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ПОСЕБНИ УСЛОВИ 
ЗА КОЛЕКТИВНО ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 

НА ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ НА ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ (ОПЕРАЦИЈА) 
 

Воведни одредби 

Член 1 

1) Овие посебни услови за колективно дополнително здравствено осигурување на лица за случај на 

хируршки интервенции (операција) (во понатамошен текст, посебни услови) и општите услови за доброволно 

здравствено осигурување (во понатамошниот текст, општи услови) се составен дел на договорот за 

колективно дополнително осигурување на лица за случај на хируршки интервенции (операција) (во 

понатамошниот текст, договор за осигурување) кој договорувачот на осигурувањето ќе го склучи со 

осигурувачот на осигурувањето Винер А.Д. Скопје (во понатамошниот текст, осигурувач) 

2) Поедини изрази во овие посебни услови ги имаат следните значења: 

 Договорувач на осигурување – Правно лице или друг правен субјект кој во име и за сметка на 

осигуреникот, односно во свое име и за сметка на осигуреникот, ќе склучи договор за осигурување со 

осигурувачот и кој се обврзал на уплата на премијата од свои средства или на терет на средства на 

осигуреникот; 

 Осигуреник – Физичко лице кое е вработено кај договорувачот на осигурувањето, член или корисник на 

услугите на договорувачот, а кој по основ на склучениот договор за осигурување има право на исплата на 

паричен надомест во случај кога е настанат осигурен случај; 

 Ново осигурено лице – Лице кое во тек на траење на договорот за осигурување се вклучува во 

дополнително здравствено осигурување; 

 Осигурителна година – Период од 12 месеци пресметани од денот на почеток на осигурувањето 

наведено во полисата; 

 Прво вклучување во осигурување – Денот кога осигуреното лице прв пат влегува во осигурување кај 

истиот осигурувач и го стекнува својството на осигурено лице по овие посебни услови; 

 Осигурување во континуитет – Повторно склучување договор за осигурување за лице кое веќе било 

осигурано со претходна полиса без прекин на осигурувањето помеѓу две полиси; 

 Паричен надомест – Договорениот износ кој претставува обврска на осигурувачот во случај на 

настанување на осигурен случај договорен по полисата а дефиниран со овие посебни услови; 

 Итен медицински случај – сериозна болест или повреда која што без непосредна медицинска помош во 

вид на хируршка интервенција, односно операција (во понатамошниот текст: хируршка операција) може да 

доведе до животна опасност на осигуреното лице т.е до  сериозно оштетување на неговото здравје или до 

смрт; под итен медицински случај се подразбира и медицинска помош која се дава во период од 12 часови од 

моментот на прием на осигуреното лице со што би се избегнало очекуваното постоење на итна медицинска 

состојба. 

 Осигуран случај – секој непредвиден и од волјата на осигуреникот независен случај, кој делува на 

телото на осигуреното лице и има за последица нарушување на здравјето и кое бара хируршка операција; 

 Табела на хируршки операции – табела за одредување на процент на исплата на осигурена сума во 

случај на извршени хируршки операции во зависност од избраното осигурително покритие договорено од 

страна на договорувачот на осигурувањето и која е дефинирана и прецизирана во полисата за осигурување 

(во понатамошниот текст: Табела на хируршки операции). 

 

Општи одредби 

Член 2 

Со договорот за осигурување договорувачот на осигурувањето се обврзува да ја плати премијата на 

осигурувачот, а осигурувачот се обврзува да, кога ќе се случи осигуран случај во смисла на овие посебни 

услови, да го исплати паричниот надомест на корисникот на осигурување според табелата. 
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Склучување договор за осигурување 

Член 3 

Договор за осигурување се склучува врз основ на претходно напишана понуда која на образец на 

осигурувачот се поднесува до договорувачот на осигурувањето и која ги содржи податоците за секое 

осигурено лице опфатено со договорот за осигурување. 

 

Полиса 

Член 4 

1) Составен дел на договорот за осигурување е список на осигурени лица опфатени со ова осигурување. 

2) На барање на договорувачот, кога осигуреникот има желба да ги вклучи членовите на семејството во 

осигурување и сам да ги сноси трошоците за премија за членовите на семејството, осигурувачот може да ги 

приклучи истите на постоечката полиса или може да издаде посебна полиса која ке ги покрива само 

членовите на семејството на осигуреникот, во кој случај договорувачот на осигурување е физичко лице – 

осигуреник кој во осигурувањето ги вклучува и членовите на своето семејство. Во другиов случај полисата за 

членовите и полисата на осигуреникот мораат да имаат исто договорено осигурително покритие, исти суми 

на осигурување и исто траење на осигурувањето.  

