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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
Пререгистрација на навработени лица  

 
Со измените на Законот за социјални придонеси и Законот за здравствено 

осигурување од 01 јули 2011 година до 01 септември 2011 година невработените лица  
носители на здравствено осигурување потребно е да се пререгистрираат во подрачните 
служби на Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ), а во поголемите 
градови и на шалтерите на ФЗОМ во просториите на агенцијата за вработување на 
Р.Македонија (АВРМ). Пререгистрирањето е со цел да се изврши промена на основот на 
осигурување, со потпишување изјава за остварени приходи и презаверка на здравствените 
легитимации како и потполнување на барање за издавање на електронска здравствена 
картичка. 

Иако ФЗОМ ги повика сите невработени 2 месеци пред стапувањето на сила на 
законот, а со цел обезбедување на континиутет на здравствено осигурување кај 
невработените лица, мораме да констатираме дека одзивот на невработените лице е многу 
слаб. Точно еден месец од започнувањето на пререгистрацијата само 20.073 лица, од вкупно 
247.774 лица носители на здравствено осигурување, т.е само 8.1% извршиле пререгистрација. 

Основот за здравствено осигурување според член 5 став 1 точка 6 (невработени лица) 
од законот за здравствено осигурување е на товар на буџетот на Р.Македонија како 
категорија.  Со измените на законот од 01.09.2011  за невработените лица кои извршиле 
пререгистрација, буџетот на Р.Македонија преку МЗ ќе продолжи да плаќа за здравствено 
осигурување. 

ФЗОМ како институција која ја спроведува измената на законот не посакува  да се 
создаде состојба во која осигурениците би останале без сини картони. Затоа апелираме до  
невработените лица во следниве подрачни служби со процент на пререгистрација : Тетово 
2.2% , Кавадарци 3%, Струга 5%, Прилеп 5.6%, Кичево 5.8%, Берово 6.4%, Делчево 6.8%, 
К.Паланка 7.2%, Охрид 7.5% , да дојдат и да се пререгистрираат. 

Сите потребни документи за пререгистрација се наоѓаат на шалтерите на ФЗОМ и на 
веб страницата на фондот www.fzo.org.mk, фондот преку својата инфо линија 080033222 и 
инфо мејлот info@fzo.org.mk  стои на располагање за било какви прашања.   
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