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Зошто е потребно воведување на 

промена во системот за исплата на 

боледувања?
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МОМЕНТНА СОСТОЈБА:

Премногу администрација

Гужва на шалтери

Долг период на достава на 

предмети

Чекање на исплата на 

боледување

Оптеретени фирми

Незадоволни осигуреници

ПРЕДЛОГ - ПРОМЕНА:

Намалена администрација

Електронска услуга

Брзо разрешување на предмети

Навремена исплата на 

боледување

Олеснета работа на фирми

Задоволни осигуреници



Причини за доцнење на 

исплата на боледување
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30%

15%

10%

35%

10%

Причини за доцнење на исплата на боледување

Доцнење на поднесување на 
барање

Докомплетирање на 
документација

Уплати после законски рок 

Корекција на уплати (103ки)

Ажурност на ФЗОМ



Алтернативи за реализација 

на проектот

1. Словенечки модел – исплата на 

надоместок привремено од фирмата и 

рефундација од ФЗОМ

2. Словенечки модифициран модел со 

предлог исклучоци (породилки, фирми до 5 

вработени)

3. Административно олеснување – не се 

менува системот на исплата, но се забрзува, 

и се воведуваат олеснувања
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Избрана Алтернатива 3 од 

страна на Владата :

Алтернатива 3 - Административно олеснување 

o Законски измени за побрзо остварување на правото

o Електронско поднесување на барање 
o на фирмите до ФЗОМ преку веб портал

o од осигуреникот преку веб порталот

o од матичен лекар/болница

o Елеминирање на сите дополнителни документи (извод, 
ИСР образец, отпусно писмо)
o Електронско превеземање на податоци од АВРМ, УЈП и УВМК

o ФЗОМ развива нов електронски систем за побрза 
обработка на боледувања и исплата
o Автоматска контрола и пресметка на надоместок од страна на ФЗОМ 

– брзо изготвување на предмети
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1. Укинување на предусловот за исплатата од Фондот за 

осигурениците, само ако уплатата на придонесите од страна на  

фирмите е редовна. 

-Фондот ќе ги исплаќа надоместоците за осигурениците без разлика 

дали фирмата го уплатила придонесот за тој месец

-правото за боледување и породилно ќе се гарантира целосно од 

страна на Фондот и ќе се исплатуваат додека истите траат без 

разлика на судбината на фирмата

-со ова се прави големо олеснување за осигурениците вработени во 

фирми каде што истите доцнат со исплата или кои што одат во 

стечај/ликвидација додека трае боледувањето/породилното.

-останува обврската за редовно уплатен придонес како услов за 

отворање на боледување/породилно за осигуреникот

Потребни законски измени
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2. Породилните боледување и исплатите од страна на Фондот нема да 

се прекинуваат за оние осигуреници кои за време на породилното 

отсуство им истекува договорот за работа

- ова е големо олеснување за лицата со договор на определено време 

(наставници и сл), бидејќи им се гарантира породилниот надоместок од Фондот

за  целите 9 месеци

- практично М2 одјавата во АВРМ нема да биде услов за прекин на исплата на 

надоместок од страна на Фондот

3.    Рок и санкции за ненавремена достава на барање за боледување, 

како и за корекција на плата (103-ка), за фирмите 

Потребни законски измени
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 Законот за здравственото осигурување, 

 Законот за работни односи, 

 Законот за придонеси од задолжително здравствено 

осигурување,  

 На петтата наредна владина седница

Измена во законите



Елиминирање на причините за 

доцнење на исплата на боледување
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30%

15%

10%

35%

10%

Причини за доцнење на исплата на боледување – нивно 
елеминирање

Доцнење на поднесување на барање

Докомплетирање на документација

Уплати после законски рок 

Корекција на уплати (103ки)

Ажурност на ФЗОМ

Со воведување на рок и санкции за достава на барање, 

оваа причина ќе биде сведена на минимум

Со воведување на новиот концепт, 

оваа причина ќе се сведе на 

минимум

Со електронско превземање на податоци,

оваа причина ќе биде сведена на минимум

Ќе се елиминира

Со воведување на рок и 

санкции за изработка на 

корекција -103ка, оваа 

причина ќе биде сведена 

на минимум.



Реализација на новините

После законските измени

Се очекува од март 2015 

год
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