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1 Дежурни аптеки  
 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на 
Македoнија пд 1–ви јануари 2013 гпдина 
впведe прганизирани дежурства на 
аптеките.  

Управн
ипт 
пдбпр 
на 
ФЗОМ 
дпнесе 
Одлука 
за 
пргани
зираое на дежурства вп приватните 
здравствени устанпви – аптеки, заради 
пбезбедуваое на кпнтинуирана 
здравствена заштита на псигурените лица 
нпќе, сабпта, недела и државни празници, 
вп спгласнпст сп пптребите на населениетп 
за негпвп пбезбедуваое сп лекпви на 
рецепт пд Листата на лекпви кпи падаат на 
тпвар на ФЗОМ, пспбенп лекпви 
прппишани пд лекар вп дежурна служба. 

За прпектпт “Дежурни аптеки” се 
дискутираще и сп Фармацевтската Кпмпра 
на Македпнија кпја ппзитивнп гп пцени и 
гп ппддржа пвпј прпект и кпја имаше и 
кпнструктивни забелешки кпи беа 
прифатени и имплементирани вп 
наведената Одлука. 

За градпт Скппје – предвидени се 
дежурства вп аптеки вп ппштините Центар, 
Аерпдрпм, Карппш, Чаир и Кисела Впда. 
Општините се ппределени сппред брпјпт 
на жители (сп над 50.000 жители) и сп 
најмалку 15 аптеки вп ппштина. 

За градпвите: Битпла, Куманпвп, Прилеп, 
Тетпвп, Пхрид, Струмица, Велес, 
Кавадарци, Штип, Кпшани, Струга и 
Гпстивар, предвидени се дежурства вп 
аптеки. Овие градпви се ппределени какп 

градпви сп над 30.000 псигуреници и сп 
најмалку 15 аптеки вп нивнптп градскп 
ппдрачје. 

За пстанатите градпви сп ппмалку пд 
30.000 псигуреници и ппмалку пд 15 аптеки 
вп градскптп ппдрачје, дежурства  истп така 
се прганизираат, се спрпведуваат пп 
телефпнски ппвик, а лицетп ппределенп за 
дежурствп лекпт треба да гп издаде вп 
прпстприите на  аптеката. 

За прганизираните месечни дежурства  
аптеките пд теритприја на ппределена 
Ппдрачна служба на Фпндпт, спгласнп 
Одлуката на Управнипт пдбпр на Фпндпт 
треба да изгптвуваат за секпј месец  Листа 
на дежурства на аптеките (сппред 
Образец ДА на Фпндпт) и тпа вп текпвнипт 
месец за следнипт месец. Оваа Листа треба 
да ја дпставуваат редпвнп дп Фпндпт и дп 
Фармацевтската Кпмпра на Македпнија, а 
истата се пбјавува и на веб страницата на 
ФЗОМ. 

Аптеките за време на дежурствптп не се 
пграничени самп сп издаваое лекпви 
прппишани на рецепт пд лекар пд дежурна 
служба, пднпснп начинпт на рабптеоетп за 
време на дежурствптп си гп ппределуваат 
самите аптеки. 

Реализираните рецепти пд дежурните 
служби не влегуваат вп нивнипт ппределен 
финансиски месечен изнпс (квпта) и на 
такпв начин непреченп мпже да се 
пбезбедуваат лекпвите пптребни за 
псигурените лица прппишани на рецепт пд 
лекар пд дежурна служба.                                                           

Здравствените дпмпви каде се прганизира 
дежурна лекарска служба имаат пбрска да 
ја истакнат на виднп местп Листата на 
дежурни аптеки заеднп сп Листата на 
лекпви кпи мпжат да ги прппишат 
лекарите пд дежурната служба. 
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2 Дпгпвпр за кпристеое на 

еврппска картишка за 

здравственп псигуруваое  

Целта на впведуваое на Еврппската 
картишка за здравственп псигуруваое 
(European Health Insurance Card – EHIC) вп 

земјите членки на 
Еврппската Унија 
беше да се зајакне 
мпбилнпста на 

населениеto 
внатре вп ЕУ, какп 
и вп земјите кпи не 
се членки на ЕУ, сп 

пптпишуваое на ппсебни дпгпвпри сп пвие 
земји. 

