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Датум: 10 јуни 2016 година 

ДЕМАНТ  
На изјавите на г. Ален Георгиев и СДСМ  

 

Г. Ален Георгиев и неговата СДСМ како по обичај ја лажат и ја манипулираат јавноста. За среќа тоа не 

поминува. 

 

Накусо, на неговите смешни и грешни констатации, ви ги испраќаме вистинските бројки и факти: 

 

- 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.  

- На самата картичка стои дека 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 ( во прилог слика). 

 

Крајно тенденциозна e манипулацијата на СДСМ околу цената на чинење на езк. Имено фактите се 

следниве:  

- ЕЗК е БЕСПЛАТНА (односно, на товар на државата) за приматели на социјална парична помош и 

постојана парична помош, како и нивните членови на семејство.  

- Картичката чини 100 денари за невработени, самохрани родители и деца без родителска грижа до 

18 години, пензионери чија нето пензија е до 15.000 денари. 

- Картичката чини 250 денари за вработени осигуреници и нивни членови. 

 

Исто така, ноторна лага е дека лицата кои уплатиле картички пред 5 години ги немаат. Од каде вакви 

измислени информации на г.Ален и СДСМ, а посебно лицитирањето со фантомски бројки  е нејасно, освен 

да се изведе заклучок дека се прави обид за политичка манипулација и ситно политичко профитерство.  
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Бројките се следниве: еден милион и осумсто илјади лица ги имаат и ги користат своите електронски 

здравствени картички. Не само што нема недостиг на картички, туку има има изработено картички кои 

осигурениците сеуште не си ги подигнале од Фондот. Како и секој пат досега, и во оваа прилика упатуваме 

апел до тие осигуреници или нивни членови на семејство, доколку тие не се во можност, да дојдат и да си 

ги подигнат картичките од подрачните служби на Фондот. 

 

Кон крајот на јуни 2016 година треба да се сменат 46 илјади картички од првата група на издадени картички 

во 2011 година. Ова се картички кои ги користат лекари, сестри и стручни служби во јзу/пзу, вработени  лица 

во државна и јавна администрација, затоа што тие први ги добија во 2011 година. Голем дел од овие лица 

секојдневно ја користат картичката во системот на ФЗОМ. Досега никој не се пожалил и сите се известени 

кога истекува безбедносниот сертификат на картичката.  

 

Јасна ни е намерата во случајов кога СДСМ наместо со проекти се служи со фабрикувани конструкции само 

колку да биде актуелен во јавноста.  

 

Многу добро знаеме како се работеше кога СДСМ беше на власт и каква беше финансиската состојба во 

Фондот за здравството. Само за илустрација, во 2003 година за Фондот, владата на СДСМ издвојуваше буџет 

од 14 милијарди денари, за разлика од 2016 година, кога оваа влада издвојува 25,5 милијарди денари. 

 

Граѓаните умеат да направат разлика кој гради во здравство а кој руши и краде.  

 


