
7e enjte, 2 shkurt 2012 Reklama

Të nderuar,   

Në pajtueshmëri me ndryshimet dhe plotësim në Ligjin për kontribute të sigurimit
të detyrueshëm social (Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë 185/2011), janë
parashikuar rregulla të reja për persona të cilët vitin e kaluar kanë pranuar sigurim
shëndetësor nga buxheti i Republikës të Maqedonisë për vete dhe për familjen e
tyre, në bazë të të ardhurave të tyre të ulëta dhe për persona të cilët për herë të parë
do të kenë sigurim shëndetësor.  

Me qëllim që të sigurohet kontinuitet në sigurimin shëndetësor për këto persona,
duke filluar nga 1 shkurti i vitit 2012 (të mërkurën) deri më  31 mars të vitit 2012, u
bëjmë apel gjithë personave të cilët në pajtueshmëri me ligjin i plotësojnë kushtet, të
vijnë dhe të regjistrohen. Ky detyrim u referohet edhe të gjithë atyre të cilët janë
regjistruar në vitin 2011, të riregjistrohen në shërbimet përkatëse rajonale të Fondit,
sipas vendbanimit. 

PËR PERSONA ME TË ARDHURA MË TË ULËTA  

Në pajtueshmëri me ndryshimet në ligj, personat e siguruar të cilët fitojnë të
drejtën për sigurim shëndetësor nga buxheti i Republikës së Maqedonisë, ndahen
dy kategori të personave të siguruar:

I. Të siguruarit të cilët si familje në vitin 2011 kanë realizuar të hyra, jo më të
mëdha se 96.600 denarë në vit,  

II. Të siguruarit të cilët si familje në vitin 2011 kanë realizuar të hyra më të mëdha
se 90.000 denarë në vit, por jo më të madh se 183.546 denarë në përjashtim nëse dy
muajt e fundit kanë realizuar të hyra më pak se 16.100 denarë.   

Vërejtje 1:  Të siguruarit prej këtyre dy kategorive, në sportele të caktuara në
shërbimet përkatëse rajonale të Fondit, duhet të plotësojnë FORMULARË IOP-1,
Deklaratë për të hyrat e realizuara për vitin e kaluar.  

PËR PERSONA ME TË ARDHURA MË TË LARTA   

Personat e siguruar të cilët me vetë dëshirë pajtohen në sigurimin e detyrueshëm
shëndetësor në pajtueshmëri me nenin 5, paragrafi 2 nga Ligji për sigurimin
shëndetësor, ndahen në dy kategori të personave të siguruar:

I. Të siguruarit të cilët si familje në vitin 2011 kanë realizuar të hyra më shumë se
96.600 denarë por më të vogël se 183.546 denarë, do të paguajnë kontribute prej 50
për qind nga paga mesatare në pajtueshmëri me ligjin (rreth 1.100 denarë).  

II. Të siguruarit të cilët si familje në vitin 2011 kanë realizuar të hyra më të mëdha
prej 183.546, kontributet për sigurim shëndetësor do ta paguajnë 100 për qind nga
paga mesatare në pajtueshmëri me ligjin (rreth 2.200 denarë).  

Vërejtje 2:  Të siguruarit nga këto dy kategori, në sportele të caktuara në shërbimet
përkatëse rajonale të Fondit, duhet të plotësojnë FORMULARIN IOP-2, Deklaratë për
të hyrat e realizuara për vitin e kaluar.  

MËNYRA E PARAQITJES  

1. Për persona që për herë të parë paraqiten në sigurimin shëndetësor  
Shtetasit e Republikës të Maqedonisë të cilët PËR HERË TË PARË kërkojnë sigurim

shëndetësor, me paraqitjen për sigurim të detyrueshëm shëndetësorë dorëzojnë: 
- Kopje nga certifikata e librit amë për fëmijët e lindur, respektivisht të martuar; 
- Deklaratë personalisht e nënshkruar për të ardhurat e realizuara në formularin e

përshkruar; 
- Kopje të letërnjoftimit dhe  
- Legjitimitet shëndetësor për verifikim (për bartësin dhe anëtarët e familjes).  

2. Persona të cilët VEÇ MË JANË TË PARAQITUR në sigurimin shëndetësor, sipas
këtyre parakushteve, dorëzojnë: 

a) Nëse nuk ndryshohet baza e sigurimit (Në vitin 2011-të janë siguruar në Fondin
në bazë të kësaj dhe ngelen të siguruar nga buxheti i RM-së dhe sipas kritereve të reja
për vitin 2012) 

- Deklaratë e nënshkruar për të ardhurat e realizuara në formularin e përkatës; 
- Legjitimitet shëndetësor për verifikim; 
Këto persona nuk do të presin radhë para sporteleve dhe drejtpërdrejtë do ta

dorëzojnë deklaratën te personi i emëruar nga ana e Fondit.  Përderisa ka ndonjë
ndryshim në anëtarët e familjes (anëtari  i ri në familje, ndonjë person që ka mbushur
18 vjet ose ndryshim në statusin martesor), atëherë do të duhet të dorëzohet
dokumentacion i posaçëm dhe kompletuar për atë anëtarë të familjes, respektivisht
certifikatë të re për të lindur/të martuar ose vërtetim për shkollim për fëmijë mbi 18
vjeç.  

