваруваое на правп без физичкп присуствп на псигуреникпт 
на шалтер.  

 
Линкпт на кпј мпже да се преземат сите пбрасци и електрпнски да се пппплнат е следнипт: 
http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=AFCEBD1C4148A34EA9769F757FF69E7F 
 
  
ФЗОМ вп спрабптка сп МИОА и ппнатаму ќе рабпти на унапредуваое на пстваруваоетп на правата 
на граданите и унапредуваое на услугите кпи ги дпбиваат на шалтерите. Сп размената на 
дпкументите пп службена дплжнпст се пвпзмпжува ппзадински прпцес кпј е невидлив за 
граданите, а е вп нивна кприст и има за цел намалуваое на непптребни ппсети пп различни 
шалтери. Размената на дпкументи иакп претставува дппплнителнп пптеретуваое на самите 
институции, истпвременп претставува и дплжнпст кпја мпраме да ја спрпведеме какп нужен чекпр 
кпн кпнечнп рефпрмираое на системпт и ставаое на граданинипт вп фпкуспт на институциите. 
Крајнипт епилпг пд пвие рефпрми кпи се спрпведуваат чекпр пп чекпр вп пплза на граданите 
претставува вистински еднпшалтерски систем- универзален шалтер за сите права вп рамките на 
институција, какп и пстваруваое на сите права пп електрпнски пат – без физичкп присуствп на 
граданинпт. 

ГРАДАНИНОТ НА ПРВО МЕСТО! 

http://www.fzo.org.mk/default.asp?ItemID=AFCEBD1C4148A34EA9769F757FF69E7F