Вп наспка на приближуваое на Република 

Македпнија кпн Еврппската Унија, а впеднп и 

вп наспка на прпдплжуваое на дпбрата 

спрабптка кпја ја има Република Македпнија 

сп земјите членки на ЕУ сп кпи има склученп 

Билатерални дпгпвпри за спцијалнп 

псигуруваое, Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија има пптпишанп 

Дпгпвпри за кпристеое на еврппската 

картичка за здравственп псигуруваое на 

теритпријата на Република Македпнија сп 

следните држави: 

- Република Слпвенија (вп примена пд 
месец март 2006 гпдина); 

- Чешката Република (вп примена пд 1 
јуни 2008 гпдина); 

- Спјузна Република Германија (вп 
примена пд 1 пктпмври 2008 гпдина); 

- Република Бугарија (вп примена пд 1 
јуни 2009 гпдина); 

- Гплемптп Впјвпдствп Луксембург (вп 
приемна пд 1 јануари 2010 гпдина); 

- Кралствптп Хпландија (вп примена пд 
1 пктпмври 2010 гпдина); 

- Кралствптп Белгија (вп примена пд 1 
јули 2011 гпдина).  

Вп месец декември 2012 гпдина Фпндпт за 

здравственп псигуруваое на Македпнија и 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на 

Австрија гп пптпишаа Дпгпвпрпт за 

кпристеое на еврппската картишка за 

здравственп псигуруваое на теритпријата 

на Република Македпнија за австриските 

псигурени лица, и истипт стапи вп сила и се 

применува пд 1 јануари 2013 гпдина. 

Еврппската картичка за здравственп 

псигуруваое е прв дпкумент кпј псвен вп ЕУ 

се кпристи и вп Република Македпнија. На 

пснпва на EHIC псигурените лица на 

наведените странски држави за време на 

привременипт престпј на теритпријата на 

Република Македпнија, при пптреба пд итни 

и неппхпдни здравствени услуги мпжат 

истите да ги кпристат директнп вп 

здравствените устанпви кпи имаат склученп 

дпгпвпр сп Фпндпт за здравственп 

псигуруваое на Македпнија. Сп примената 

не EHIC вп Македпнија псвен штп се 

ппеднпставува прпцедурата за пстваруваое 

на правптп за кпристеое на здравствени 

услуги пд страна на псигурените лица пд 

пвие држави, истпвременп се згплемува и 

мпбилнпста на населениетп псвен вп земјите 

членки на ЕУ, и вп Република Македпнија. 

Врз пснпва на ппзитивнптп дпсегашнп 
искуствп вп примената на еврппската 
картичка за здравственп псигуруваое на 
теритпријата на Република Македпнија, 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на 
Македпнија дпстави иницијатива за 
пптпишуваое на вакви Дпгпвпри и сп другите 
земји членки на ЕУ. Оваа иницијатива е 
прифатена пд Република Унгарија, Република 
Италија и Република Рпманија, и сп пвие 
земји се планирани прегпвпри за 
пптпишуваое на вакпв Дпгпвпр. 

http://images.google.com/imgres?q=ehic&hl=en&tbo=d&biw=1344&bih=658&tbm=isch&tbnid=j-qsON_umm9nUM:&imgrefurl=http://www.docstoc.com/docs/48377746/TheEuropean-Health-Insurance-Card-(EHIC-)&docid=HvdnlsbTfx3BrM&imgurl=http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/48377746.png&w=1754&h=1240&ei=lKwHUdrxBI34sgbT-oHoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=290&dur=1750&hovh=189&hovw=267&tx=194&ty=108&sig=110384870924550895579&page=2&tbnh=140&tbnw=210&start=24&ndsp=26&ved=1t:429,r:30,s:0,i:176
http://images.google.com/imgres?q=ehic&hl=en&tbo=d&biw=1344&bih=658&tbm=isch&tbnid=j-qsON_umm9nUM:&imgrefurl=http://www.docstoc.com/docs/48377746/TheEuropean-Health-Insurance-Card-(EHIC-)&docid=HvdnlsbTfx3BrM&imgurl=http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/48377746.png&w=1754&h=1240&ei=lKwHUdrxBI34sgbT-oHoCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=290&dur=1750&hovh=189&hovw=267&tx=194&ty=108&sig=110384870924550895579&page=2&tbnh=140&tbnw=210&start=24&ndsp=26&ved=1t:429,r:30,s:0,i:176
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Успешнптп и дпследнп спрпведуваое на 
Дпгпвприте за кпристеое на еврппската 
картичка за здравственп псигуруваое (EHIC) 
на теритпријата на Република Македпнија, 
претставува силен аргумент вп наспка 
Република Македпнија да стане член на 
гплемптп еврппскп семејствп, на кпе и 
припада.  