 

Траење на договорот за осигурување 

Член 5 

Договорот за осигурување се склучува на одредено време во траење од 12 месеци, освен во случај кога 

својството на осигурено лице престанува во задолжителното здравствено осигурување., бе оглед дали се 

работи за носителот на осигурувањето/осигуреник или некој од членовите на неговото потесно семејство, 

вклучени во осигурувањето. 

 

Почеток и престанок на обврската на осигурувачот 

Член 6 

1) Ако во полисата не е поинаку договорено, обврската на осигурувачот започнува по истекот на 24тиот 

час  оној ден кој во полисата е наведен како почеток на осигурувањето, под услов да е платена премија, 

односно рата на премија, освен доколку е договорено премијата или нејзината рата да се плаќа после 

склучување на договорот за осигурување. 

2) Исклучок од  1) од овој член, за одредени хируршки операции за кој е предвиден  причекуван рок 

(каренца), обврската на осигурувачот започнува по истекот на 24тиот час на денот после истекот на 

причеканиот рок (каренца), под услов да е платена премија. 

3) Обврските на осигурувачот престануваат по истекот на 24тиот час оној ден кој во полисата е означен 

како истек на договорот за осигурување, односно во останатите случаи предвиден со посебните и општите 

услови.  

4) Осигурувањето престанува за секое осигурено лице, без оглед колку траел договорот, по истекот на 

24тиот час оној ден кога: 

 Настапи смрт на осигуреникот, 

 Осигуреното лице го изгуби статусот на задолжително осигурано лице, 

 Му престане работниот однос на осигуреникот, т.е. членството кај договорувачот на осигурувањето, 

или му престане својството на корисник на услугите на осигурувањето кај договорувачот кој бил основ за 

стекнување својство на осигурено лице, освен ако премијата за осигурување претходно била платена во 

целост, 

 Во други случаи дефинирани со Општите услови за доброволно здравствено осигурување. 

 

Стекнување својство на осигурено лице 

Член 7 

1) По овие посебни услови може да се осигура група на лица која во текот на склучување договор за 

осигурување имаат својство на  осигурени лица во задолжителното здравствено осигурување, за кои е 



 

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

ЗА КОЛЕКТИВНО ДОПОЛНИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕНА ЛИЦА ЗА СЛУЧАЈ НА ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

www.winner.mk 

 

______________________________________________________________________________________________________

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 

Ул. Владимир Комаров бр.11А, 1000 Скопје, Р. Македонија  

Тел.+389 (02) 32 31 631 Факс.+389 (02) 32 31 632 е-пошта: winner@winner.mk 

 
 

3 

платена премија. Под група лица кај еден договорувач кои се осигуруваат колективно, се подразбира група 

од најмалку 10 лица кои се во работен однос кај договорувачот на осигурувањето, кои се корисници на 

услугите односно кои се членови на осигурувањето на договорувачот. 

2) Договореното осигурително покритие предвидено со овие посебни услови се однесува и на членовите 

на семејството на осигуреникот, доколку нивниот идентитет е наведен во полисата, односно постои список на 

осигурени лица и доколку е платена премија за овие лица. 

3) По стапување на сила на договорот за осигурување, во осигурително покритие можно е вклучување на 

ново лице доколку лицето е: 

 Во својство на ново лице кое пристапило во работен однос и станало корисник на услугите на 

договорувачот, односно станало член на договорувачот на осигурувањето – со доставување на заверена 

потврда на работодавецот дека ова лице засновало работен однос, односно станало член на договорувачот 

на осигурувањето или корисник на неговите услуги после почетокот на договорот за осигурување  односно 

да на ова лице му се изменети договорните услови на работа односно изменети договорните услови за 

членство кај договорувачот и тоа исклучиво према однапред дефинирани критериуми познати на 

осигурувачот пред заклучување на договор за осигурување, 

 Во својство на брачен или вонбрачен партнер – со доставени документи на осигурувачот како извод од 

матична книга на венчани, со кој се докажува дека брачниот партнер го стекнал тоа својство после почетокот 

на договорот за осигурување, или доставена документација со која се докажува пријавата за живеење на 

адреса на осигуреникот во случај на вонбрачна заедница, 

 Во својство на новородено дете на осигуреникот (исклучиво доколку осигуреникот сите свои претходни 

деца доколку ги има, ги вклучил во осигурително покритие со доставени документи како извод од матична 

книга на родени, со која се докажува дека детето е родено после почетокот на договорот за осигурување или 

во вид на решење за посвојување добиено од центар за социјални работи како доказ дека усвоеното дете ова 

својство го стекнало после почетокот на договорот за осигурување. 

