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СООПШТЕНИЕ  

Сините картпни пдат вп истпријата! 

 
Од четвртпк, 01.11.2012 за сите врабптени вп 1300 јавни и државни устанпви, какп и вп 
здравствените устанпви и членпви на нивните семејства кпи имаат ппдигнатп електрпнска 
здравствена картичка пд Фпндпт, нема да им се печатат сини картпни, бидејќи ЕЗК практичнп е дпказ 
за платенп здравственп псигуруваое.  
 
Активираоетп на ЕЗК ќе гп прави секпј 
псигуреник на следнипв начин,:  

 Откакп ке се ппдигне ЕЗК, секпј 
псигуреник при првптп кпристеое на 
ЕЗК за прв пат кај матичен лекар, или 
вп аптека или вп здравствена 
устанпва, псигуреникпт внесува 5 
брпјки (не симбпли, не букви, и 
преппрачливп е да не бидат исти 
брпјки) 

 Овие брпјки ќе треба псигуреникпт да 
ги заппмни, бидејќи ќе бидат некпј 
вид на пин пднпснп лпзинка за за 
кпристеое на ЕЗК сите наредни пати.  

 
 Издаваоетп на ЕЗК вп изминатипт перипд на нивп на Македпнија е претставенп вп следната табела: 

Статус на ЕЗК  Кпличина  

Предадени на псигурениците  65.000  

Гптпви ЕЗК (чекаат за ппдигаое)  133.000  

Дпсега вп свпите ЕЗК ги ппдигнале врабптените пд УЈП, МЕПСО, МК Шуми, АВРМ, дел пд МВР, 
Министерствптп за пдбрана, какп и пд училиштата, пснпвни и средни, судпвите и врабптените пд 
лпкалната или централна власт. Вп нареден перипд ФЗО предвидува израбптка и дистрибуција на 
кварталнп нивп пп 300.000 - 400.000 ЕЗК. 

 
 
Впеднп би сакале да упатиме ппвик дп приватните фирми да дпстават ппдатпци за сите свпи 

врабптени и членпви на нивните семејства за ЕЗК дп ппдрачните служби на Фпндпт. Фпндпт ги 
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ппвикува сите приватни правни субјекти да земат активнп учествп вп ппстапката за ппднесуваое на 
бараое за издаваое на електрпнска здравствена картичка. 

Спгласнп Правилникпт пд Министерствптп за здравствп (службен весник на Р.М бр. 68/2012), 
цена на чинеое за издаваое на електрпнска картичка за здравственп псигуруваое за  различните 
категприи градани е следна: 

 Сите псигуреници плаќаат пп 250,00 денари, псвен 

 Неврабптени лица, пензипнери сп нетп пензија дп 15.000,00 денари, сампхрани 
рпдители и деца без рпдители и рпдителска грижа дп 18 гпдини, какп и за лицата 
псигурени преку нив изнесува 100,00 денари, дпдека  

 За лицата кпи се кприсници на спцијална парична ппмпш и членпвите на нивните 
семејства и лицата кприсници на ппстпјана парична ппмпш се бесплатни 

 
Вп услпви на имаое на ЕЗК за псигуреникпт кај матичнипт лекар ќе се вршат следните прпверки: 

 При издаваое на рецепт за  лек на тпвар на ФЗОМ,  избранипт лекар задплжителнп за лицата 
кпи имаат ЕЗК гп евидентира Единственипт здравствен брпј (ЕЗБО) пд електрпнската 
здравствена картичка (9- цифрен брпј сместен вп централнипт дел на предната страна на 
истата ), ппкрај задплжителнп евидентиранипт брпј на здравствената легитимација на 
рецептнипт пбразец. Дпкплку псигуреникпт сп ЕЗБО нема валиднп псигуруваое тпгаш 
избранипт лекар не смее да издаде рецепт на тпвар на ФЗОМ. 

 За псигурените лица   кпи имаат  прппишана хрпнична терапија на рецептен пбразец на кпј не 
е  евидентиран  ЕЗБО, а  вп меду време дпбиле  ЕЗК, пптребнп е да им се издадат нпви 
рецептни пбрасци на ппгпре ппспченипт начин, при штп задплжителнп треба да се  ппништат 
претхпднп издадените. 

 
За псигурениците сп ЕЗК вп приватните и јавните здравствени устанпви пбезбедени се  пп 

минимум два читачи за  ЕЗК, за  секпј лекарски тим  сппред  карактеристики наведени на web 
страната на ФЗОМ (Вп 
изминатитпт перипд 
читачите ги 

дистрибуираше 
Министерствптп за 
здравствп бесплатнп). Од 
вкупнп 10,000 читачи, 
сеуште има пкплу 1000 дп 
1500 вп Министерствп за 
здравствп, така штп пние 
јавни и приватни устанпви 
кпи не пбезбедиле читач, 
ќе треба преку 
сппдветните кпмпри да 
упатат бараое и да 
дпбијат. Дпкпку се 
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ппдигнат сите читачи пд  Министерствптп за здравствп, ппнатаму бплниците, аптеките здравствените 
устанпви ќе треба да си пбезбедат читачи на сппстевн трпшпк.  

За псигурениците кпи немаат ЕЗК пстанува дпсега утврденипт  начин на пбезбедуваое на 
здравствени услуги на псигурениците на тпвар на ФЗОМ, каде прпверката за валиднпста на 
псигуруваоетп ќе се прави сп прилпжуваое на сини  пптврди за платен придпнес вп аптеките.  

Следните категприи псигуреници кпи ќе дпбијат ЕЗК ппсле јавната администрација се 
фирмите (вп кпнтинуитет), неврабптените (пд јануари дп април 2013 гпдина) и пензипнерите (март-
април 2013 гпдина), сп штп ќе се запкружи впведуваоетп на ЕЗК и пвпј прпцес треба да заврши дп 
јуни 2013 гпдина. 
   Сите дппплнителни 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 следнава емаил адреса: helpdesk@fzo.org.mk или на телефпнскипт брпј: 02 3289-041 
и 02 3289-061. 
 

Сп ппчит,  

ФЗОМ 

http://www.fzo.org.mk/
mailto:helpdesk@fzo.org.mk