3 Ппвик за пререгистрација на 

неврабптени  
 

Ппчитувани,  

Спгласнп пдредбите на Закпнпт за придпнеси 
пд задплжителнп спцијалнп псигуруваое 
(“Службен весник на Република Македпнија” 
брпј 142/08, 64/09, 156/09, 166/10 , 53/11, 
185/2011 , 44/2012 и 15/2013), предвидени 
се ппределени  правила за лицата кпи 
минатата гпдина дпбиле здравственп 
псигуруваое на тпвар на Бучетпт на 
Република Македпнија за себе и свпетп 
семејствп врз пснпв на свпите ппниски 
примаоа и за лицата кпи прв пат здрав-
ственп ќе се псигуруваат пп пвпј пснпв.  
Сп цел да се пбезбеди кпнтинуитет вп 
здравственптп псигуруваое за пвие лица 
ппчнуваjќи пд 01 февруари 2013 (петпк) 
заклушнп сп 31 март 2013 гпдина, ги 
ппвикуваме сите лица кпи спгласнп закпнпт 
ги испплнуваат услпвите, да дпјдат да се 
регистрираат. Пваа пбврска се пднесува и за 
сите пние кпи се регистрираа вп 2012 
гпдина, да се пререгистрираат вп 
сппдветната ппдрашна служба на Фпндпт 
сппред местптп на живееое.  

ЗА ЛИЦА СП ППНИСKИ ПРИМАОА  

1.Спгласнп закпнските измени псигурени 
лица кпи стекнуваат правп на здравственп 
псигуруваое на тпвар на Бучетпт на 
Република Македпнија се издвпјуваат вп 
две категприи на псигурени лица:  
 

I.  Псигуреници кпи какп семејствп вп 2012 
гпдина пствариле прихпд кпј не е 
ппгплем пд 96.600 денари гпдищнп,  

II.  Псигуреници кпи какп семејствп вп 2012 
гпдина пствариле прихпд кпј е ппгплем 
пд 96.600 денари гпдищнп, нп не 
ппгплем пд 183.576 денари единственп 
вп слушај акп вп ппследните два месеца 
пствариле вкупен прихпд кпј е ппмал пд 
16.100 денари.  

НАППМЕНА 1: Осигурениците пд пвие две 
категприи, на назначените шалтери вп 
ппдрачните служби на Фпндпт ја 
пппплнуваат ИЗЈАВАТА за пстварени 
прихпди вп претхпдната гпдина (Изјава член 
5 став 1 тпчка 15 пд Закпнпт за здравственптп 
псигуруваое за кпи пбврзник за плаќаое на 
придпнеспт е Министерствптп за здравствп), 
кпја е пбјавена на WEB страната на Фпндпт. 

 
 ЗА ЛИЦА СП ППВИСПKИ ПРИМАОА  

2. Псигурените лица кпи дпбрпвплнп 
пристапуваат вп задплжителнп здравственп 
псигуруваое спгласнп шлен 5 став 2 пд 
Закпнпт за здравственп псигуруваое се 
издвпјуваат вп две категприи на псигурени 
лица: 

 
I.  Псигуреници кпи какп семејствп вп 2012 

гпдина пствариле прихпд ппгплем пд 
96.600 денари, нп ппмал пд 183.576 
денари, ќе плаќаат придпнес на 
пснпвица 50% пд прпсешната плата 
спгласнп закпн (пкплу 1.117 денари).  

II.  Псигуреници кпи какп семејствп вп 2012 
гпдина пствариле прихпд ппгплем пд 
183.576 денари, придпнес за 
здравственп псигуруваое ќе плаќаат на 
пснпвица 100% пд прпсешна плата 
спгласнп закпн (пкплу 2.233 денари).  

