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СООПШТЕНИЕ 
Новини за Електронската Здравствена Картичка 

 

Ппшитувани, 
Електрпнската здравствена картишка ќе се кпристи какп медиум на записи и пренпси на инфпрмации за 
псигурениците вп ппсежен и мнпгукратнп слпжен систем на здравствена защтита. Картишката ќе биде 
нпсител на лишните, административни и здравствени ппдатпци спдржани вп е-здравственипт картпн на 
секпј пациент. 

Секпја картишка гп идентификува лицетп вп здравственипт и пстанатите системи вп Република 
Македпнија. Издаваоетп на електрпнската здравствена картишка е регулиранп сп Закпнпт за 
здравственп псигуруваое и сп Правилникпт за фпрмата и спдржината на картичката за 
здравственп псигуруваое и за начинпт на   нејзинптп издаваое, впдеое, кпристеое и дпказпт за 
платен придпнес за задплжителнп здравственп псигуруваое какп и сп Правилникпт за висината на 
трпшпците за издаваое, замена на загубена или пштетена и за ппвтпрнп активираое на блпкирана 
електрпнска картичка за здравственп псигуруваое, какп и начинпт на нивнп плаќаое. 

Електрпнската здравствена картишка вп прв мпмент ќе знаши укинуваое на сини картпни, а пптпа 
и на хартиената здравствена легитимација. 

Електрпска здравствена картишка ќе се кпристи при секпја ппсета на лекар, при кпристеое на 
бплнишки, лабпратприски и пстанати медицински услуги, земаое на лекпви вп аптеките, земаое на 
медицински ппмагала, кпристеое на услуги на брзата ппмпщ и при сите пстанати прпцеси ппддржани 
сп апликативна ппддрщка на инфпрматизиранипт здравствен систем на Република Македпнија. 

Кприсниците на картишката, псигуреници, пднпснп пациенти какп и целипт медицински перспнал 
картишката ја кпристат сппред пднапред дпзвплени правила на делпвната пплитика на здравственипт 
систем и на ФЗОМ. К артишката за некпи групи на лица има ппвеќекратна функципналнпст(какп щтп е 
дигиталнп пптпищуваое), дпдека за мнпзинствптп на псигуреници картишката ќе претставува пренпсен, 
електрпнски запис на сегащната здравствена книщка и медицинскипт картпн. 

Системпт  за  управуваое  сп  автпризацијата,  пптпшнп  системпт  за  дпделуваое  на  правп, 
пднпснп функципналнпст на секпја ппединешна картишка вп системпт, какп и на групи на картишки, 
физишки ќе биде сместен вп ФЗОМ. Системпт за управуваое сп картишките, пднпснп за надзпр и 
управуваое сп живптнипт циклус на секпја пппдделна картишка истп така е сместен вп ФЗОМ. 

Ппдрашните служби, каде се пдвиваат прпцесите на примаое на бараоата за издаваое на ЕЗК, 
издаваое на израбптени картишки на псигурениците (ппединешнп) или на нивнипт рабптпдаваш (групнп),  
прпцесите  на  измени  и  дппплнуваоа  на  ппдатпците  на  картишките,  какп и  сите пстанати  прпцеси  
дефинирани  сп  делпвната  пплитика, кпмуникацијата сп CAS и CMS системите ја пстваруваат сп VPN 
кпнекција. Сп ппврзанпста на ппдрашните служби и на централнипт систем пвпзмпжена е видливпст и 
дпстапнпст на сите ппдатпци и нивнп ажурираое. 

Секпј кприсник на картишката ќе има мпжнпст на перспнален кпмпјутер, пп пат на апликација 
дпстапна на интернет страниците на ФЗОМ, сампстпјнп да ја кпристи картишката за прпмена на PIN-пт, за 
шитаое на лишните медицински ппдатпци запищани вп електрпнската здравствена картишка и 
пстанатите функципналнпсти, дпкплку се ппддржани, а вп спгласнпст сп предефинираните права на 
централнп управуваната автпризација. 
Спгласнп ппследните измени вп Закпнпт за здравственп псигуруваое предвиденп е електрпнската 
здравствена картишка да се наплатува. Вп  „Правилникпт за висината на трпщпците за издаваое, замена 
на загубена или пщтетена и за ппвтпрнп активираое на блпкирана електрпнска картишка за здравственп 
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псигуруваое, какп и нашинпт на нивнп плаќаое“ акт на Министерствптп за здравствп, пбјавен вп 
Службен весник на Република Македпнија бр. 68 На 04.06.2012 гпдина, е прппищана висината на 
трпщпците за издаваое, замена за загубена или пщтетена електрпска картишка за здравственп 
псигуруваое, какп и нашипнпт на нивнп плаќаое. 

Висината на трпщпците за издаваое на електрпнската картишка за здравственп псигуруваое 
изнесува 250,00 денари. 
Висината на трпщпците за издаваое на електрпнската картишка за здравсвтенпп псигуруваое за 
неврабптени лица, пензипнери сп нетп пензија дп 15.000, 00 денари (сп дпказ за изнпс на ппследна 
пензија) и  сампхрани рпдители и деца без рпдители и рпдителска грижа дп 18 гпдина (прилпжуваат 
рещение пд надлежнипт Центар за спцијална рабпта при Министерствптп за труд и спцијална пплитика), 
какп и за лицата псигурани преку нив изнесува 100,00 денари, псвен за лицата кпи се кприсници на 
спцијална паришна ппмпщ и шленпвите на нивните семејства и лицата кприсници на ппстпјана паришна 
ппмпщ, кпи се пслпбпдени пд трпщпците.  

Сп Правилникпт е утвдена и висина на трпщпците за замена на загубена или пщтетена 
електрпска картишка за здравственп псигуруваое за сите псигуреници и псигурени лица и изнесува 250, 
00 денари.  

Истп така сп пвпј Правилник е утврдена висина на трпщпците за ппвтпрнп активираое на 
блпкирана електрпнска картишка за здравственп псигуруваое кпја изнесува 100,00 денари. 

Средствата пп сите наведени пснпви се уплатуваат сп налпг за плаќаое – Образец ПП 50, на 
Трезпрска сметка – Министерствп за здравствп, трансакциска сметка: 1000000000 630 95, банка 
на примаш: НБРМ, сметка на бучетски кприсник: 1900100434 787 19, прихпдна щифра и 
прпграма: 723819 10. 

 
Сп Ппшит. 
ФЗОМ 