4) Во секој случај вклучување или исклучување на лица во договорот после почетокот на осигурувањето, 

осигурувачот има право да бара дополнителна документација за постење основа за престанок или за 

добивање основ на осигурување. 

 

ПРИЧЕКОВЕН РОК (КАРЕНЦА) 

Член 8 

Каренца е период во тек на кој осигурувачот нема обврска за исплата на надоместок иако осигурувањето е 

во сила и истата не важи кога операцијата е последица на несреќен осигурување случај или итна акутна 

медицинска состојба. 

Каренцата за осигурен случај на настанување на хируршка операција која не е последица на несреќен случај 

или  итна акутна медицинска состојба согласно претходниот став од овој член трае 3 (три) месеци. 

Каренца се смета од почетокот на договорот за осигурување, односно од почетокот на осигурувањето за 

новото осигурено лице, под услов до тој ден да е платена доспеаната прва договорена премија, освен ако е 

договорена премијата или нејзината рата да се плаќа после склучување на договорот за осигурување  

Каренцата не се применува кај лица со осигурување во континуитет т.е не се однесува на лица кои со 

претходната полиса стекнале својство на осигурено лице, т.е за кои веќе истекол причековниот рок во 

периодот на трање на претдходната полиса. 

Доколку за одредено осигурено лице каренцата не е во потполност истечена во периодот на трање на 

претходната полиса, преостанатиот период на претходната каренца се пренесува на наредниот период на 

осигурување по новата полиса. 

Каренцата се применува кај новосклучените осигурувања, а при обнова на истите каренца не се применува, 

освен доколку прекинот на осигурувањето е подолг од 3 (три) месеци. 
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ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ 

Член 9 

1) Осигуреното лице е должно при склучување на договор за осигурување да ги пријави на осигурувачот 

сите околности значајни за оценка на ризикот, кои му биле познати или не можеле да му останат непознати, 

на посебен образец, формулар за оценка на риикот. 

2) Како важна околност се смета секоја околност значајна за предметот на осигурување. 

3) За време на траење на договорот за осигурување договорувачот е должен да ги пријави сите 

новонастанати околности поврзани за осигуреното лице (промена статусот на задожително осигурано лице, 

адреса, занимање, брачна состојба) како и сите други околности кои имале влијание на настанатиот осигурен 

случај. 

 

ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 

Член 10 

Се смета дека осигурен случај настанал кога над осигуреното лице е извршена хируршка операција точно 

наведена во табелата за хируршки операции, која е составен дел на договорот за осигурување, а извршена е 

во текот на договорениот период за осигурување. 

 

ОБВРСКИ НА ОСИГУРУВАЧОТ 

Член 11 

1) Осигурувачот е во обврска по полиса која важела во моментот на извршување хируршка операција, на 

осигуреното лице да му го исплати паричниот надомест како процент од сумата на осигурување кој одговара 

на процентот дефиниран во табелата за хируршка операција. 

2) Осигурувачот на осигуреникот го исплатува паричниот надомест во висина на сумата на осигурување, 

односно во висина на негов процентуален дел, од полисата со важност во време на неспорно извршената 

хируршка операција предвидена со овие посебни услови, во рок од 14 дена од денот на примање на 

доказите. 

3) Обврската на осигурувачот е во целост извршена на денот на потврдената уплата преку пошта или банка 

 

ОГРАНИЧУВАЊЕ И ИСКЛУЧУВАЊЕ  

НА ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРУВАЧОТ 

Член 12 

1) Во текот на трање на осигурувањето, надомест може да се исплати за повеќе хируршки операции но 

извршени на различни органи, и тоа максимално до 100% од договорената осигурана сума, како агрегатен 

износ за надомест на штета, односно обврска на осигурувачот. 

2) Доколку осигуреното лице има повеќе хируршки операции на еден ист орган, може да оствари право за 

надомест само за првата хируршка операција во текот на целиот период на траење на осигурување, освен во 

случај на операција која довела до губиток на дел од орган, после што е отстранет целиот орган, во кој 

случај осигуреното лице има право на исплата на разликата до надоместот предвиден за губитокот на целиот 

орган, а максимум до 100 % од осигурената сума. 

3) Ако во ист оперативен акт се извршени две или повеќе хируршки интервенции, обврската на 

осигурувачот е исплата на само една осигурена сума и тоа за операцијата која носи најголем процент 

согласно табелата. 

4) Обврската на осигурувачот престанува со исплата на паричен износ по основ на извршена хируршка 

операција без оглед на договореното траење на осигурување, но само за извршена операција на орган по кој 

осигурувачот веќе исплатил надомест во склад со став (2) од овој член, додека право на паричен надомест по 

основ на други операции со примена на одредбите од став (1) и (2) од овој член, останува да важи. 