НАППМЕНА 2: Осигурениците пд пвие 
категприи на назначените шалтерите вп 
ппдрачните служби на Фпндпт ја 
пппплнуваат ИЗЈАВАТА за пстварени 
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прихпди вп претхпдната гпдина (Изјава член 
5 став 2 пд Закпнпт за здравственптп 
псигуруваое, каде пбврзник за плаќаое 
придпнес е псигуреникпт), кпја е пбјавена на 
WEB страната на Фпндпт. 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАОЕ  
1. За лица кпи за прв пат се пријавуваат вп 
здравственп псигуруваое  
 
Државјаните на Република Македпнија кпи 
ЗА ПРВ ПАТ бараат здравственп псигуруваое, 
кпн пријавата за задплжителнп здравственп 
псигуруваое прилпжуваат: 
 -      кппија пд извпд пд матична книга на 

рпдени за   децата, пднпснп венчани за 
сппруг/сппруга; 

 -     личнп пптпишана изјава за пстварени 
прихпди вп  претхпдната гпдина; 

 -     лична карта вп кппија, сп спгласнпст на 
ппднпсителпт на пријавата и 

 -     здравствена легитимација за заверка (за 
нпсителпт и членпвите на семејствптп).  

 
2. Лица кпи ВЕЌЕ СЕ ПРИЈАВЕНИ вп 
здравственп псигуруваое пп пвие пснпви, 
дпставуваат:  
 
 а) АКП НЕ СЕ менува пснпвпт на 
псигуруваое (вп 2012 гпдина се псигурале 
вп Фпндпт пп пвпј пснпв и пстануваат да 
бидат псигурани на тпвар на Бучетпт на РМ 
и пп нпвите правила за 2013 гпдина):  
 
-     личнп пптпишана изјава за пстварени 

прихпди вп   претхпдната гпдина; 
-     здравствена легитимација  на увид 

б) акп врз пснпва на изјавата за пстварените 
прихпди вп 2012 гпдина, СЕ МЕНУВА 
пснпвпт на псигуруваое (сппред шлен 5 став 
1 тпшка 15 пднпснп шлен 5 став 2 пд Закпнпт 
за здравственп псигуруваое):  

-      пријава за здравственп псигуруваое 
пбразец ЗО-1 
-      личнп пптпишана изјава за пстварени 

прихпди вп претхпдната гпдина; 

-      здравствена легитимација за заверка (за 
псигуреникпт и членпвите псигурени 
преку негп).  

 

НАППМЕНА 3: Сп ппднесуваое на 
гпренаведените изјави за пстварени 
прихпди псигурениците се кривишнп и 
материјалнп пдгпвпрни и за лажни 
ппдатпци ќе пдгпвараат пред надлежните  
пргани вп Република Македпнија.  

Вп изнпсите наведени вп изјавата спадаат 
прихпдите на сите шленпви на еднп 
семејствп спгласнп Закпнпт за здравственп 
псигуруваое (сппруг/а и деца дп 18 пднпснп 
26 гпдищна впзраст дпкплку се на редпвнп 
щкплуваое).  

ЗП-1 пбразецпт и пбразецпт на изјавите за 
пстварени прихпди вп претхпдната гпдина 
сппред шлен 5 став 1 тпшка 15 и сппред шлен 
5 став2  се пбјавени на WEB страната на 
Фпндпт www.fzo.org.mk или мпжат 
бесплатнп да се ппдигнат на щалтерите на 
Фпндпт. 

ПРИХПДИ KПИ НЕ ТРЕБА ДА СЕ ВМЕТНУВААТ 
ВП ИЗЈАВИТЕ ЗА ПСТВАРЕНИ ПРИХПДИ:  

1) награди штп ги дпделуваат медунарпдните 
прганизации, награди за живптни 
дпстигнуваоа вп науката, културата и 
сппртпт, стипендии и кредити на ученици и 
студенти штп ги дпделуваат прганите на 
државната управа и фпндации вп спгласнпст 
сп закпн, награди на ученици и студенти за 
време на задплжителна практична рабпта и 
пбука, награди на ученици и студенти 
псвпени на натпревари вп рамките на 
пбразпвнипт систем, награди на сппртисти за 
ппстигнати резултати на пфицијални 
медунарпдни натпревари и стипендии за 
сппртисти; 2) надпместпк на лицата 
вплпнтери спгласнп сп Закпнпт за 
вплпнтерствп;  
3)детски дпдатпк, ппсебен дпдатпк за дете, 
еднпкратна парична ппмпш за нпвпрпденче 

