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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

346. 

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за корис-

тење  и располагање со стварите во државна сопстве-

ност и со стварите во општинска сопственост („Служ-

бен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 

106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република 

Македонија, на седницата, одржана на 22.1.2019 го-

дина, донесе 

 

О Д Л У К А 

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИС-

ТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА КАЗНЕНО - 

ПОПРАВНАТА УСТАНОВА  КАЗНЕНО - ПОПРАВЕН  

ДОМ ИДРИЗОВО 

 

Член 1 

Со оваа одлука на досегашниот корисник Минис-

терството за правда - Управа за извршување на санкци-

ите му престанува користењето на движните ствари, и 

тоа: 

 

Ред. 

број 

Назив на 

движните 

ствари 

Опис на движните 

ствари 

Количина 

(парче) 

1. Монитор ХП Л1908њ 3 

2. Mонитор Грејт вол 1 

3. Монитор ХП 5100 1 

4. Куќиште ХП Компак дЦ 

5800 

3 

5. Куќиште Грејт вол 

806300Е-H 

2 

 

Член 2 

Движните ствари  од член 1 од оваа одлука се дава-

ат на трајно користење без надомест на Казнено - 

поправната установа Казнено-поправен дом Идризово. 

 

Член 3 

Директорот на Управата за извршување на санкци-

ите склучува договор со директорот на Казнено - 

поправната установа Казнено - поправен дом Идризово 

со кој се уредуваат правата и обврските за движните 

ствари од член 1 од оваа одлука.  

Член 4 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во ,,Службен весник на Република 

Македонија“.  

 

Бр. 44 - 11683/1-18     Заменик на претседателот 

22 јануари 2019 година на Владата на Република 

Скопје Македонија, 

м-р Радмила Шекеринска-Јанковска, с.р. 

__________ 

347. 

По извршеното срамнување на изворниот текст ут-

врдено е дека во текстот на Програмата за едукација на 

лекари и медицински персонал, за кофинансирање на 

специјализација, односно супспецијализација на здрав-

ствените работници и здравствените соработници вра-

ботени во приватни здравствени установи, други прав-

ни лица и невработени, како и за спроведување на обу-

ки за вршење преглед на умрени лица за 2019 година, 

објавена во „Службен весник на Република Македо-

нија“ бр. 4/19, направена е техничка грешка, поради 

што се дава 

 

И С П Р А В К А 

НА ПРОГРАМАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ 

И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ, ЗА КОФИНАН-

СИРАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА, ОДНОСНО 

СУПСПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

РАБОТНИЦИ И ЗДРАВСТВЕНИТЕ СОРАБОТНИ-

ЦИ ВРАБОТЕНИ ВО ПРИВАТНИ ЗДРАВСТВЕНИ 

УСТАНОВИ, ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА И НЕВРА-

БОТЕНИ, КАКО И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОБУ-

КИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕГЛЕД НА УМРЕНИ ЛИЦА ЗА  

2019 ГОДИНА 

 

Во Програмата во глава IV Финансирање на Прог-

рамата, во точка 2.2. наместо зборовите „1.440.00,00 

денари“, треба да стојат зборовите „1.440.000,00 де-

нари“, односно целата точка треба да гласи: 

„2.2. Трошоци за ангажирање на странски доктори 

од областа на офталмологија за надоместок за едука-

ции/практична работа/тренинзи/обука, кои се исплаќа-

ат по доставена фактура, извештаи и изјава за спрове-

дени едукации/практична работа/тренинзи/обука од 

страна  на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болес-

ти – Скопје, до Министерство за здравство, а согласно 

Одлуката за утврдување на надоместокот за ангажира-

ње на странски лекари, донесена од министерот за 

здравство во вкупен годишен износ до 1.440.000,00 де-

нари,“. 

 

Бр. 44-11627/2-18  

29 јануари 2019 година Од Владата 

Скопје на  Република Македонија 
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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 
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24 јануари 2019 година Министер за економија, 
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349. 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ЗАШТИТА ВО НИСКОНАПОНСКИТЕ МРЕЖИ И ПРИПАЃАЧКИТЕ ТРАНСФОРМАТОРСКИ 

СТАНИЦИ 
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350. 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗГРАДБА НА НАДЗЕМНИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ВОДОВИ СО НОМИНАЛЕН НАПОН  

ОД 1 KV ДО 400 KV 
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СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

351. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018 и 
198/2018) и член 44 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 
61/2015, 197/2017 и 83/2018), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 9.1.2019 
година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД БЕРОВО 

 
1.За претседател на Основен суд Берово е избрана: 
Ленка Симевска - судија на Основен суд Берово. 
2. Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

