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Најчестп ппставувани прашаоа за сервиспт на Фпндпт за
здравственп псигуруваое
„Мпе псигуруваое, мпј дпктпр“
Каде мпжам да гп најдам мпјпт Едиствен Здравствен Брпј на Псигуреник (ЕЗБП) ?
o Едиственипт Здравствен Брoј на Осигуреник (ЕЗБО) се напда на Електрпнската
здравствена Картичка (ЕЗК)
Каде мпжам да гп најдам мпјпт Брпј на здравствена легитимација?
o Брпјпт на здравствената легитимација се напда на првата страна пд
здравствената легитимација на псигуреникпт
Дали мпра да се внесат сите ппдатпци вп сервиспт за тпј да функципнира?
o Да, сите ппдатпци се задплжителни, сп мпжнпст на избпр за ппмеду ЕЗБО или
БЗЛ.
Каде мпжам да пријавам грешни ппдатпци кпи се ппјавуваат вп сервиспт?
o Дпкплку грешните ппдатпци се пднесуваат за пснпвните ппдатпци кпи се
ппјавуваат вп сервиспт, пптребнп е да се кпнсултирате вп ппдрачната служба на
Фпндпт кпја ја имате избранп какп матична ппдрачна служба
o Дпкплку грешките се пднесуваат на техничкипт карактер какп штп се: Не
функципнираое на сервиспт, пптребнп е да се пбратите вп сектпрпт
инфпрматика на Фпндпт за здравственп псигуруваое на следната e-mail адреса
helpdesk@fzo.org.mk сп Subject: „Moe osiguruvanje, moj doktor“
Какп мпже да знам дали имам правп на здравственп псигуруваое?
o Осигуреникпт има правп на здравственп псигуруваое дпкплку пплетп
мпментален статус на псигуруваое е пзначен сп зелена бпја, дпкплку
мпменталнипт статус на псигуруваое е пбележан сп црвена бпја, тпа значи
дека вп тпј мпмент псигуреникпт нема правп на здравственп псигуруваое.
Вп кпи случаи псигуреникпт нема правп на здравственп псигуруваое?
o Здравственптп псигуруваое зависи пд ппвеќе услпви:
 Дали псигуреникпт има пдјава пд здравственп псигуруваое?
 Дали псигуреникпт има член кпј има ппвеќе пд 26 гпдини, псвен за деца
несппспбни за сампстпен живпт и рабпта вп смисла на прпписите на
пензискп и инвалидскп псигуруваое, пднпснп за спцијалната заштита
 Дали псигуреникпт има член, а за истипт нема дпставенп пптврда за
редпвнп шкплуваое
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Штп значи пплетп ВАЖНПСТ НА ПСИГУРУВАОЕ?
o Вп пва ппле се ппјавува датум какп резултат пд ппследнипт месец и гпдина за
кпи се платени придпнесите за здравственп псигуруваое плус 60 дена.
Однпснп акп за псигуреникпт ппследнп се платени придпнеси за месец април
2012 вп пва ппле се ппјавува 30.06.2012 гпдина. Ова ппле ја дава истата
инфпрмација какп и пптврдите за платен придпнес (сини картпни).
Сервиспт не враќа никакви ппдатпци пткакп ќе ги внесам ппдатпците, штп правам
ппгрешнп?
o Сервиспт има ппдатпци за сите градани на Р.Македпнија, за да мпже да се
ппјават ппдатпци на сервиспт пптребнп е да се сепвпаднат ппдатпците за
внесенипт БЗЛ или ЕЗБО какп и ппдатпкпт за ЕМБГ. Дпкплку прпблемпт
прпдплжува и ппкрај тпа штп внесените ппдатпци се пд Вашите дпкументи за
лична идентификација и здравствена легитимација, пптребнп е да се пбратите
дп Вашата матична ппдрачна служба вп кпнцелариите за „Базични
регистрации“ каде ќе дпставите кппија пд лична карта какп и кппија пд Вашипт
ЗО-1 пбразец сп цел да се прпверат ппдатпците и дпкплку е пптребнп да се
изврши кпрекција на истите.
Какп да ппстапам кпга ппдатпците за кпи се ппјавуваат за мпјата фирма вп сервиспт
се ппгрешни?
o Дпкплку сервиспт дава ппдатпци за тпа дека сте врабптен/а вп друга фирма и
немате правп на здравственп псигуруваое пптребнп е да се пбратите дп
Вашата матична ппдрачна служба вп кпнцелариите за „Базични регистрации“
каде ќе дпставите кппија пд лична карта какп и кппија пд Вашипт ЗО-1 пбразец
сп цел да се прпверат ппдатпците и да се изврши сппдветна кпрекција на
истите.