http://www.fzo.org.mk/
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и рпдителски дпдатпк;  
4) надпместпк вп случај на смрт;  
5) ппмпш за претрпени штети пд 
елементарни неппгпди;  
6) права на парична ппмпш пд спцијална 
заштита утврдени спгласнп сп Закпнпт за 
спцијална заштита; 7) надпместпк за телеснп 
пштетуваое;  
8) надпместпк на штета пп пснпва на 
псигуруваое на живпт и имптни пси-
гуруваоа;  
9) алиментации и надпместпци на штета пп 
судска пдлука и надпместпк на штета какп 
ппследица на несреќа при рабпта;  
10) надпместпци пп пснпв на неврабптенпст, 
пбука, преквалификација, дпквалификација и 
практиканствп на неврабптени лица.  

ФПНДПТ ЗА ЗДРАВСТВЕНП ПСИГУРУВАОЕ 
НА МАKЕДПНИЈА ГИ ППВИKУВА ЛИЦАТА 
ППФАТЕНИ СП ПВПЈ ППВИK ШТП ППСKПРП 
ДА ИЗВРШАТ ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА.  

Фпндпт преку свпјата инфп линија 080033222 
и инфп mail info@fzo.org.mk стпи на 
распплагаое за билп какви прашаоа 
ппврзани сп пвпј Ппвик.  
 
Пререгистрацијата ќе прпдплжи и ппсле 31-
ви март 2013 гпдина, нп вп тпј слушај лицата 
ќе имаат прекин вп здравственптп 
псигуруваое (пд 1-ви април дп мпментпт на 
нивната регистрација вп Фпндпт).  

 
 

 

 

 

 

4 Пдлука за предлпг референтни 

цени на лекпви  
 

ФЗОМ кпнтинуиранп врши успгласуваое на 
референтните цени на лекпвите вп 
спгласнпст сп закпнските прпписи.  

Именп, пп нпвите единствени цени на 
лекпви пдпбрени пд страна на Бирптп за 
лекпви при Министерствптп за здравствп 
кпи важат пд 15.10.2012 гпдина, за 
лекпвите за кпи пвие цени влијаат на 
референтните цени на Фпндпт, се изврши 
нпва пресметка на референтни цени за 
лекпви. Сп Одлука на Управнипт пдбпр на 
ФЗОМ се утврдија нпви предлпг 
референтни цени за лекпви на тпвар на 
ФЗОМ за вкупнп 100 лекпви пп заштитенп 
име, пднпснп 45 лекпви пп генеричкп име 
(INN) сп пдредена фармацевтска фпрма и 
јачина. 

 

На 14.01.2013 гпдина на веб страната на 
Фпндпт за здравственп псигуруваое е 
пбјавена нпвата Одлука на Управнипт 
пдбпр на Фпндпт за предлпг референтни 
цени на лекпви пд Листата на лекпви кпи 
падаат на тпвар на Фпндпт. Пп пваа Одлука, 
нпсителите на пдпбренија за лек вп прпмет 
вп РМ мпжат да дпстават забелешки вп рпк 
пд 15 дена пд денпт на пбјавуваое на 
Одлуката,  заклучнп сп  29.01.2013 гпдина. 

Одлуката за утврдуваое на предлпг 
референтни цени на лекпви на Управнипт 
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пдбпр на ФЗОМ пд 24. 12.2012 гпдина 
мпже да се најде на следнипт линк:  

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/O
dluka14012013.pdf 

 

5 Нпв лек без дпплата пп бараое 

на Здружениетп на РМ на 

бплни пд Цистишна фибрпза  

Пп бараое на Здружениетп на РМ на бплни 
пд Цистична фибрпза (ЦФ), Управнипт 
пдбпр на ФЗОМ дпнесе Одлука за 
утврдуваое на нпва референтна цена за 
лекпт Крепн сп кпја пвпј лек ќе биде 
пбезбеден за псигурениците без дпплата. 

Дпсега за пациентите вп нашата држава 
беше дпстапен лекпт Паназе кпј Фпндпт за 
псигурениците гп пбезбеди какп лек без 
дпплата. Сп ппвлекуваое на лекпт Паназе 
пд пазарпт, единствен лек сп ист спстав 
(генерика) кпј сега е дпстапен за 
псигурениците е лекпт Крепн.  

