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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА 

 

Пререгистрација на нeвработени лица  

 

Согласно одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 

(“Службен весник на Република Македонија” број 142/08, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 

185/2011, 44/2012 , 15/2013, 91/2013 и 170/2013), невработените лица  носители на здравствено 

осигурување потребно е да се пререгистрираат во подрачните служби на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ). Осигурениците кои треба да се 

регистрираат/пререгистрираат во подрачната служба на Фондот во Скопје, заради заштеда во 

време и пари кои ги губат патувајќи до центарот на градот каде е сместена Подрачната 

служба на ФЗОМ во Скопје, можат да се регистрираат/пререгистрират во задолжителното 

здравствено осигурување и во истурените шалтери на подрачната служба на ФЗОМ во Скопје 

сместени во Поликлиниките на Здравствен дом во ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ДРАЧЕВО, ЧАИР, ЧЕНТО, 

ШУТО ОРИЗАРИ како и во зградата на општина ИЛИНДЕН и во истурените шалтери на 

подрачната служба на ФЗОМ во Тетово во поранешната зграда на општина Камењане во 

општина БОГОВИЊЕ и во Здравствен дом во општина ЖЕЛИНО.   

Иако ФЗОМ континуирано апелира 

сите невработени 2 месеци пред 

стапувањето на сила на законот, за 

да им се обезбеди континиутет на 

здравствено осигурување на 

невработените лица, одзивот на 

невработените лице сеуште е 

незадоволителен. Остануваат уште 

две недели до истекот на рокот само 

113.067 лица, од вкупно 243.085 

лица носители на здравствено 

осигурување, т.е само 46.51 % 

извршиле пререгистрација. ФЗОМ 

како институција која ја спроведува 
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измената на законот не посакува  да се создаде состојба во која осигурениците може да останат 

без сини картони. Затоа апелираме до невработените лица во следниве подрачни служби со 

процент на пререгистрација: Скопје 25.569 (40.75), Тетово, 18,575 (52,67%), Куманово 12,944 

(57.51%), Гостивар 10.747 (61.43), Струмица 5.628 (46.47), 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.   

http://www.fzo.org.mk/