 
Бр. 08-54/1 Судски совет 

10 јануари 2019 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
__________ 

352. 
Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Ре-

публика Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.107/2005), член 41 и член 47 од Зако-
нот за судовите („Службен весник на Република Маке-
донија“ бр.58/2006, 35/2008, 150/2010, 83/2018 и 
198/2018) и член 44 од Законот за Судскиот совет на 
Република Македонија („Службен весник на Република 
Македонија“ бр.60/2006, 150/2010, 100/2011, 20/2015, 
61/2015, 197/2017 и 83/2018), Судскиот совет на Репуб-
лика Македонија на седницата одржана на ден 
09.01.2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОСНОВЕН 
СУД КРУШЕВО 

 
1.За претседател на Основен суд Крушево е из-

брана: 
Лидија Андреска- судија на Основен суд Крушево. 
2.  Оваа одлука ќе стапи во сила по правосилно зав-

ршување на постапката и ќе се објави во „Службен вес-
ник на Република Македонија“.  

 
Бр. 08-55/1 Судски совет 

10 јануари 2019 година на Република Македонија 
Скопје Претседател, 

 Зоран Караџовски, с.р. 
__________ 

353. 
Судскиот совет на Република Македонија, постапу-

вајќи согласно член 73 став 1 алинеја 3 од Законот за 
судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со 
член 26 од Законот за изменување и дополнување на 
Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 
150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Ре-
публика Македонија („Службен весник на РМ“ 
бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и 
дополнување на Законот за Судски совет на Република 
Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на 
ден 20.06.2017  година, донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
Се констатира престанок на судиската функција на 

Љубчо Прокопенко, судија на Основниот суд Виница, 
поради навршени 64 години. 

Решението влегува во сила од 30.01.2019 година.  
 

Бр. 02-214/1 Судски совет 
31 јануари 2019 година на Република Македонија 

Скопје Претседател, 
 Зоран Караџовски, с.р. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
354. 

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 17 
и член 44, став (2) од Законот за енергетика („Службен 
весник на Република Македонија” бр. 96/18) и член 32 
од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски 
дејности („Службен весник на Република Македонија” 
бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) Регулаторната коми-
сија за енергетика и водни услуги на Република Маке-
донија, постапувајќи по барањето УП1 бр.12-142/18 од 
21.01.2019 година на Друштвото за производство, трго-
вија и услуги В и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип, на 
седницата одржана на ден 24.1.2019 година донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА 
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА 

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 
 
1. На Друштвото за производство, трговија и услуги В 

и Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. 
„Гоце Делчев“ бр.34 Штип, му се издава лиценца за врше-
ње на енергетска дејност производство на електрична 
енергија од фотонапонска електроцентрала ФЕЦ “В и Е”. 

2. Лиценцата за вршење на енергетска дејност про-
изводство на електрична енергија е Прилог 1 на оваа 
Одлука. 

3. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.  
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесу-

вањето, а ќе се објави во „Службен весник на Републи-
ка Македонија“. 

 
УП1 бр. 12-142/18  

24 jануари 2019 година Претседател, 
Скопје Марко Бислимоски, с.р. 

 
Прилог 1 

 
Л И Ц Е Н Ц А 

ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ 
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 

 
1. Назив и седиште на носителот на лиценцата 
Друштвото за производство, трговија и услуги В и 

Е експорт-импорт ДООЕЛ Штип, со седиште на ул. Го-
це Делчев бр.34 Штип 

 
2. Енергетската дејност за која се издава ли-

ценцата 
Производство на електрична енергија  
 
3. Евидентен број на издадената лиценца 
ЕЕ - 344.01.1/18 
 
4. Датум на издавање на лиценцата 
24.01.2019 година 
 
5. Датум на важење на лиценцата 
24.01.2054 година 
 
6. Единствен матичен број – 4936523 
 
7. Единствен даночен број –  4029994113057 
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8. Вид и обем на енергетската  дејност што ќе се 
врши 

Како енергетска дејност производство на електрич-
на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета произ-
водство на електрична енергија што носителот на ли-
ценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапон-
ска електроцентрала, во обем согласно техничките ка-
рактеристики на производниот капацитет.  

 
9. Локација на вршење на енергетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи из-
вори, ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала “В 
и Е” на КП 1375/5, КО Штип 1, Општина Штип. 

  
10. Производни капацитети со кои се врши енер-

гетската дејност 
Носителот на лиценцата, енергетската дејност про-

изводство на електрична енергија од обновливи извори 
на енергија ќе ја врши со производен капацитет со тех-
нички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е сос-
тавен дел од оваа лиценца. 