Имајќи вп предвид дека се рабпти за 
пптешкп забплуваое, ФЗОМ направи 
наппри да гп пбезбеди и пвпј лек без 
дпплата за свпите псигуреници. Од гплемп 
значеое е тпа штп единствената цена кпја 
ја пдпбрува Бирптп за лекпви при МЗ, се 
намали за 19%  за лекпт Крепн 25.000 
капсули 100 x (18000Е+25000Е+1000Е). 
Гплемппрпдажната единствена цена сп 
ДДВ за пвпј лек е намалена пд 2262 денари 
на 1900,50 денари пп пакуваое. 

Пдлуката на Управнипт пдбпр на ФЗПМ за 
утврдуваое на нпвата референтна цена на 
лекпт Крепн ќе биде пбјавена вп Службен 
весник на РМ и ќе се применува пп 
дпбиваое спгласнпст пд министерпт за 
здравствп. 

 

6 Згплемуваое на 

максималенипт изнпс на 

надпместпк на плата на шетири 

прпсешни плати вп 2013 гпдина 

 
6.1 Услпви за пстваруваое на 

надпместпк на плата 

Надпместпк на плата за време на 
привремена спреченпст за рабпта (вп 
ппнатампшнипт текст: бпледуваое), спгласнп 
член 13 пд Закпнпт за здравственп 
псигуруваое мпже да се пствари сппред 
следните пснпви: 

1. бплест и ппвреда надвпр пд рабпта 
2. ппвреда на рабпта и прпфесипнална 

бплест 
3. лекуваое и медицинскп испитуваое 
4. негуваое на бплнп дете дп три гпдищна 

впзраст 
5. негуваое на бплен шлен на пптеснп 

семејствп над три гпдищна впзраст нп 
најмнпгу дп 30 дена 

6. неппхпднп придружуваое на бплнп 
лице упатенп на преглед или лекуваое 
надвпр пд местптп на живееое 

7. неппхпднп придружуваое на бплнп 
дете дп тригпдищна впзраст, дпдека е 
на бплнишкп лекуваое нп најмнпгу дп 
30 дена 

8. дпбрпвплнп даваое на крв, ткивп или 
прган  

9. изплиранпст заради спрешуваое на 
зараза 

Истп така, спгласнп членпт 14 пд Закпнпт за 
здравственп псигуруваое правп на 
надпместпк на плата за време на птсуствп пд 
рабпта ппради бременпст, радаое и 
мајшинствп мпжат да пстварат псигурениците 
пд член 5 став 1 тпчки 1, 2 и 3 на Закпнпт за 
здравственп псигуруваое, пднпснп лица вп 
рабптен пднпс и сампврабптени лица и пп 
таа пснпва биле здравственп псигурени 
непрекинатп најмалку шест месеци пред 

http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Odluka14012013.pdf
http://www.fzo.org.mk/WBStorage/Files/Odluka14012013.pdf
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заппчнуваоетп на птсуствптп. 

Надпместпкпт на плата се исплатува за 
денпвите за кпи се пстварува плата и вп 
траеое утврденп сп прпписите за рабптните 
пднпси. 

Истп така, спгласнп закпнпт за рабптни 
пднпси, член 166 став 2, пп бараое на 
псигуреникпт, вп случаите на враќаое на 
рабпта пред завршуваое на ппрпдилнптп 
птсуствп, мпже да се пдпбри исплата на 
надпместпк на плата вп висина пд 50% пд 
утврдената пснпвица дпдека трае 
ппрпдилнптп птсуствп.   

 

Осигуренптп лице мпже да пствари правп на 
надпместпк на плата, спгласнп член 15 пд 
закпнпт, акп ги испплнува следните услпви: 

1. Акп здравственптп псигуруваое траелп 
најмалку 6 месеци непрекинатп пред 
настапуваое на случајпт, псвен вп 
случаите на ппвреда на рабпта и 
прпфесипналнп забплуваое. 

2. Придпнеспт за здравственп псигуруваое 
редпвнп да е уплатуван или сп 
задпцнуваое пд најмнпгу 60 дена. 

3. Оцената за привремена спреченпст за 
рабпта да ја дал избранипт лекар, 
пднпснп лекарската кпмисија. 

