
 

 
 

Потребни документи за поднесување на групно барање за ЕЗК по 
регуларна постапка 

 Испечатена и верификувана табела во која ќе ги отстраните 

осигурениците кои што се спорни  

 БК обрасци за сите осигуреници и нивни членови 

 ГБК образец 

 Фотокопии од лични документи за сите осигуреници (лични карти за 

полнолетни и извод од книга на родени за малолетни осигуреници ) 

 Согласност за копирање на лични податоци 

 Доказ за извршена уплата(потребно е да уплатите само за оние лица 

за кои успешно е процесирано нивното  барање) – ако се работи за 

индивидуална уплата копијата од општата уплатница , ако се работи 

за групна уплата извод од сметка или копија од вирман 

 Овластување од име на фирмата на име на лицето кое го поднесува 

барањето за истата 

Потребни документи за поднесување на групно барање за ЕЗК по 
скратена постапка  
Барање за групно поднесување на езк по скратена постапка се поднесува по 
претходно добиени  податоци  за осигуреници и нивни членови од страна на 
ФЗОМ и коригирани во подрачните  служби на ФЗОМ 

 Испечатена и верификувана табела во која ќе ги отстраните 

осигурениците кои што се спорни  

 ГБК1 образец 

 Доказ за извршена уплата(потребно е да уплатите само за оние лица 

за кои успешно е процесирано нивното  барање) – ако се работи за 

индивидуална уплата копијата од општата уплатница , ако се работи 

за групна уплата извод од сметка или копија од вирман 

 Овластување од име на фирмата на име на лицето кое го поднесува 

барањето за истата 

 
 



 

Потребни документи за поднесување на поединечно  барање за ЕЗК  
 БК образец 

 Фотокопии од лични документи (лични карти за полнолетни и извод 

од книга на родени за малолетни осигуреници ) 

 Согласност за копирање на лични податоци 

 Доказ за извршена уплата 

o Ако осигуреникот е пријавен како пензионер со нето пензија 

до 15.000 денари доставува уплата од 100 денари и чек од 

пензија во прилог 

o Ако осигуреникот е пријавен како пензионер со нето пензија 

над 15.000 денари доставува уплата од 250 денари  

 Ако осигуреникот е невработен доставува уплата од 100 денари 

 


