
Службен весник на РМ, бр 105 од 05.08.2010 година 

Врз основа на член 54 став 1 точка 7 и 8 и член 56 став 1 точка 4 од 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 и 50/2010), Управниот одбор на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 

ден  21.07.2010 година, донесе  

    

Одлука Одлука Одлука Одлука     

за изменување и дополнување за изменување и дополнување за изменување и дополнување за изменување и дополнување     

на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги на Одлуката за утврдување на референтни цени на услуги     

во во во во болничката здравствена заштита за акутни случаи болничката здравствена заштита за акутни случаи болничката здравствена заштита за акутни случаи болничката здравствена заштита за акутни случаи     

    

Член 1Член 1Член 1Член 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 и 81/2010), во членот 2, во табелата, кај редниот број 260, шифра на ДСГ 

G45B - „Друга гастроскопија за полесни дигестивни болести, истиот ден “, во 

колоната  4 бројот „4.946“ се заменува со бројот „3.500“. 

 

 

Член 2Член 2Член 2Член 2    

    

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 

Република Македонија", а ќе се објави по добивањето на согласност од 

министерот за здравство. 

 

Број: 02 Број: 02 Број: 02 Број: 02 ---- 10434/ 10434/ 10434/ 10434/    УПРАВЕН ОДБОРУПРАВЕН ОДБОРУПРАВЕН ОДБОРУПРАВЕН ОДБОР    

21.07.2010 год.21.07.2010 год.21.07.2010 год.21.07.2010 год.    Претседател,Претседател,Претседател,Претседател,    

С к о п ј еС к о п ј еС к о п ј еС к о п ј е    Елена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена ТрпковскаЕлена Трпковска    

 
 

 