5) Исклучени се обврските на осигурувачот ако осигурениот случај настане 

- Како последица на намерен или криминален акт, обид за самоубиство или душевна болест 

(неурачунливост), намерно самоповредување, лекување од алкохолизам, зависност од дрога или други 

халуциногени производи, и состојби под влијание на алкохол или дрога 
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- Со занимање на опасни активности или спортови, како: акробации,гнурење, едриличарство, планинарење, 

спелеологија, работење со пиротехнички средства, огномет, муниција и експлозиви, падобранство, скијачки 

скокови, акробатско скијање, вожња со боб, банџи џампинк, ауто или мото трки и сл.од стана на осигуреното 

лице. 

- Како последица на војна, инвазија, терористички активности, граѓански војна, саботажа, тероризам, 

вандализам, побуна, револуција, востание, војна, како и активно учество на осигуреното лице во немир или 

побуна. 

- Како последица на природни катастрофи и елементарни непогоди (вулканска ерупција, цунами, 

земјотреси) епидемија и пандемија. 

- Како последица на јонизирано зрачење или контаминација со радиоактивност од друг радиоактивен отпад 

настанат со согорување на нуклеарно гориво, односно радиоактивни, отровни, експлозивни или други 

својства на експлозивен нуклеарен вид или некои негови компоненти. 

Доколку било кое отштетно побарување по било кој основ е лажно или е засновано на лажни податоци и 

искази, истото не го обврзува осигурувачот. 

Напомена 

- операции извршени за израстоци и промена на кожно и поткожно ткиво, не се опфатени со осигурување.  

 

ПРИЈАВА НА ОСИГУРЕН СЛУЧАЈ 

Член 13 

1) Корисникот на осигурувањето е должен кога здравствената состојба ќе му овозможи на образец за пријава 

на осигурувачот, да ја пријави хируршката операција која е извршена во текот на осигурителната година. 

2) Покрај пријавата се доставува и отпусна листа со епикриза, како и комплетна медицинска документација 

од која што неспорно ќе се утврдат релевантните факти важни за осигурувачот при ликвидација на штетата. 

3) Осигурувачот при решавање на отштетното побарување, доколку оцени за потребно, има право да побара  

да му се обезбеди увид во целокупната документација и прибавување на информации со кој располагаат 

трети лица, за моменталниот и претходен здравствен стадиум на осигуреното лице (медицинска 

документација за конкретниот осигурен случај, извештај од специјалистички организации, историја на 

болеста во болничките установи и сл.) 

4) На барање на осигурувачот, договорувачот е должен да овозможи увид на осигурувачот во сите евиденции 

кои ги води договорувачот на осигурувањето, а поради утврдување на важни околности во врска со 

осигурениот случај. 

 

КОРИСНИК НА ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 14 

1) По овие посебни услови осигуреното лице е воедно и единствен корисник на осигурувањето со право на 

исплата на паричен надомест после настанување на осигурен случај дефиниран со овие посебни услови 

2) Освен од ставот 1 од овој член паричниот надомест кој е доспеан за исплата (доколку претходно била 

склучена судска или вонсудска спогодба или е донесена правосилна судска одлука), а останал неисплатен 

поради смрт на осигуреното лице, се применуваат одредбите за наследство во склад со Законот. 

 

ЗАСТАРЕНОСТ НА ПОБАРУВАЊАТА 

Член 15 

Побарувањата по вие посебни услови застаруваат по Законот за облигациони односи. 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 16 

1) Овие посебни услови може да се договорат посебно или во склоп со поширока понуда на осигурувачот, а 

спрема изборот на договорувачот на осигурувањата. 

2) Во случај овие посебни услови да се договараат во склоп со поширока понуда од страна на осигурувачот 

важат и другите услови на осигурувачот, согласно понудата која е составен дел на договорот. 
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3) За се што не е регулирано во овие посебни услови, се применуваат одредбите од Општите услови за 

доброволно здравствено осигурување, доколку не се во спротивност со одредбите од овие посебни услови. 

4) Посебните услови за колективно дополнително здравствено осигурување за случај на хируршки операции, 

стапуваат на сила на, а се применуваат почнувајќи од датум, по добиено позитивно мислење од 

Министерството за здравство. 

Член 17 

Постапка по приговори 

Во случај осигурувачот и осигуреникот да не се согласат по однос на  обемот и висината на штетата, 

осигуреникот има право на приговор во рок од 8 дена од приемот на писменото известување од 

осигурувачот, до Второстепената комисија за решавање на штети по приговор, која е должна во рок од 30 

дена да одговори по приговорот. 