 
11. Право на приклучување, пристап и користе-

ње на системот за дистрибуција на електрична 
енергија 

Носителот на лиценцата има право на приклучу-
вање, пристап и користење на системот за дистрибуци-
ја на електрична енергија заради непречено вршење на 
енергетската дејност производство на електрична енер-
гија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, 
како и во согласност со Мрежните правила за дистри-
буција на електрична енергија одобрени од страна на 
Регулаторната комисија за енергетика.  

 
12. Права и обврски за носителот на лиценца 
Со оваа лиценца се определуваат начинот и услови-

те за вршење на енергетската дејност производство на 
електрична енергија, како и правата и обврските на но-
сителот на лиценцата и неговото учество на пазарот на 
електрична енергија. 

Носителот на лиценцата е должен: 
- да обезбеди достапност на договорената енергија 

и/или системски услуги до точката на прием во пренос-
ниот или дистрибутивниот систем, во согласност со 
лиценцата; 

- да работи согласно со законите, другите прописи, 
како и мрежните правила за пренос или мрежните пра-
вила за дистрибуција, правилата за пазар на електрична 
енергија, и условите определени во лиценцата; 

- да доставува извештаи, податоци и информации 
до операторот на електропреносниот систем или опера-
торот на дистрибутивниот систем, во согласност со 
мрежните правила за пренос или мрежните правила за 
дистрибуција; 

- да доставува до операторот на пазарот на елек-
трична енергија и до операторот на електропреносниот 
систем податоци и информации од договорите за про-
дажба на електрична енергија, расположливост на про-
изводниот капацитет и/или системски услуги, освен ко-
мерцијално-финансиските податоци во согласност со 
правилата за пазар на електрична енергија; 

- да доставува податоци и информации согласно 
Правилникот за следење на  функционирањето на енер-
гетските пазари; 

- да обезбеди електрична енергија за сопствените 
потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и 

- да ги одржува во исправна и функционална сос-
тојба, производните капацитети кои се вклучени во 
процесот на производство на електрична енергија, сог-
ласно прописите за ваков вид на постројки. 

 
13. Обврска за одвоена сметководствена еви-

денција 
Носителот на лиценцата е должен: 

- во своите интерни пресметки да води одвоена еви-
денција за секоја од енергетските дејности за кои што 
поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;  

- во согласност со сметководствените стандарди со 
кои се уредува сметководственото работење на прет-
пријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе 
обезбедат информации за средствата, обврските, капи-
талот, приходите и расходите со резултатите од работе-
њето, како и паричните текови на претпријатието; и  

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи. 
 
14. Обврска за доставување на Годишен извеш-

тај за финансиското и деловното работење 
Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 

комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековна-
та година да достави годишен извештај за делокругот 
на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за фи-
нансиското и деловното работење во претходната го-
дина. Годишниот извештај со сите прилози задолжи-
телно се доставува и во електронска форма.   

Годишниот извештај содржи податоци особено за:  
1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност 

во текот на годината; 
2) комплет годишна сметка составена од: биланс на 

состојба и биланс на успех, извештај за промените во 
главнината, извештај за паричните текови, применети-
те сметководствени политики и други објаснувачки бе-
лешки подготвени во согласност со важечката законска 
регулатива;  

3) преземени мерки:  
- за заштита на опремата и објектите од надвореш-

ни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и 
опремата за вршење на енергетска дејност; 

- за заштита при  работа; 
- за вршење на дејноста во услови на кризна сос-

тојба, промена на условите на светскиот пазар, како и 
воена и вонредна состојба. 

4) реализирање на планот за работа кој што се одне-
сува на соодветната година. 

 
15. Обврска за доставување на други извештаи, 

информации и податоци во врска со вршењето на 
енергетската дејност  

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната 
комисија за енергетика да доставува известување за си-
те околности, настани и промени кои што имаат или би 
можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетска-
та дејност производство на електрична енергија. 

 
16. Мерење на произведената електрична енер-

гија и моќност 
Мерење на произведената, односно испорачаната 

електрична енергија во дистрибутивниот систем се 
врши во пресметковното мерно место во постапка и на-
чин утврден согласно Мрежните правила за дистрибу-
ција на електрична енергија. 

 
17. Обврска за овозможување на пристап до про-

изводните единици и непосреден увид во документа-
цијата  

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регу-
латорната комисија за енергетика, да и овозможи непос-
реден увид во целокупната документација, како и прис-
тап во објектите, деловните простории, простори, инста-
лации, како и на средствата и опремата потребни за 
вршење на енергетската дејност, во согласност со Пра-
вилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности. 

