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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО СИГУРУВАЊЕ 

НА МАКЕДОНИЈА 
1990. 

Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 
1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 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, 53/2011 и 26/2012), Управ-
ниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија, на седницата одржана на 5 април 2012 го-
дина, донесе  

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ 
НА УСЛУГИ ВО БОЛНИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА  

ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ СЛУЧАИ  
Член 1 

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на 
услуги во болничката здравствена 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, 171/2010, 33/2011, 
66/2011, 99/2011 и 181/2012), во членот 2, во табелата, 
по здравствената услуга со шифра F21B – „Други про-
цедури на циркулаторниот систем во операциона сала 
без катастрофални КК“, се додаваат следните здрав-
ствени услуги:  
Шифра 
на ДСГ Вид на ДСГ услуга Референтна цена 

F22Z 
  

Имплантација на ср-
цев пејсмејкер со хи-
руршко поставување 
на електрода 87.840 

F23Z 
  

Кардиоторакални/ ва-
скуларни процедури 
на деца до 10 години 732.000 

 
По здравствената услуга со шифра F42B – „Цирку-

латорни пореметувања без акутен инфаркт на миокар-
дот  со инвазивни срцеви испитувања без сложени ди-
јагнози/постапки“, се додаваат следните здравствени 
услуги: 
Шифра  
на ДСГ 

Вид на ДСГ услуга
  

Референтна цена 

F43А 
  

Кардијално  
електрофизиолошко 
испитување со  
радиофреквентна 
аблација 75.695 

F43B 
  

Кардијално  
електрофизиолошко 
испитување 64.376 

 
Член 2 

Се утврдуваат нови референтни цени за следните 
здравствени услуги: 

 
Шифра 
на ДСГ Вид на ДСГ услуга Референтна цена 

A07Z 
  

Алогенична трансп-
лантација на коскена 
срж 756.280 

A08B 
  

Автологна транасп-
лантација на коскена 
срж без катастрофал-
ни КК 535.487 

A09B 
  

Трансплантација на бу-
брег без транспланта-
ција на панкреас , без 
катастрофални КК 685.452 

C16A  Процедури на леќата 27.900 

C16B 
  

Процедури на леќата 
истиот ден 26.150 

E01A 
  

Големи процедури 
на градниот кош со 
катастрофални КК 150.946 

E01B 
  

Големи процедури 
на градниот кош без 
катастрофални КК 87.824 

E61A 
  

Белодробна емболија 
со катастрофални 
или тешки КК 43.431 

E61B 
  

Белодробна емболија 
без катастрофални 
или тешки КК 30.938 

E65B 
  

Хронична опстру-
ктивна болест на 
дишните патишта 
без катастрофални 
или тешки КК 18.815 

F12Z  Имплантација на ср-
цев пејсмејкер  92.797 

F17Z 
  

Замена на срцев пејс-
мејкер 66.248 

F18Z  Ревизија на срцев 
пејсмејкер освен за-
мена на уредот  16.271 

H60C 
  

Цироза и алкохолен 
хепатитис без ката-
строфални или те-
шки КК 23.339 

J06A  Големи процедури за 
малигни состојби на 
дојките  38.197 

J07A 
  

Мали процедури за 
малигни состојби на 
дојките 24.074 

J07B  Мали процедури за 
немалигни состојби 
на дојките  22.849 

J68A 
  

Тешки  пореметува-
ња на кожата 23.005 

K06Z 
  

Процедури на тио-
ридна жлезда 35.702 

L03A 
  

Големи процедури  
на бубрези, уретер и 
мочен меур поради 
неоплазми со ката-
строфални или те-
шки КК 193.722 

L03B 
  

Големи процедури  
на бубрези, уретер и 
мочен меур поради 
неоплазми без ката-
строфални или те-
шки КК 134.824 

L04C 
  

Големи процедури 
на бубрези, уретер и 
мочен меур поради 
не-неопластични бо-
лести без КК 50.506 

L40Z  Уретероскопија 26.582 
N11B 
  

Други процедури на 
женскиот репроду-
ктивен систем во 
операциона сала во-
зраст <65 без ма-
лигнa болест без КК 8.735 

O60A 
  

Вагинално породува-
ње со катастрофални 
или тешки КК 20.531 

O60C 
  

Вагинално породу-
вање, единечно, не-
комплицирано без 
други состојби 12.258 
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O61Z 
  

По породување или 
по абортус без про-
цедури во операцио-
на сала 7.496 

P01Z 
  

Новороденче, почи-
нато или преместено 
во друга установа <5 
дена од приемот со 
значајна  процедура 
во операциона сала 32.461 

P03Z 
  

Новороденче тежина 
при прием 1000-1499 
g со значајна процеду-
ра во операциона сала 211.396 

P04Z 
  

Новороденче тежина 
при прием 1500-1999 
g со значајна процеду-
ра во операциона сала 130.171 

P06A 
  

Новороденче тежина 
при прием >2499 g 
со значајна процеду-
ра во операциона са-
ла со повеќе големи 
проблеми 145.699 

P62Z 
  

Новороденче, тежи-
на при прием 750-
999 g                              191.330 

P63Z 
  

Новороденче, тежи-
на при прием 1000-
1249 g без значајна 
процедура во опера-
циона сала 130.045 

P65C 
  

Новороденче, тежи-
на при прием 1500-
1999 g без значајна 
процедура во опера-
циона сала со друг 
проблем 43.528 

P66C 
  

Новороденче, тежи-
на при прием 2000-
2499 g без значајна 
процедура во опера-
циона сала со друг 
проблем 16.684 