Постапка по жалба 

Договорувачот, односно осигуреникот  во однос на работењето на Друштвото има право на жалба до 

Агенцијата за супервизија на осигурување како орган надлежен орган за супервизија на друштвата за 

осигуруавње. 

Решавање на спорови 

Евентуалните спорови кои би произлегле од договорот за осигурување, договорните страни ќе ги решаваат 

спогодбено, а доколку до спогодба не дојде надлежен е Основен суд Скопје 2 Скопје. 

 

 

ТАБЕЛА НА ХИРУРШКИ ИНТЕРВЕНЦИИ 

 

1 А. НЕРВЕН СИСТЕМ 

Процент на сума на 

осигурување која 

осигурувачот ја исплатува 

во случај на извршената 

операција % 

  Мозочно ткиво 
  

1. 
Ексцизија на мозочното ткиво - хемисферектомија, тотална и парцијална 

лобектомија (А01) 
100 

2. Ексцизија на лезија на мозочното ткиво (А02) 
100 

3. Стереотактична аблација на мозочното ткиво (А03) 
100 

4. 
Дренажа на лезија на мозочното ткиво - евакуација на апсцес или хематом на 

мозочното ткиво и дренажа (А05) 
100 

5. Други отворени операции на мозочното ткиво (А07) 
100 

6. Операции на субарахноидниот простор (А22) 
100 

  Мозочна обвивка 
  

1. Екстирпација на лезија на мозочната обвивка (А38) 
90 

2. Репарација на дура (А39) 90 
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3. 
Евакуација на содржината и дренажа на екстрадуралниот и субдуралниот 

простор (А40-А41) 

90 

  Р’бетен мозок 
  

1. Екстрипација на лезија на рбетниот мозок, парцијална хордектомија (А44) 
100 

2. Други отворени операции на р’бетниот мозок 
100 

  Кранијални нерви 

  

1. Микрохируршки операции на пресадување на кранијален  нерв (А24) 
100 

2. Интракранијална трансекција на кранијален нерв (А25) 
100 

3. Екстракранијална екстирпација на кранијален нерв (А27-А28) 
100 

4. Ексцизија на лезија на кранијален нерв (А29) 
100 

5. Репарација на кранијален нерв 100 

6. Декомпресија на кранијален нерв (А32) 100 

  Периферни нерви 
  

1. Ексцизија на периферен нерв (А59) 50 

2. Деструкција на периферен нерв (А60) 
50 

3. Екстирпација на лезија на периферен нерв (А61) 50 

4. Микрохируршка репарација на периферен нерв (А62) 
50 

5. Ослободување од вклештеност на периферен нерв (А65-А69) 
50 

6. 
Ексцизија на симпатички нерв - цервикална, торакална, лумбална 

симпатектомија (А75) 50 

  Б. ЕНДОКРИН СИСТЕМ  
  

  Хипофиза и епифиза 
  

1. 
Ексцијаза на хипофизата - трансетмоидална, рансфеноидална, трансептална 

или транскранијална хипофизектомија (В01) 
100 

2. Други операции на хипофизата (В02, В04) 100 

3 Операции на епифизата (В06) 
100 

  Тироидна и паратироидна жлезда 
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1. 

