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Примена на европска картичка за здравствено 

осигурување во Република Македонија за германските 
осигуреници 

 
 
12.09.2008, Скопје  
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) и Врховното 
здружение Сојуз на здравствените каси (ГКВ-Спитценвербанд), Германскиот 
орган за врска, здравствено осигурување-странство, Бон  во насока на 
продолжување на добрата соработка која ја имаат Република Македонија и 
Сојузна Република Германија на полето на здравствената заштита и 
продлабочување на истата, на 12 септември 2008 година во Скопје го 
потпишаа Договорот за користење на европската картичка за здравствено 
осигурување на територијата на Република Македонија, а ќе почне  да се 
применува од 1 октомври 2008 година. 
Европската картичка за здравствено осигурување значи замена на хартиената 
потврда, односно образецот РМ/Д 111, на основа на кој германските осигурени 
лица при привремен престој на територијата на Република Македонија можат 
да користат итни и неопходни здравствени услуги во сите здравствени 
установи кои имаат склучено договор со ФЗОМ. 
 
Европската картичка за здравствено осигурување (European Health 
Insurance Card, EHIC) е воведена во Јуни 2004 како документ кој го замени 
дотогаш постоечкиот образец за привремен престој Е 111 кој произлегува од 
европските одредби 1408/71 и 574/72 со кои се регулира областа на 
социјалното осигурување во ЕУ.  
Европската картичка ги содржи следниве податоци: 

- Ознака на државата која ја издала картичката 
- Име и презиме 
- Дата на раѓање 
- Идентификационен број на носителот на картичката 
- Идентификационен број и име на надлежниот носител 
- Сериски број на картичката 
- Важност на картичката 

 
ФЗОМ има склучено Договори за користење на европска картичка за 
здравствено осигурување на територијата на Република Македонија со 
Република Словенија и со Чешката Република, кои успешно се применуваат. 
ФЗОМ е во преговори за потишување на вакви Договори и со другите земју 
членки на ЕУ. 
 