 
18. Квалитет на услугата 
Носителот на лиценцата е должен да обезбеди тех-

нички средства и други услови кои ќе овозможат по-
стојан квалитет на произведената електрична енергија, 
согласно Мрежните правила за дистрибуција на елек-
трична енергија. 
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Носителот на лиценцата е должен да врши постојан 
мониторинг на параметрите кои го определуваат ква-
литетот на произведената електрична енергија и по ба-
рање на Регулаторната комисија за енергетика и водни 
услуги, да доставува писмен извештај за движењето на 
сите параметри кои што го определуваат квалитетот на 
произведената електрична енергија во определен вре-
менски период. 

 
19. Изменување и продолжување како и пренесу-

вање, престанување, суспендирање и одземање на 
лиценцата 

Изменување и продолжување, како и пренесување, 
престанување, суспендирање и одземање на оваа ли-
ценца ќе се врши во согласност со одредбите од Зако-
нот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење 
на енергетски дејности. 

 
20. Мерки во случај на неисполнување на об-

врските од страна на носителот на лиценцата 
Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува 

обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната 
комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно За-
конот за енергетика и Правилникот за лиценци за 
вршење на енергетски дејности.  

__________ 
 
Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа 

приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела 
VI: 

1. име на фотоволтаичен систем – В и Е со планира-
на моќност до 174,525 kW;  

2. општи податоци: 
- година на почеток на градба - 2018 година, 
- година на завршеток на градба - 2019 година, 
- година на почеток на работа - 2019 година, 
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем 

- 35 години. 
3. податоци за опрема: 
- тип, производител и номинални податоци на фо-

товолтаичниот модул –  LR6-72PE-365M и LR6-72PE-
365M, производител Longi Solar; 

- број на фотоволтаични модули вкупно 475– 245 x 
365 + 230 x 370, 

- Номинални податоци на фотоволтаичниот модул: 
- Моќнoст на модул: 365 и 370 W, 
- Напон на модул: 39,3V и 39,40V, 
- Струја на модул: 9,29А  и 9,39 A, 
- Вкупна планирана моќност: 174,525kW. 
4. тип, производител и номинални податоци на ин-

вертор; – Kostal Piko 36EPC – 36KW и Kostal Piko 17 – 
17KW 

5. годишно сончево зрачење на таа локација – 
1780kWh/m2; 

6. очекувано производство на електрична енергија – 
235 MWh. 
 

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 

355. 
Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 

член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2017 и 
171/2017), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата оджана на 
26 јануари 2019 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА ПАКЕТИ ЗА 
ЗАВРШЕНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ОД БОЛ-
НИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД ОБ-
ЛАСТА НА КАРДИОЛОГИЈА И  КАРДИОХИРУРГИЈА 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтна цена за 
пакети за завршени здравствени услуги од болничката 
здравствена заштита од областа на кардиологија  и кар-
диохирургија („Службен весник на Република Македо-
нија, број 47/2014, 107/2016 и 203/2018), во членот 2 во 
табелата по услугата БЛК7 се додава следната табела: 

 
 
 
 
 
 
 

Член 2 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство. 

 
Бр. 02-1760/1 Управен одбор 

31 јануари 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 

__________             
356. 

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со 
член 54 став 1 точка 8 на Законот за здравственото оси-
гурување („Службен весник на Република Македонија“ 
број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 
31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 
53/2011, 26/2012, 16/2013, 91/2013, 187/2013, 43/2014, 
44/2014, 97/2014, 112/2014, 113/2014, 188/2014, 
20/2015, 61/2015, 98/2015, 129/2015, 150/2015, 
154/2015, 192/2015, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 
120/2016, 142/2016 и 171/2017), Управниот одбор на 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на 
седницата оджана на 31 јануари 2019 година, донесе 

 
О Д Л У К А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ЗА БОЛНИЧКАТА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ 

 
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
услуги во болничката здравстена заштита за акутни 
случаи („Службен весник на Република Македонија“ 
број 164/2008, 5/2009, 8/2009, 18/2009, 158/2009, 
2/2010, 9/2010, 16/2010, 81/2010, 105/2010, 154/2010, 
171/2010, 33/2011, 66/2011, 99/2011, 181/2011, 72/2012, 
84/2012, 159/2012, 18/2013, 10/2014, 17/2015, 42/2015 и 
107/2016), во членот 2 во табелата, кај шифрата F23Z -  
„Кардиоторакални/васкуларни процедури на деца до 18 
години“, референтната цена „797.880“ се заменува со 
„997.350“ а кај шифрата „P02Z“ – „Кардиотора-
кални/васкуларни процедури на новороденчиња“ рефе-
рентната цена „899.647“ се заменува со „1.124.559“ 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен весник на Република 
Македонија“, а  ќе се објави по добивањето на соглас-
ност од министерот за здравство.   

 
Бр. 02-1793/1 Управен одбор 

31 јануари 2019 година Претседател, 
Скопје д-р Ридван Асани, с.р. 
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