Ексцизија на тироидната жлезда - тотална и субтотална тироидектомија, 

хемитироидектомија, лобектомија, истмектомија, парцијална тироидектомија 

(В08) 
50 

2. Ексцизија на лезија на тироидна жлезда (В09, В12) 50 

3. Ексцизија на паратироидна жлезда (В14) 50 

4. Ексцизија на плувачни жлезди (само кај тумори) 10 

  Дојка 
  

1. Парцијална мастектомија-квадрантектомија, ексцизија на лезија (В28) 
50 

2. Други операции на дојка (В33 - В37) 
25 

3. Тотална ексцијаза на дојка-тотална мастектомија (В27) 25 

  В. РЕСПИРАТОРЕН СИСТЕМ   

  Ларингс, трахеи, бронхи   

1. 
Ексцијаза на ларингсот - тотална и парцијална ларингектомија, 

ларингофисура и хордектомија на гласните жици (Е29) 100 

2. Екстрипација на на лезија на ларингсот - отворени операции (Е30) 100 

3. 
Реконструкција на ларингсот - ларинготрахеална реконструкција, 

ларинготрахеопластика, имплантација на вештачки гласни жици (Е31) 
100 

4. Терапевтски ендоскопски операции на ларингсот (Е34-Е35) 60 

5. Парцијална ексцизија на трахеите (Е39) 
60 

6. Реконструкција на трахеи (Е40) 60 

7. Отворени операции на трахеи (Е41, Е43) 
60 

8. Отворени операции на карини (Е44) 
60 

9. Парцијална екстирпација на бронхи (Е46) 25 

  Бели дробови и медијастинум % 

1. 
Ексцизија на бели дробови - пневмоектомија, билбектомија, лобектомија, 

ексцијаза на белодробниот сегмент (Е54) 100 

2. Отворена екстирпација на лезија на бели дробови (Е55) 
100 

3. Други отворени операции на белите дробови (Е57) 
100 

4. Отворени операции на медијастинум - ексцизија на лезија, дренажа (Е61) 
100 

5. Дренажа на градниот кош кај пнеумоторакс 

 
25 
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 Г. ДРУГИ АБДОМИНАЛНИ ОРГАНИ - ДИГЕСТИВЕН СИСТЕМ   

  Црн дроб 
  

1. 
Парцијална ексцизија на црн дроб - десна и лева хемихепатектомија, 

ресекција на сегмент на црн дроб (Ј02) 
100 

2. Трансплатација на црн дроб  100 

3. Репарација на црн дроб со отклонување на лацерација (Ј04) 75 

4. Екстирпација на лезија на црн дроб (Ј03) 
50 

5. Други отворени операции на црн дроб (Ј07) - ПТЦ и емболизација 
25 

  Панкреас 

  

1. тотална ексцизија на панкреас-панкреатектомија (Ј55) 
100 

2. 
парцијална ексцизија на панкреас - панкреатикодуоденектомија, субтотална 

панкреатектомија, ексцизија на опашката на панкреасот (Ј56, Ј57)  
80 

3. екстирпација на лезија на панкреас (Ј58) 
50 

4. 
други отворени операции на панкреас (Ј59/Ј61, Ј65) - ресекциони процедури 

кај хроничен панкреатитис 50 

  
Жолчна ќеса и жолчни патишта 

50 

1. Ексцизија на жолчната кеса - тотална и парцијална холецистектомија (Ј18) 
80 

2.        Други операции на жолчната кеса - затворање на фистула, инцизија (Ј20, Ј21) 

25 

3. Операции на жолчните патишта (Ј27-Ј42) со Т. дренажа 25 

4. Лапароскопска операција на жолчната ќеса  20 

  
Желудник 

  

1. ексцизија на желудник - тотална и парцијална гастроектомија (Г27, Г28) 
100 

2. Вураѕѕ на желудник - дуоденум или желудник - јејунум (Г31-Г33) 
100 

3. Операција на улкус и затворање на перфориран улкус 30 

4. Отворена екстирпација на лезија на желудник (Г29) 
30 

5. Инцизија на пѕлорус - пилоромиотомија, пилоропластика (Г40) 
30 

6. 

 

Други отворени операции на желудник (Г38, Г41) 

 30 
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 Хранопровод со вклучена хијатус хернија  

1. 
Ексцизија на езофагус - езофагогастроектомија, тотална ексцизија на 

езофагус, парцијална ексцизија на езофагус (Г01-Г03) 
80 

2. Отворена екстирпација на лезија на езофагус (Г04) 80 

3. Отворени операции на езофагус (Г05-Г013) 
80 

4. Репарација на хернија на дијафрагма, антирефлукс операции (Г23,Г24) 
50 

5. 
Лапараскопска операција на улкус и затварање на перфориран улкус и 

антирефлуксна операција (Г35) 
30 

  Тенко црево - дуоденум, јејенум, илеум   

1. 
Ексцизија на дуоденум - гастродуоденектомија, тотална ексцизија на дуоденум 

(Г49) 75 

2. Отворена екстирпација на лезија на дуоденум (Г50) 60 

3. Операција на улкус на дуоденум - затворање на перфориран улкус (Г52) 40 

4. Ексцизија на јејунум - тотална и парцијална јејунектомија (Г58) 60 

5. Екстирпација на лезија на јејенум (Г59) 
60 

6. Други отворени операции на јејенум (Г60, Г61, Г63) 50 

7. Ексцизија на илеум - илеектомија (Г69) 60 

8. Екстирпација на лезија на илеум (Г70) 
40 

9. Други отворени операции на илеум (Г71- Г78) 
30 

  Дебело црево - колон, ректум, анус 
  

1. Тотална ексцизија на колон и ректум-панпроктоколектомија (Н04) 
75 

2. 
Ексцизија на колон-тотална колектомија, десна хемиктолектомија, ексцизија 

на сигмоиден колон (Н05-Н11) 
60 

3. Екстирпација на лезија на колон (Н12) 50 

4. 
Ексцизија на рецтум - абдоминоперинеална ексцизија, проктектомија, предна 

ресекција на ректум, ректосигмоидектомија Н33) 
50 

5. Други отворени операции на колон (Н13/Н17, Н19) 
40 

6. Операции на ректум со пролапс (Н35, Н36, Н42) 30 

7 Други операции на ректум и анус (Н40, Н41, Н56) 
20 

8. 
Ендоскопски операции на колон – отстранување на полипи и останати 

промени (Н12, Н21, Н23, Н24, Н26, Н27) 10 
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9. Отворена екстирпација на лезија на ректум (Н34) 
10 

