
Упатство за пополнување на групно барање за ЕЗК 
 

 

 

Ова упатствп служи какп  ппмпш при пппплнуваое на Excel  дпкументпт за  групнп бараое за 

електрпнска здравствена картичка.Excel дпкументпт се спстпи пд три страни (sheets).На првата 

страна се напда делпт каде штп се пппплнуваат инфпрмации за пбврзникпт за уплата на 

здравственп псигуруваое.  Вп пвпј дел се пппплнуваат следните пплиоа : 

 ЕДБС 

Вп пплетп ЕДБС се пппплнува единственипт данпчен брпј на пбврзникпт  и вп пва ппле 

мпра да се пишат тпчнп тринаесет цифри (дпкплку внесете букви или несппдветен брпј на 

цифри  нема да мпжете да гп пппплните пплетп) 

 НАЗИВ 

Вп пплетп НАЗИВ се пппплнува називпт на пбврзникпт. Ова ппле нема пграничуваоа на 

дплжина и карактери 

 

На втпрата страна се напда дел каде штп се пппплнуваат следните ппдатпци: 

 

 ДВОЈАЗИЧНА_КАРТИЧКА 

Вп пплетп ДВОЈАЗИЧНА_КАРТИЧКА  се избира дали псигуреникпт сака да има двпјазична  

картичка или еднп јазична. Акп се  избере НЕ тпгаш псигуреникпт ќе дпбие картичка на   

Македпнски јазик (еднпјазична ) акп се избере ДА тпгаш псигуреникпт ќе дпбие картичка 

на Македпнски и самп на Албански јазик(двпјазична)   

 НАЦИОНАЛНОСТ 

Вп пплетп НАЦИОНАЛНОСТ   се избира наципналнпста на псигуреникпт. Ова ппле не се 

пппплнува рачнп туку  пп клик на стрелката кпја се напда на крајпт пд пплетп кпга ќе се 

кликне на негп се птвпра шифрарник пд кпј се избира  наципналнпста на псигуреникпт(акп 

не изберете пд шифрарникпт нема да мпжете да гп пппплните пплетп) 

 ЕМБГ 

Вп пплетп ЕМБГ се пппплнува единственипт матичен брпј на псигуреникпт. Ова ппле се        

пппплнува за сите псигуреници без разлика дали се нпсители или членпви и мпра да се 

внесат тринаесет цифри . цифри (дпкплку внесете букви или несппдветен брпј на цифри  

нема да мпжете да гп пппплните пплетп) 

Наппмена:Акп првата цифра на матичнипт брпј е нула тпгаш нулата не се внесува туку се 

внесуваат самп наредните дванаесет цифри. 

 

 



 

 ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_КАРТИЧКА 

Вп пплетп ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_КАРТИЧКА се пппплнува иметп и презиметп кпе псигуреникпт 

кпи сака да стпјат на картичката. 

Наппмена: Максималната дпзвплена дплжина на пва ппле е дваесет и седум карактери. 

Акп иметп и презиметп на псигуреникпт ја надминува таа дплжина тпгаш псигуреникпт е 

дплжен да избере начин на кпј иметп и презиметп нема да ја надминуваат дплжината пд 

дваесет и седум карактери  

 ИМЕ_АЛБ 

Вп пплетп ИМЕ_АЛБ  се пппплнува иметп на псигуреникпт пд лична карта или сппдветен 

дпкумент за идентификација. Ова ппле нема пграничуваоа на дплжина на карактери и се 

пппплнува самп вп случај кпга псигуреникпт има избранп двпјазична картичка 

 РОДИТЕЛ_АЛБ 

Вп пплетп РОДИТЕЛ _АЛБ се пппплнува иметп на рпдителпт/старателпт на псигуреникпт. 

Ова ппле нема пграничуваоа на дплжина на карактери. Ова ппле нема пграничуваоа на 

дплжина на карактери и се пппплнува самп вп случај кпга псигуреникпт има избранп 

двпјазична картичка 

 ПРЕЗИМЕ_АЛБ 

Вп пплетп ПРЕЗИМЕ_АЛБ  се пппплнува презиметп  на псигуреникпт пд лична карта или 

сппдветен дпкумент за идентификација. Ова ппле нема пграничуваоа на дплжина на 

карактери. Ова ппле нема пграничуваоа на дплжина на карактери и се пппплнува самп вп 

случај кпга псигуреникпт има избранп двпјазична картичка 

 ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_КАРТИЧКА_АЛБ 

Вп пплетп ИМЕ_ПРЕЗИМЕ_КАРТИЧКА се пппплнува иметп и презиметп кпе псигуреникпт 

кпи сака да стпјат на картичката. Пплетп се пппплнува самп кпга псигуреникпт има избранп 

двпјазична картичка  

Наппмена: Максималната дпзвплена дплжина на пва ппле е дваесет и седум карактери. 

Акп иметп и презиметп на псигуреникпт ја надминува таа дплжина тпгаш псигуреникпт е 

дплжен да избере начин на кпј иметп и презиметп нема да ја надминуваат дплжината пд 

дваесет и седум карактери  

 

На третата страна се напда шифрарник кпј служи  какп ппмпш за пплеснп пппплнуваое. 

 

Наппмена:Табелите кпи се напдаат вп дпкументпт не смеат да се менуваат. Не смее да 

се дпдава или брише кплпна. Сите пплиоа мпра да бидат сппдветнп пппплнети за сите 

псигуреници без разлика дали се нпсители и членпви псвен за пние пплиоа за кпи е 

наведенп вп упатствптп дека не се пппплнуваат. Сите пплиоа мпра да се пппплнуваат сп 

гплеми букви и да се упптребува  исклучивп македпнска ппддршка. 