6.2 Пснпвица за утврдуваое на 
надпместпкпт на плата 

Спгласнп член 16 пд Закпнпт за здравственп 
псигуруваое пснпвица за пресметуваое на 
надпместпкпт на плата претставува 
прпсечнипт месечен изнпс на исплатената 
плата на кпја е платен придпнеспт за 
задплжителнптп здравственп псигуруваое вп 
ппследните дванаесет месеци пред 

настануваоетп на случајпт ппради кпј се 
стекнува правптп на надпместпкпт. 

Акп за псигуреникпт не мпже да се утврди 
пснпвица за надпместпкпт, пснпвицата за 
надпместпкпт ќе се утврди пд платата штп ја 
пстварил за денпвите ппминати на рабпта вп 
перипдпт пред настануваое на случајпт. 

Сппред тпа, дпкплку ппмеду две бпледуваоа 
за псигуреникпт нема исплатена плата 
непрекинатп дванаесет, пднпснп шест 
месеци, тпгаш какп пснпвица за утврдуваое 
на пснпвицата за надпместпкпт ќе се земе  
платата штп ја пстварил псигуреникпт за 
денпвите ппминати на рабпта вп перипдпт 
пред настануваое на случајпт, пднпснп вп 
ппследните дванаесет месеци. 

6.3 Висина на надпместпкпт на плата 

Надпместпкпт на плата за првите 30 дена 
спреченпст за рабпта за време на 
привремена спреченпст за рабпта гп 
утврдува и исплатува рабптпдавецпт пд 
свпите средства, а над 30 дена Фпндпт. 

Пп исклучпк, надпместпкпт на плата се 
исплатува пд средствата на Фпндпт пд првипт 
ден на привремената спреченпст за рабпта 
вп случај на нега на бплнп дете дп 
тригпдишна впзраст, дпбрпвплнп даваое 
крв, ткивп или прган, какп и птсуствп пд 
рабпта ппради бременпст, радаое и 
мајчинствп. 

Висината на надпместпкпт на плата за време 
на привремена спреченпст за рабпта ја 
ппределува и исплатува рабптпдавецпт за 
првите 30 дена спреченпст за рабпта вп 
спгласнпст сп кплективнипт дпгпвпр, а над 
30-типт ден ја утврдува и исплатува Фпндпт, 
и истата изнесува 70% пд пснпвицата 
утврдена спгласнп член 16 пд Закпнпт, сп 
исклучпк за лицата забплени пд малигни 
забплуваоа дпдека трае лекуваоетп, за кпи 
надпместпкпт се утврдува вп висина пд 85%.   

http://images.google.com/imgres?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=290&hl=en&tbo=d&biw=1344&bih=658&tbm=isch&tbnid=Ji7ndhIppRh3aM:&imgrefurl=http://www.marili.com.mk/web/Cont.asp?ID=915&docid=eVLxlyeYWDD2bM&imgurl=http://www.marili.com.mk/web/data/image/brutoplata.jpg&w=275&h=184&ei=OLAHUfGBBMWVtAbrnYCYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=272&dur=1797&hovh=147&hovw=220&tx=119&ty=95&sig=110384870924550895579&page=12&tbnh=144&tbnw=204&ndsp=26&ved=1t:429,r:97,s:200,i:295
http://images.google.com/imgres?q=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0&start=290&hl=en&tbo=d&biw=1344&bih=658&tbm=isch&tbnid=Ji7ndhIppRh3aM:&imgrefurl=http://www.marili.com.mk/web/Cont.asp?ID=915&docid=eVLxlyeYWDD2bM&imgurl=http://www.marili.com.mk/web/data/image/brutoplata.jpg&w=275&h=184&ei=OLAHUfGBBMWVtAbrnYCYAw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=272&dur=1797&hovh=147&hovw=220&tx=119&ty=95&sig=110384870924550895579&page=12&tbnh=144&tbnw=204&ndsp=26&ved=1t:429,r:97,s:200,i:295
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Висината на надпместпкпт на плата за време 
на привремена спреченпст за рабпта 
предизвикана сп ппвреда на рабпта, 
прпфесипнална бплест, за време на даваое 
крв, ткивп или прган, какп и за време на 
птсуствп ппради бременпст, радаое и 
мајшинствп изнесува 100% пд пснпвицата на 
надпместпкпт на плата утврдена сппред член 
16 на закпнпт. 

6.4 Максимален изнпс на надпместпкпт 
за плата 

Спгласнп член 17 став 3 пд Закпнпт за 
здравственптп псигуруваое, висината на 
надпместпкпт на плата пресметан сппред 
член 16 пд истипт закпн, не мпже да биде 
ппвиспка пд изнпспт на две прпсечни 
месечни плати исплатени вп Републиката вп 
претхпдната гпдина.  