P66D 
  

Новороденче, тежина 
при прием 2000-2499 
g без значајна проце-
дура во операциона 
сала без проблем 4.212 

P67B 
  

Новороденче, тежина 
при прием >2499 g без 
значајна процедура во 
операциона сала со го-
лем проблем 20.853 

P67C 
  

Новороденче, тежи-
на при прием >2499 
g без значајна проце-
дура во операциона 
сала со друг проблем 8.930 

P67D 
  

Новороденче, тежи-
на при прием >2499 
g без значајна проце-
дура во операциона 
сала без проблем 3.608 

R01B 
  

Лимфом и леукемија 
со големи процедури 
во операциона сала 
без катастофални 
или тешки КК 124.550 

R03A 
  

Лимфом и леукемија 
со други процедури 
во операциона сала 
со катастофални или 
тешки КК 140.845 

R03B 
  

Лимфом и леукемија 
со други процедури во 
операциона сала без 
катастофални или те-
шки КК 45.910 

R60A 
  

Акутна леукемија со 
катастрофални КК 208.768 

R60B 
  

Акутна леукемија со 
тешки КК 198.377 

R60C 
  

Акутна леукемија 
без катастрофални 
или тешки КК 188.930 

R61A 
  

Лимфом и неакутна 
леукемија со ката-
строфални КК 196.636 

R61B 
  

Лимфом и неакутна 
леукемија без ката-
строфални КК 122.479 

R61C  Лимфом и неакутна 
леукемија, истиот ден 96.029 

R62A 
  

Други неопластични 
пореметувања со КК 57.367 

R62B 
  

Други неопластични 
пореметувања без КК 54.635 

V64Z 
  

Пореметување пора-
ди употрeба на други 
дроги и зависност 20.542 

X62B 
  

Труење/токсични 
ефекти на лекови и 
други супстанции, 
возраст <60 без КК 9.969  

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.   
   Бр. 02-5573/29                          Управен одбор 
5 април 2012 година             Заменик на претседателот, 

   Скопје                                Јован Грповски, с.р. 
__________ 

1991. 
Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 56 став 1 точ-

ка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен 
весник на Република Македонија“ број 25/2000, 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, 53/2011 
и 26/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено оси-
гурување на Македонија, на седницата одржана на 26 април 
2012 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВА-
ЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА УСЛУГИ ВО БОЛ-
НИЧКАТА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА АКУТНИ  

СЛУЧАИ  
Член 1 

Со оваа одлука се утврдуваат нови референтни цени за 
здравствени услуги утврдени со Одлуката за утврдување на 
референтни цени на услуги во болничката здравствена за-
штита 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, 171/2010, 
33/2011, 66/2011, 99/2011 и 181/2012).  

Се утврдуваат нови референтни цени за следните 
здравствени услуги: 

 
Шифра 
на ДСГ Вид на ДСГ услуга Референтна цена 

F14B Васкуларни процеду-
ри, освен голема ре-
конструкција, без пум-
па за кардиопулмонал-
но премостување (CPB 
пумпа ) со тешки КК 90.157 
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F14C Васкуларни проце-
дури ,освен голема 
реконструкција , без 
пумпа за кардиопул-
монално премостува-
ње (CPB пумпа )без 
катастрофални или 
тешки КК 90.157 

F16Z Перкутана коронар-
на интервенција без 
акутен инфаркт на 
миокардот без имп-
лантација на стент 43.384 

F20Z Лигатура на вена и 
нејзино одстранува-
ње (stripping) 28.768 

F21B Други процедури на 
циркулаторниот си-
стем во операциона 
сала без катастро-
фални КК 65.094 

F40Z Дијагнози кои се од-
несуваат на циркула-
торниот систем со 
респираторна поддр-
шка 19.755 

F41A Циркулаторни поре-
метувања со акутен 
инфаркт на миокар-
дот  со инвазивни ср-
цеви испитувања со 
катастрофални или 
тешки КК 39.709 

F41B Циркулаторни поре-
метувања со  акутен 
инфаркт на миокар-
дот  со инвазивни ср-
цеви испитувања без 
катастрофални или 
тешки КК 35.250 

F60A Циркулаторни поре-
метувања со акутен 
инфаркт на миокар-
дот  без инвазивни 
срцеви испитувања 
со катастрофални 
или тешки КК 23.443 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F60B Циркулаторни поре-
метувања со акутен 
инфаркт на миокар-
дот  без инвазивни 
срцеви испитувања 
без катастрофални 
или тешки КК 18.593 

F60C Циркулаторни поре-
метувања со акутен 
инфаркт на миокар-
дот без инвазивни 
срцеви испитувања, 
смрт 10.107 

F62A Срцева слабост и 
шок со катастрофал-
ни КК 21.009 

F62B Срцева слабост и 
шок без катастро-
фални КК 15.148 

F63B Венска тромбоза без 
катастрофални или 
тешки КК 18.239 

F65A Периферни васку-
ларни пореметувања 
со катастрофални 
или тешки КК 20.670 

F65B Периферни васку-
ларни пореметувања 
без катастрофални 
или тешки КК 18.907 

F75A Други дијагнози на 
циркулаторниот си-
стем со катастрофал-
ни КК 22.535 

F75B Други дијагнози на 
циркулаторниот си-
стем со тешки КК 17.596 

 
Член 2 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на 
објавувањето во „Службен весник на Република Маке-
донија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 
министерот за здравство.  

 
   Бр. 02-7490/5                          Управен одбор 
26 април 2012 година                 Претседател, 

   Скопје                                 Елена Трпковска, с.р. 
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