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Дата: 18.04.2013 

СООПШТЕНИЕ  

Информација до обврзниците за пресметка и уплата на придонеси за право на отпис на долг 

кој мирувал по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување согласно 

Законите за мирување и отпишување на обврски по основ на придонеси за  

задолжително здравствено осигурување од 2008 година и од 2013 година 
 

Правото на отпис на долгот кој 

мирува е еден од придобивките кои 

ги нуди Законот за мирување и 

отпишување на обврски по основ на 

придонеси за задолжително 

осигурување (Службен весник бр. 

161/2008)и за таа цел Фондот ги 

информира сите оние обврзници кои 

поднеле барање за утврдување на 

мирување на долгот согласно овој 

закон и добиле решение за 

мирување на долгот од страна на 

Фондот и воедно за целиот период на 

мирување од 1 јануари 2009 година 

до 31 декември 2012 година редовно 

ги измирувале тековните обврски, да 

поднесат барање за отпис на долгот кој мирувал до Подрачните служби на Фондот. 

 

Вкупниот број на обврзници кои го добиле решението согласно законот за мирување од 2008 

година изнесува 3082, од нив ова право го искористиле 1983 обврзници, а 1109 обврзници кои 

не биле редовни во измирување на своите обврски го изгубиле ова право и нивните долгови 

се дадени на извршители. Фондот ги 

повикува наведените 1983 обврзници кои 

биле редовни во измирување на своите 

тековни оврски а кои не поднеле барање за 

отпис на долг, истиот да го поднесат до 

подрачните служби на ФЗОМ. 

 

При тоа напоменуваме  дека е донесен нов  

Закон за мирување и отпишување на 

обврски по основ на придонеси за 

задолжително здравствено осигурување кои 

настанале до крајот на 2008 година 

(Службен весник бр. 24/2013) кој стапи во 

сила на 15 февруари 2013 година. Со истиот 

се даде можност на сите оние обврзници кои не поднесле барање за мирување согласно 
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Законот  за мирување и отпишување на обврски по основ на придонеси за задолжително 

здравствено осигурување од 2008 година, а имаат неизмирени обврски до 31.12.2008 година, 

да поднесат барање за мирување во Подрачните служби на Фондот. 

 

Барањето за утврдување на мирување на долгот по основ на придонеси, обврзниците можат 

да го поднесат во рок од шест месеци од стапување во сила на новиот Закон за мирување и 

отпишување на обврски по основ на придонеси за задолжително здравствено осигурување 

кои настанале до крајот на 2008 година, односно во периодот од 15 февруари 2013 година до 

16 август 2013 година. 

 

Фондот преку својата инфо линија 080033222 и инфо mail info@fzo.org.mk стои на располагање 

за било какви прашања и останува доследен во спроведување на сите активности и мерки за 

обезбедување на навремени и квалитетни здравствени услуги кои се неопходни за 

осигурениците.  
 
 
Со почит, 
ФЗОМ  