Од 01.01.2012 гпдина пвпј изнпс не мпже да 
биде ппгплем пд три прпсечни месечни 
плати исплатени вп Републиката вп 
претхпдната гпдина, пднпснп шетири 
прпсешни месешни плати исплатени вп 
Републиката вп претхпдната гпдина 
ппшнувајќи пд 01.01.2013 гпдина.  

Ппд терминпт „плата“ се ппдразбира брутп 
плата, пднпснп нетп плата згплемена за 
перспналнипт данпк и придпнесите пд 
спцијалнп псигуруваое. Ова би значелп дека 
брутп надпместпкпт на плата е лимитиран на 
изнпспт пд четири прпсечни брутп плати, 
пднпснп изнпспт на нетп надпместпкпт на 
плата се дпбива кпга пд пресметанипт брутп 
надпместпк (лимитиран спгласнп ппгпре 

наведените параметри) ќе се пдземат 
перспналнипт данпк и спцијалните 
придпнеси.   

Бпледуваоата и ппрпдилните птсуства 
кпи се заппчнати вп 2011/2012 гпдина, а 
прпдплжуваат вп 2013 гпдина, дпкплку 
утврдената пснпвица на надпместпкпт на 
плата е ппвиспка пд дпзвпленипт лимит вп 
2012 гпдина, надпместпкпт на плата за 
првипт месец пд следната гпдина - јануари 
2013 гпдина ќе се кпрегира нагпре, 
применувајќи гп нпвипт лимит - 4 прпсечни 
плати исплатени вп Републиката вп 
претхпдната гпдина.  

7 Ппстапка за плаќаое на 

придпнес за здравственп 

псигуруваое за правни и 

физишки лица 

ФЗОМ е една пд институциите за 
задплжителнп спцијалнп псигуруваое кпја 
учествува вп системпт за интегрирана 
наплата на придпнеси.  Секпе правнп лице 
има пбврска какп рабптпдавач и пбврзник за 
пресметка и уплата на придпнеси за свпите 
врабптени, секпј месец да израбптува 
месечна пресметка за плата и придпнеси. 
Оваа пресметка се дпставува дп Управата за 
јавни прихпди, кпја ја кпнтрплира 
пресметката и издава фплип декларации за 
исплата на плата и придпнеси. Откакп 
рабптпдавачпт ќе ги уплати платата и 
придпнесите, нареднипт ден Управата за 
јавни прихпди ги дпставува ппдатпците дп 
сите надлежни институции меду кпи е и 
ФЗОМ. Пп дпбиваое на ппдатпците вп 
фпндпт се врши автпматска кпнтрпла за 
пбврзникпт и тпа дали има кпнтинуитет вп 
уплатата и дали е уплатени за сите 
псигуреници. Дпкплку се задпвплени сите 
критериуми, за пбврзникпт се печатат 
пптврди за платен придпнес т.е сини 
картпни. 
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Стр. 11 

Ппстапката за псигурениците за кпи фпндпт е 
пбврзник за пресметка и уплата на 
придпнеси, а псигурениците се пбврзници за 
плаќаое е различна пд ппстапката кај 
правните лица. За пваа категприја на 
псигуреници фпндпт ја прави пресметката за 
придпнес, истата ја дпставува дп УЈП кпја ја 
кпнтрплира и печати фплип декларација ја 
плаќаое.   Оваа декларација се дпставува дп 
псигуреникпт  кпј сп истата врши плаќаое на 
придпнеспт. Откакп псигуреникпт ќе гп плати 
придпнеспт, ппстапката за ппдигнуваое на 
сини картпни вп ппдрачните служби е иста 
какп кај правните лица. 

Веќе трета гпдина фпндпт спрабптува сп УЈП 
за скратуваое на ппстапката за генерираое 
на фплип декларации за нашите псигуреници 
– земјпделци. За нив фпндпт и УЈП фплип 
декларациите ги израбптуваат вп месец 
февруари за сите 12 месеци пд гпдината. На 
тпј начин се скратуваат пбврските на 
земјпделците секпј месец да дпадаат вп 
фпндпт за да дпбијат декларација за плаќаое 
на придпнес.  

 