b) Nëse në deklaratën për të ardhurat e realizuara për vitin 2011, ndryshohet baza
e sigurimit (sipas nenit 5, paragrafi 1, pika 15 respektivisht neni 5, paragrafi 2 nga
Ligji për sigurim shëndetësor):  

- Paraqitje për sigurim shëndetësor formularin ZO-1  
- Deklaratë personalisht e nënshkruar për të ardhurat e realizuara në formularin e

përshkruar  
- Legjitimitet shëndetësor për verifikim të siguruarit dhe anëtarëve të siguruar

përmes tij.  
Vërejtje 3.  Me dorëzimin e deklaratave lartpërmendura për të ardhurat e

realizuara, të siguruarit janë përgjegjës material dhe penal, dhe për të dhënat e
rrejshme do të përgjigjen para organeve kompetente gjyqësore në Republikën e
Maqedonisë.  

Në shumat e theksuara në deklarata përfshihen të ardhurat e të gjithë anëtarëve
të një familjes në pajtueshmëri me Ligjin për sigurim shëndetësor (bashkëshorti-(ja)
dhe fëmijët deri 18 vjet respektivisht deri në moshën 26 vjeçare, përderisa janë në
shkollim të rregullt).  

ZO-1 formulari dhe formulari i deklaratave për të ardhurat e realizuara për vitin
e kaluar (Formulari IOP-1 dhe IOP-2) janë të publikuar në ueb faqen e Fondit
www.fzo.org.mk ose munden falas ta marrin në sportelet e Fondit.  

TË ARDHURAT TË CILAT NUK DUHET TË PËRFSHIHEN NË
DEKLARATËN PËR TË ARDHURAT E REALZIUARA:  

1) Shpërblimet të cilat i ndajnë organizatat ndërkombëtare, shpërblimet për arritje
jetësore në shkencë, kulturë dhe sport, bursa dhe kredi për nxënës dhe studentë që i
ndajnë organet drejtorisë shëndetësore dhe Fondacioneve në pajtueshmëri me ligjin,
shpërblime të nxënësve dhe studentëve gjatë punës praktike të detyrueshme dhe
trajnimeve, shpërblime për nxënës dhe studentë të fituara gjatë ndeshjeve në korniza
të sistemit arsimor, shpërblime për sportistë të fituara në bazë të rezultatit të arritur
në ndeshje ndërkombëtare dhe bursa për sportistët.  

2) Kompensim për persona vullnetar në pajtueshmëri me Ligjin për vullnetarë; 
3) Shtesa fëmijërore, shtesa të posaçme për fëmijë, ndihmë në të holla për fëmijë

sapo të lindur dhe shtesë prindërore; 
4) Kompensim në rast vdekje;  
5) Ndihmë për dëme nga fatkeqësi elementare;  
6) të drejtë për ndihmë në të holla nga mbrojtjet sociale të vërtetuara në

pajtueshmëri me Ligjin për ndihmë sociale; 
7) Kompensim për lëndim trupor; 
8) Kompensim për dëm nga sigurimi jetësor dhe sigurimi i pronave; 
9) Kompensime në dëm të procesit gjyqësor dhe kompensim si pasojë e fatkeqësisë

gjatë aksidenteve në punë; 
10) Kompensime në bazë të papunësisë, trajnimit, rikualifikimit, deri në kualifikim

dhe praktikim i personave të papunësuar.  

FONDI PËR SIGURIM SHËNDETËSOR NË MAQEDONI U BËN THIRRJE
PERSONAVE TË PËRFSHIRË QË SA MË SHPEJTË TA KRYEJNË RIREGJISTRIMIN: 

Fondi përmes info-linjës 080033222 dhe info -adresës info@fzo.org.mk qëndron në
dispozicion për çfarë do lloj pyetjesh lidhur me apelin.   

Riregjistrimi do të vazhdoj edhe pas 31 mars të vitit 2012-të, por në atë rast
personat do të kenë ndalesë në sigurimin shëndetësor (prej 1 prill deri në momentin
e regjistrimit të tyre në Fond).  

APEL
PËR REGJISTRIM TË RI PËR SIGURIM SHËNDETËSOR TË PERSONAVE TË CILËT KANË TË ARDHURA MË TË VOGLA,

NDËRSA NUK JANË TË AS VETË, AS NDONJË ANËTARË I FAMILJES SË TYRE �BASHKËSHORTI DHE FËMIJËT DERI NË 18 VJET
OSE DERI NË 26 VJET, PËRDERISA JANË NË SHKOLLIM TË RREGULLT�  

Korrigjim i shpalljes së Fondit për Sigurim Shëndetësor në Maqedoni
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