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Демант од ФЗОМ за прилози за ЕЗК на ТВ 24 ВЕСТИ 
 

Почитувани, Во врска со Вашите прилози за ЕЗК, а особено вчерашниот прилог од новинарот 
Гаврил Сирачевски насловен „Експерти: Електронските картички за полнење буџет“ го 
испраќаме следниов демант, бараме да го објавите согласно член 14 – право на реагирање, 
демант, одговор и исправка од законот за граѓанска одговорност сл. Весник бр.143 од 
14.11.2011. 
Прилозите се полни со невистини, крајно манипулативни и ги доведува до заблуда 
осигурениците на ФЗОМ. Во вашите прилози упорно тврдите дека осигурениците на знаеле и 
не биле информирани дека ЕЗК има рок на важност, иако на самата картичка на задната 
страна пишува цитираме: „ Во рок од 30 дена по истекот на рокот на важност на картичката 
по било кој основ корисникот ја враќа во подрачната служба на ФЗОМ“.  Покрај ова Рокот на 
Важност на ЕЗК е дефиниран во „ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КАРТИЧКАТА 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗА НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ВОДЕЊЕ, 
КОРИСТЕЊЕ И ДОКАЗОТ ЗА ПЛАТЕН ПРИДОНЕС ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ“ од 10.12.2010 година објавен во службен весник бр.159 и воедно јавно 
достапен на веб страната на ФЗОМ од 2010 година. Прашуваме дали во периодот од 2008 до 
2010 кога се водеше јавна дебата за електронската здравствена картичка, новинарот Гаврил 
Сирачевски го интересирал важноста на безбедносниот сертификат во чипот на картичката? 
Повторуваме, секоја картичка има рок на важност, исто како и оние кои што граѓаните ги 
користат од банките. ФЗОМ многу пати досега ја има известено јавноста дека согласно ЕУ 
легислативата, дигиталниот сертификат за безбедност во чипот на картичката, е со важност 
најмногу 5 години. Во самиот Деловен Процес од 2010 година на Системот за електронска 
здравствена картичка е наведено: 