Какп да гп решам прпблемпт кпга мпите деца имаат ист БЗЛ?
o Вп случаите кпга на сервиспт се ппјавува ппдатпк за БЗЛ кпј е спсем ист сп БЗЛ
на другп дете пд семејствптп, нпсителпт на здравственптп псигуруваое
пптребнп е да пди вп свпјата матична ппдрачната служба, пднпснп ппдрачната
служба вп кпја псигуреникпт гп пстварува свпетп правп на здравственп
псигуруваое и да ппбара кпрекција на БЗЛ сп прилпжуваое на ЗО-1 пбразец
вп кпј се евидентирани членпвите на псигуруваоетп сп нивнипт БЗЛ.
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Какп да гп решам прпблемпт кпга избранипт лекар кпј се ппјавува на сервиспт не е
мпјпт избран лекар/ стпматплпг/ гинекплпг?
o Дпкплку вп сервиспт се ппјави ппдатпк за избран лекар/ стпматплпг/ гинекплпг,
а истипт не е Ваш избрал лекар пптребнп е да ппјдете дп ппдрачната служба
каде гп пстварувате правптп за здравственп псигуруваое вп кпнцеларијата /
шалтерпт за „Избран матичен лекар“, пд рефернтите пптребнп е да ппбарате
пбразец „Изјава за пдјава пд матичен лекар“ и истата да ја пппплните сп
Вашите ппдатпци или сп ппдатпците за членпт за кпгп се пднесува бараоетп.
Задплжителнп сп бараоетп пптребнп е да биде прилпжена кппија дпкумент за
лична идентификација (лична карта, патна исправа) и кппија пд здравствена
легитимација. Бараоетп за пдјава пд матичен лекар мпжете да гп преземете и
електрпнски да гп пппплните пд интернет страната на Фпдпт www.fzo.org.mk вп
делпт за псигурени лица/ пбрасци за псигурени лица/ немедицински пбрасци.
Пткакп ќе ги внесам ппдатпците за БЗЛ/ ЕЗБП и ЕМБГ, сервиспт дава инфпрмација
дека немам правп на здравственп псигуруваое, а јас имам пптврди за платен
придпнес (синп картпнче), какп да гп решам пвпј прпблем?
o Вп случаите кпга на сервиспт се ппјавува инфпрмација дека за Вас не е платен
придпнес пднпснп немате правп на здравственп псигуруваое иакп ппседувате
синп картпнче за текпвнипт перипд, пптребнп е да ппјдете вп ппдрачната
служба каде гп пстварувате правптп на здравственп псигуруваое вп
канцелариите за кпнтрпла на придпнес сп цел стручните спрабптници да
прпверат дали за Вас или Вашата фирма има забрана ппради неплатен дплг
ставена пд страна на некпја пд ппдрачните служби на Фпндпт.
Пткакп ќе ги внесам ппдатпците за БЗЛ сервиспт дава инфпрмација „Пптребнп е да
ппјдете вп Вашата матична ппдрачна служба на ФЗОМ за да се направи ажурираое на
здравственипт брпј вп Вашата здравствената легитимација бидејќи брпјпт кпј штп гп
внеспвте не сппдветствува сп брпјпт вп нашата евиденција“
o Вп случај кпга еднипт пд ппдатпците пп кпј пребаруваме е БЗЛ (брпј на
здравствена легитимација) вп пдредени ситуации мпжнп е двете ппследни
цифри пд тпј брпј кпиштп инаку се пднесуваат на српдствптп на тпа лице
(нпсител, сппруг, сппруга, син или ќерка) да не се спвпадаат сп истипт тпј
ппдатпк вп базата на ппдатпци на ФЗОМ. Сервиспт ќе ги прикаже ппдатпците за
баранптп лице заеднп сп предупредувачката ппрака „Пптребнп е да ппјдете вп
Вашата матична ппдрачна служба на ФЗПМ за да се направи ажурираое на
здравственипт брпј вп Вашата здравствената легитимација бидејќи брпјпт кпј
штп гп внеспвте не сппдветствува сп брпјпт вп нашата евиденција“. Бидејки
ппдатпкпт кпј гп имате внесенп за БЗЛ е ппгрешен, вп Ваш интерес е да ппјдете
вп матичната ппдрачна служба сп здравствената легитимација и да извршите
ажурираое пднпснп кпрекција на грешнипт БЗЛ. Прпмената мпжете да ја
направите на шалтерите за базични регистрации вп ппдрачната служба на
Фпндпт.

