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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 
Побрзо до Вашите права! 

 
Фондот за здравствено осигурување започнува голема кампања за олеснување на 

администрацијата при остварување на правата од законот за здравствено осигурување. Во 
изминатиот период ФЗОМ активно изнаоѓаше начини да се олесни и забрза постапката за 
остварување на правата на осигурениците во ФЗОМ.  

Прв сет на мерки кои ФЗОМ ги превзема беа електронското поврзување за размена на 
податоци и воведување на безбедносни мерки за заштита на податоците со своите сродни 
институции како што се УЈП, АВРМ и ПИОМ.  

Вториот сет на мерки се однесуваа на административна гилотиња и комплетна ревизија 
на сите барања за остварување на правата и документацијата која беше барана на шалтерите во 
подрачните служби на ФЗОМ, што се замени со прибавување на дел од документацијата по 
службена должност и по електронски пат. 

Трет сет на мерки се достапност на сите обрасци за остварување на правата, вклучително 
и тие обрасци кои досега биле наплатувани од приватни субјекти, во подрачните служби без 
никаков паричен надомест, како и воведување на можност за електронско пополнување на 
обрасците на web страницата на ФЗОМ. Направивме и упатства за пополнување на обрасците во 
многу едноставен и разбирлив формат, за осигурениците да можат со леснотија да ги пополнат 
истите и побрзо да ги остварат своите права. 
 Во однос на новите обрасците за осварување на правата од законот за здравствено 
осигурување во вкупно 11 обрасци-барања се бараат помалку 18 документи т.е од претходно 52 
потребни документи во прилог на барањата сега се потребни 34. Најголемо олеснување постои 
во делот на остварување на правото на паричен надомест при привремена спреченост за работа 
(боледување). Од претходно 10 потребни документи сега се потребни само 4. Во тој сегмент 
повеќе не се бараат потврда за просечно исплатена плата (НП-1 образец),  платни списоци, 
решение за управител, договор за работа, бидејќи сите потребни податоци за пресметка на 
надоместокот на плата се добиваат по електронски пат од УЈП. Повеќе не се бара М1/М2 
образец туку тие податоци исто така се добиваат електронски од АВРМ.  

Како најголема новина е тоа што работодавците не можат повеќе да ги чуваат 
неподнесени барањата за надомест на плата за боледувањата подолг временски период, а со 
тоа и директно да му ги ускратуваат правата на осигуреникот, бидејќи осигуреникот може сам 
да поднесе барања до ФЗОМ за паричен надомест при привремена спреченост за работа, а како 
резултат на намалената документација, односно фактот што ФЗОМ ќе ги обезбеди сите 
потребни податоци во негово име.  

За олеснување на фирмите при издавање на сините картони за нивните вработени, од 
денес повеќе нема да бидат потребни копии од декларации за исплатена плата (МПИН) од УЈП 
туку само со идентификување на овластеното лице од фирмата ќе се добие услугата. За 
Скопската подрачна служба во план е и воведување на посебен телефонски број за закажување 
термин за издавање на сини картони со цел скратување на уште еден чекор до добивање на 
услугата, односно прескокнување на редиците.       
    


