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Од: ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА  

Дата: 16.06.2011 

 

СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАЈАВНОСТАЈАВНОСТАЈАВНОСТА    
ФАЛСФАЛСФАЛСФАЛСИФИКУВАНИ „СИНИ КАРТОНИ“ИФИКУВАНИ „СИНИ КАРТОНИ“ИФИКУВАНИ „СИНИ КАРТОНИ“ИФИКУВАНИ „СИНИ КАРТОНИ“    

    

    ФЗОМ со жалење објавува дека поднесе кривични пријави против 10 лица до 

Основното јавно обвинителство-Скопје за кривично дело- фалсификување исправа, 

според член 378 од Кривичниот закон. 

 ФЗОМ, овие 10 фалсификувани докази за платено здравствено осигурување 

(сини картони) ги открил при проверката на пресметките за извршени здравствени 

услуги во Подрачната Служба – Скопје. При проверката за исправноста на сините 

картони е констатирано дека истите визуелно не се компатибилни со тие што ги 

издава ФЗОМ и лицата немале платено здравствено осигурување за периодот кога 

се лекувале т.е. здравствента услуга требале да ја платат приватно. 

 Најголем куриозитет е тоа што се фалсификувани исправи за 

специјалистички прегледи од неполни 400,00 денари, но има и здравствени услуги 

од 301.500,00 денари. (види табела) 

 
р.бр.бр.бр.б иницијалииницијалииницијалииницијали населено местонаселено местонаселено местонаселено место упат (здравствена услуга)упат (здравствена услуга)упат (здравствена услуга)упат (здравствена услуга) износ за наплата од ФЗОМизнос за наплата од ФЗОМизнос за наплата од ФЗОМизнос за наплата од ФЗОМ

1 А.А. Скопје болнички (инфаркт) 74.884,00

2 Б.Р. Скопје специјалистички(биопсија) 3.550,00

3 Г.Л. Скопје специјалистички(прег.+лаборат.) 3.650,00

4 Р.Џ. Скопје специјалистички(преглед) 360,00

5 Ј.Ф. Скопје болнички (крајници) 11.105,00

6 Ј.С. Скопје специјалистички(прег.+лаборат.) 3.460,00

7 А.Р. Скопје болнички (белодробна инфекција) 7.174,00

8 К.И. Скопје болнички (инфаркт) 22.109,00

9 Б.К. Скопје специјалистички(преглед) 342,00

10 Р.А. Скопје болнички (инфаркт) 301.500,00

428.134,00428.134,00428.134,00428.134,00ВКУПНО денариВКУПНО денариВКУПНО денариВКУПНО денари

 Целосната оштета спрема ЈЗУ т.е ФЗОМ изнесува 428.134,00 денари. 

 

ФЗОМ апелира ФЗОМ апелира ФЗОМ апелира ФЗОМ апелира до до до до граѓаните граѓаните граѓаните граѓаните да да да да не го сне го сне го сне го сффффаќаат синото картонче како споредна аќаат синото картонче како споредна аќаат синото картонче како споредна аќаат синото картонче како споредна 

работа и да го злоупотребуваат неговото значење. Казната за фалработа и да го злоупотребуваат неговото значење. Казната за фалработа и да го злоупотребуваат неговото значење. Казната за фалработа и да го злоупотребуваат неговото значење. Казната за фалссссификување ификување ификување ификување 

на синото картонче изнесува до 3 години зана синото картонче изнесува до 3 години зана синото картонче изнесува до 3 години зана синото картонче изнесува до 3 години затвор.твор.твор.твор.     
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