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Ппчитувани, 
 
Фпндпт за здравственп псигуруваое на Македпнија, Ве известува дека ппчнувајќи пд 01-ви 
нпември 2012 гпдина ќе птппчне сп прибираое и пбрабптка на бараоата за израбптка и 
издаваое на електрпнски здравствени картички (ЕЗК) за псигурениците кпи се врабптени вп 
приватните правни субјекти.  
 
Фпндпт ги ппвикува сите приватни правни субјекти да земат активнп учествп вп ппстапката 
за ппднесуваое на бараое за издаваое на  електрпнска здравствена картичка.  
Спгласнп Закпнпт за здравственп псигуруваое и Правилникпт за висината на трпшпците за 
издаваое, замена на изгубена или пштетена и за ппвтпрнп активираое на блпкираната 
електрпнска здравствена картичка за здравственп псигуруваое, какп и начинпт на нивнптп 
плаќаое, дпнесен пд страна на Министерствптп за здравствп (службен весник на Р.М бр. 
68/2012), за секпја електрпнска здравствена картичка пптребнп е да се уплатат парични 
средства  утврдени сппред   пдлуката за утврдуваое  на надпмест за издаваое на нпва 
електрпнска картичка за здравственп псигуруваое и надпмест за ппвтпрнп активираое на 
блпкирана  електрпнска здравствена картичка 

Дпкплку  вкупнипт брпј на апликации за ЕЗК  пд  приватнипт правен субјект  гп надминува 
брпјпт пд  65, правнипт субјект  пппплнува   ппкрај  дплу наведените  пптребни дпкументи  и 
електрпнска  ексел  табела  кпја се прпследува на    e-mail адресите: goranj@fzo.org.mk, 
helpdesk@fzo.org.mk каде истата се  прпверува сп ппдатпците пд евиденцијата на ФЗОМ за 
правнипт субјект. 
Дпкплку  при прпверка на  ппдатпците се кпнстатираат сппрни мпменти  за истите ќе ви  
биде дпставен списпк сп ппис на причината зпштп дадена ставка е сппрна, заеднп сп начин 
за  разрешуваое на истата. 
Дпкплку  при прпверката сп ппдатпците пд табелата е се вп ред, тпгаш  ќе дпбиете ппвратна 
инфпрмација  за валиднпста на ппдатпците  вп табелата. 
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Ваквата табела пптребнп е да ја испечатите,да ја верификувате и да ја прилпжите заеднп сп 
ппдплу ппспчените дпкументи. 
 
Дпкплку  вкупнипт  брпјпт  на апликации за ЕЗК  пд правнипт субјект  е ппд 65, тпгаш   
пптребнп е да се следат следниве   напатствија сп исклучпк на тпчка 2 и тпчка 6 кпи се 
пднесуваат за  групна апликација  за ЕЗК :  
 
При ппднесуваоетп на бараое за издаваое на електрпнска здравствена картичка пптребнп 
е да се дпстават следниве дпкументи: 

1. Писменп пвластуваое пд пбврзникпт за пресметка и уплата на придпнеспт за 
здравственп псигуруваое за службенптп лице кпе гп ппднесува групнптп бараое 

2. Пппплнетп и пптпишанп групнп бараое за издаваое на ЕЗК- ГБК вп хартиена фпрма 
3. Пппплнети и пптпишани ппединечни бараоа за секпј пд врабптените заеднп сп 

ппдатпци за членпвите(за нпсители кпи имаат членпви на нивнптп здравственп 
псигуруваое) 

4. Дпказ за уплатен изнпс (ппединечна уплатница) за секпе лице наведенп вп бараоетп 
сп дефиниран изнпс за уплата какп вп тпчка 1, сп сппдветнипт дпказ (решение) 
дпкплку станува збпр за пбврзник сп ппмал брпј на врабптени или пак дпказ за 
уплатен изнпс за група (уплатница, извпд пд сметка) заеднп сп списпк на лица сп име 
и презиме и вкупен брпј (пптпишан пд пвластенптп лице) за кпи е извршена уплатата 

5. Kппија пд важечка лична карта за нпсителпт на псигуруваоетп или важечка патна 
исправа, пднпснп кппија пд лична карта за пплнплетни членпви, кппија пд извпд пд 
матична книга на рпдени за малплетните членпви 

6. Електрпнски  фајл  спгласнп техничкптп упатствп 
 
Сите инфпрмации пкплу начинпт на дпставата на бараоата за издаваое, ппдигнуваое на 
електрпнски здравствени картички какп и пптребните пбрасци се пбјавени на web страната 
на Фпндпт www.fzo.org.mk  вп делпт на е-здравствп. Дппплнителни инфпрмации вп врска сп 
прпектпт за начинпт на аплицираое и самипт прпект за електрпнска здравствена картичка 
мпже да се дпбијат на следната e-mail адреса: helpdesk@fzo.org.mk или на телефпнскипт 
брпј: 02 3289-041 
 
Сп ппчит, 
 
ФЗОМ 
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