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Дата: 27.04.2013 

СООПШТЕНИЕ  

Заедничка прес конференција на ФЗОМ и на Министерството за здравство за системот на 
електронска здравствена картичка (ЕЗК)  

 

На заедничката прес конференција на министерот за здравство, г. Никола Тодоров со директорот 

на Фондот за здравствено осигување на Македонија, г. Јован Грповски ја информираа јавноста 

дека во изминатиот период интензивно се работеше на имплементација на проектот „Систем за 

електронска здравствена картичка (ЕЗК) и воедно упатија апел до сите осигуреници на Фондот 

кои не поднеле барање за издавање на ЕЗК истото тоа да го направат во најбрз рок (за 

вработените преку нивните фирми а за останатите поединечно да дојдат на шалтерите во 

подрачните служби на Фондот). 

 

Од тие причини во денешните изданија на печатените медиуми е објавен повик до големите и 

средни претпријатија како и за останатите правни и физички лица да поднесат барање за 

издавање на ЕЗК. Директори Јован Грповски информираше дека сите големи и средни 

претпријатија (со вкупен број над 20 лица) можат да поднесуваат групни барања и уплати за ЕЗК. 

преку електронски пополнетото „Групно барање за ЕЗК“ превземено од веб страната на Фондот 

во делот за електронско здравство (www.fzo.org.mk).  

 

Министерот за здравство, г. Никола Тодоров, истакна дека како резултат на овие активности до 

сега се изработени околу 610.000 електронски здравствени картички, од кои 310.000 се 

подигнати од самите здравствени осигуреници. Во фаза на изработка се околу 250.000 ЕЗК за 

осигуреници и членовите осигурани преку нив.  
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Министерот укажа дека целта е до 30.06.2013 година целосно да се стави во функција 

електронската картичка и повеќе да не се печатат сини картони. Затоа уште еднаш министерот 

упати апел до сите осигуреници на Фондот кои не поднеле барање за издавање на ЕЗК истото тоа 

да го направат во најбрз рок (за вработените преку нивните фирми, а за останатите поединечно 

да дојдат на шалтерите во подрачните служби на Фондот). 

Министерот Тодоров потсети дека ЕЗК ќе се користи како доказ дека е уплатен здравствениот 

придонес но и како алатка за вмрежување во сите електорнски бази на податоци, и истовремено 

е основен инструмент во интегрираниот електронски систем.  

 

Сите потребни информации околу самата постапка и потребните обрасци се објавени на нашата 

web страна, може да се добијат на шалтерите во нашите подрачни служби, како и на бесплатниот 

телефонски број 080033222. 

 
Со почит, 

ФЗОМ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воедно ги повикуваме и сите преостанати правни и физички лица кои немаат доставено барање 

или уплата за издавање на ЕЗК, истото да го направат во најбрз можен рок во подрачните служби 

на ФЗОМ. Законската регулатива предвидува да сите осигуреници мораат да имаат ЕЗК заклучно 

со 30 јуни 2013 година. 


