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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 во врска со член 54 став 1 точка 8 на Законот за 
здравственото осигурување („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 12 октомври 2018 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ ВО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО – КОНСУЛТАТИВНА 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1
Во Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативна 

здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 164/2008, 22/2009, 
33/2010, 92/2010, 96/2010, 108/2010, 122/2010, 147/2010, 171/2010, 33/2011, 99/2011, 
153/2011, 155/2011, 164/2011, 181/2011, 54/2012, 84/2012, 18/2013, 54/2013, 88/2013, 
47/2014 и 98/2014), во членот 2, во табелата со поднаслов БИОХЕМИСКИ АНАЛИЗИ, по 
услугата БА6/6 Скрининг на аминокиселина, се додава следната табела:
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Во членот 2 Во табелата со поднаслов – Нуклеарна медицина кај услугата со Шифра 
НМ01 – „ Скен на цело тело со радиоизотоп”, во колоната 3 бројот „3.270” се заменува со 
бројот „4.050”.

Кај услугата со Шифра НМ07 – „Скротум”, во колоната 3 бројот „2.390” се заменува со 
бројот „2.800”.

Кај услугата со Шифра НМ08 – „Скен на тироидеа соTc-99m или со јод -131 или со 
фиксациона крива”, во колоната 3 бројот „850” се заменува со бројот „2.000”.

Кај услугата со Шифра НМ12 – „Скен на срце – шант”, во колоната 3 бројот „1.520” се 
заменува со бројот „1.900”.

Кај услугата со Шифра НМ16 – „Скен на билијарен тракт (HIDA)”, во колоната 3 
бројот „2.700” се заменува со бројот „4.300”.

Кај услугата со Шифра НМ17 – „Скен на црн дроб – хемангиом – планар и СПЕКТ (се 
работат комбинирано планар и СПЕКТ)”, во колоната 3 бројот „3.170” се заменува со 
бројот „3.300”.

Кај услугата со Шифра НМ19 – „Рефлукс (везико – уретерален, ВУР)”, во колоната 3 
бројот „1.330” се заменува со бројот „2.400”.

Кај услугата со Шифра НМ21 – „Скен на бубрези - DTPA или MAG-3”, во колоната 3 
бројот „2.700” се заменува со бројот „3.700”.

Кај услугата со Шифра НМ28 – „Скен на Ретикуло Ендотелен Систем (РЕС)”, во 
колоната 3 бројот „2.850” се заменува со бројот „3.550”. 

Кај услугата со Шифра НМ36 – „Скен на цело тело со алкален ДМСА”, во колоната 3 
бројот „1.850” се заменува со бројот „2.450”. 

Кај услугата со Шифра НМ38 – „Скен на сентинел лимфен јазол”, во колоната 3 бројот 
„4.420” се заменува со бројот „6.550”.

Во табелата со поднаслов Нуклеарна медицина, по услугата НМ38 - Скен на сентинел 
лимфен јазол, се додава следната табела:
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Во табелата со поднаслов ПАТОХИСТОЛОГИЈА, по услугата ПХ31 - Дополнително 
имуноцитохемиско испитување на цитолошки материјал, се додава следната табела:

Член 2
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на 

Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство.

Бр. 02-14722/9 Управен одбор
17 октомври 2018 година Претседател,

Скопје Верица Проковиќ, с.р.


