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Спппштение за медиуми 

Пререгистрација на наврабптени лица  

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 Буџетпт на Република Македпнија за себе и свпетп семејствп врз 
пснпв на свпите ппниски примаоа и за лицата кпи прв пат здравственп ќе се псигуруваат пп пвпј 
пснпв.  

Сп цел да се пбезбеди кпнтинуитет вп здравственптп псигуруваое за пвие лица ппшнуваjќи пд 01 
февруари 2013 (петпк) заклучнп сп 31 март 2013 гпдина, ги ппвикуваме сите лица кпи спгласнп закпнпт 
ги испплнуваат услпвите, да дпјдат да се регистрираат. Оваа пбврска се пднесува и за сите пние кпи се 
регистрираа вп 2012 гпдина, да се пререгистрираат вп сппдветната ппдрачна служба на Фпндпт сппред 
местптп на живееое. Неврабптените лица  нпсители на здравственп псигуруваое пптребнп е да се 
пререгистрираат вп ппдрашните служби на Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија. 
Пререгистрираоетп е сп цел да се изврщи прпмена на пснпвпт на псигуруваое, сп пптпищуваое изјава 
за пстварени прихпди и презаверка на здравствените легитимации какп и пптпплнуваое на бараое за 
издаваое на електрпнска здравствена картишка. 

Иакп ФЗОМ ги ппвика сите неврабптени 2 месеци пред стапуваоетп на сила на закпнпт, а сп цел 
пбезбедуваое на кпнтиниутет на здравственп псигуруваое кај неврабптените лица, мпраме да 
кпнстатираме дека пдзивпт на неврабптените лице е мнпгу слаб. Пплпвина месец пд заппчнуваоетп на 
пререгистрацијата самп 14.785 лица, пд вкупнп 228.548 лица нпсители на здравственп псигуруваое, 
т.е самп 6.47% извршиле пререгистрација. 
 

Оснпвпт за здравственп псигуруваое сппред шлен 5 став 1 тпшка 6 (неврабптени лица) пд закпнпт 
за здравственп псигуруваое е на тпвар на бучетпт на Р.Македпнија какп категприја. Сп измените на 
закпнпт пд 01.09.2011 за неврабптените лица кпи изврщиле пререгистрација, бучетпт на Република 
Македпнија преку Министерствп за здравствп ќе прпдплжи да плаќа за здравственп псигуруваое. 

Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија би сакал да апелира и да ги ппвика граданите 
ппфатени сп пвпј ппвик щтп ппскпрп да изврщат пререгистрација и да не гп шекаат ппследнипт мпмент за 
пререгистрација за да се избегнат гужвите, дпцнеоата и нервпзите, нп истпвременп Фпндпт сака да се 
псигура дека нащите псигуреници ќе си ги пстваруваат свпите права вп кпнтинуитет. Оспбенп апелираме 
дп лицата вп гппгплемите градпви, шиј прпцент на пререгистрација дп сега е следнипв: Скппје 3.32%, 
Кавадарци 3.46%, Струга 4.98%, Прилеп 4.70%, Кишевп 5.66%, Берпвп 3.52%, Делшевп 7.99%, К.Паланка 
10.26%, Тетпвп 13.87% Охрид 5.26% , да дпјдат и да се пререгистрираат. 

Сите пптребни дпкументи за пререгистрација се напдаат на щалтерите на ФЗОМ и на веб 
страницата на фпндпт http://www.fzo.org.mk/preregistracija, Фондот преку свпјата инфп линија 
080033222 и инфп мејлпт info@fzo.org.mk  стпи на распплагаое за билп какви прашаоа.   
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