  
Други операции на ректум и анус, хемороидектонија, фистулотомија  (Н40, 

Н41, Н56) 10 

  Слезина 
  

1. Екстирпација на слезина - спленектомија 
15 

2. Експлоративна лапаратомија 
15 

3. Адхезиолиза на брида со неотворање на лумен на црева 
15 

  Хернија 
  

1. Херниектомија и пластика на ингуналниот канал кај унилтереална кила 
20 

2. Пластика на стомачен ѕид кај папочна кила 
20 

3. Пластика на стомачен ѕид кај постоперативна кила 

20 

  Слепо црево 

  

1. Ексцизија на апендиксот - апендектомија (Н01-Н03) 
25 

 Д. СРЦЕ (1)  

  Срцеви залистоци 

  

1. 
Отворена инцизија на залистоците на срцето - митрална, аортна, пулмонална 

валвулоктомија (К31) 
100 

2. 
Репарација на митрални, аортни, трикуспидни и пулмонални валвули - 

валвулопластика, вештачки залистоци (К25-К30) 
100 

  Коронарни артерии 
  

1. Бупасс операции на коронарни артерии (К40- К46) 
100 

2. Балон дилатација 75 

3. Вграден стент 
75 

4. Инвазивна кардиолошка дијагностика - коронарографија 
30 

5. Имплантација на песмејкер (К60- К61) 25 
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  Ѓ. АРТЕРИИ 
  

  Аорта 
  

1. Бајпас на сегмент на аорта (Л16, Л20, Л21) 
100 

2. Операција на анеуризма на аорта (Л18, Л19) 
100 

3. Ендопротеза 80 

  
Каротидни, церебрални артерии, субклавија,  бубрежни,висцерални 

гранки на аорта 
  

1. 
реконструкција на каротидна артерија - екстракранијален или 

интракранијален Бајпас (Л29) 100 

2. Имплантација на стент во каротидна артерија 
90 

  Илијачни и феморални артерии 
  

1. Анеуризма на илијачна артерија и бупасс операција (Л48-Л51) 75 

2. Други отворени операции на илијачна артерија (Л52, Л53) 
75 

3. Анеуризма на феморална артерија и бѕпасс операција (Л56-Л59) 60 

4. Други отворени операции на феморална артерија (Л62) 
60 

5. Имплантација на стент во бутна артерија 50 

  Е. ВЕНИ 
  

1. 

Унилатерална ексцизија на аднекс - унилатералнасалпингектомија, 

унилатерална салпингоофоректомија, унилатерална оофоректомија (Љ23, 

Љ24) 25 

2. Парцијална ексцизија на јајовод (Љ25) 20 

3. Отворена оклузија на јајовод (Љ27, Љ28) 
20 

4. Други отворени операции на јајовод (Љ29- Љ 34) 
20 

5. Парцијална ексцизија на јајник (Љ 43) 
20 

6. Други отворени операции на јајник (Љ 44- Љ 48) 
20 

7. 
Лапароскопско или отворено лекување на стерилитет и отстранување на 

цисти 20 

  Грло на матка 
  

1. Ексција на цервикс на утерус (Љ 01) 
20 

2. Деструкција на лезија на цервикс (Љ 02) 
10 

3. Други операции на цервиксот на утерусот (Љ 03, Љ 05) 
10 
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  Ж. МАШКИ ПОЛОВИ ОРГАНИ 

  

  Тестис 
  

1. Ексцизија на тестис  - билатерална и унилатерална орхидектомија (Н05, Н06) 
40 

2. Екстирпација на лезија на тестис (Н07) 
25 

3. Операција на хидроцела и варикоцела (Н11, Н19) 
20 

4. Други операции на тестисот (Н13) 
20 

5. Операции на епидидимис (Н15) 
20 

  З. УРИНАРЕН СИСТЕМ 
  

  Бубрег 
  

1. 
Тотална ексцизија на бубрег  - билатерална и унилатерална нефректомија, 

ексцизија на отфрлен трансплант, нефроуретеректомија (М02) 
50 

2. Парцијална ексцизија на бубрег (М03) 
40 

3. Отворена екстирпација на лезија на бубрег (М04) 
40 

4. 
Други отворени операции на бубрег – разбивање на камен ЕСЊЛ метода не е 

опфатено со осигурување (М05-М08) 30 

  Уретер 
  

1. Ексцизија на уретер - уретеректомија (М18) 
40 

2. Други отворени операции на уретер (М19-М25) 
40 

3. Ендоскопско отклонување на калкус од уретер (М28) 
25 

  Бешика 
  

1. 
Тотална ексцизија на бешика - цистопростатектомија, цистоуретректомија, 

цистектомија (М34) 
50 

2. Парцијална ексцизија на бешика (М35) 
40 

3. Други отворени операции на бешика (М36-М41, М49, М52-М55) 
40 

  Простата   
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1. 
Отворена ексцизија на простатата - ретропублична, трансвезикална, 

перинеална (М61, М62) 30 

2. Терапевтски ендоскопски операции на простата (М67) 20 

3. Биопсија на простата 10 

 
Ѕ. КОСКИ И ЗГЛОБОВИ 

  

  Коски и зглобови на р’бетниот столб   

1. Декомпресија - цервикален, торкален лумбален р’бетен столб (В22-В27) 75 

2. 
Ексцизија на цервикалниот, торкалниот и лумбалниот интервертебрален 

дискус (В29-В35) 75 

3. Фузија на зглобовите на р’бетниот столб (В37-В39) 75 

4. Корекција на деформитет на р’бетниот столб (В41-В42) 75 

5. Екстирпација на лезија на р’бетниот столб (В43) 75 

6. Фрактура на р’бетниот столб - декомпресија, фиксација (В44-В46) 75 

7. Други операции на р’бетниот столб (В48, В52, В54) 75 

  Комплетна реконструкција на дланки и стопала 75 

1. Комплетна реконструкција на палците на дланките (Њ01) 75 

2. Комплетна реконструкција на дланките (Њ02) 75 

3. Комплетна реконструкција на стапалата (Њ03, Њ04) 75 

4. Трансплантација, тетива на прсти на дланка 75 

5. 
Ампутација на дланка, подлактица, надлактица, стопало, подколеница и 

надколеница 50 

6. 
Остеосинтеза (спојување на коски) кај скршеници, со метален 

остеосинтетички материјал 30 

7. Екстерна фиксација на коските кај скршеници 30 

8. Ампутација на прстите од дланката, стопала 10 

  
Колк 

  

1. Замена на колкот со протеза (Њ37-Њ39) 75 

2. Парцијална замена на зглобот на колкот со протеза 50 
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Коски на черепот и лицето 

  

1. Операција на краниум (В05) 100 

2. Операција на остеом на краниум 50 

3. Ексцизија на коски на лице (В07) 50 

4. Операција кај фрактура на максила или други коски на лицето (В08-В09) 50 

5. 
Други операции на коските на лицето - остеотомија, фиксација на коски (В10 - 

В13) 50 

  
Коленичен зглоб 

  

1. Замена на коленичниот зглоб со протеза (Њ40-Њ42) 50 

2. Артроскопско вадење на менискус од колено 30 

3. Артромија (отворање на зглоб) на колено 30 

  
Зглобови 

  

1. 
Артромија (отварање на зглобови) на останатите зглобови на горните и 

долните екстремитети  30 

  
Вилична коска 

  

1. Ексцизија на мандибула (В14) 20 

2. Други операции на мандибула - кај фрактури, фиксации (В15-В19) 20 

3. Реконструкција на темпоромандибуларниот зглоб (В20) 20 

4. Други операции на темпоромандибуларниот зглоб (В21) 20 

  Коски 
  

1. Ексцизија на коски (Њ06, Њ08) 
20 

2. Екстирпација на лезија на коски (Њ 09) 20 

3. Други операции на коските (Њ10 - Њ16, Њ18) 20 

4. Отворени операции кај фрактури на коските (Њ19 - Њ23) 20 

5. Затворени операции кај фрактури на коските (Њ24 - Њ26) 20 
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6. 
Фиксација на епифиза, интерна и екстерна фиксација на коски (Њ27, Њ28, 

Њ30) 20 

 И. ОКО  

  Сочиво   

1. 
Екстракција на сочиво - екстракапсуларна или интракапсуларна екстракција, 

инцизија на капсула (Ц71-Ц74) 20 

2. Вештачко сочиво (Ц75) 20 

  Мрежница   

1. Операција на ретина (Ц81-Ц84) 25 

2. Фотокоагулација кај дијабетична ретиопатија 10 

  Разрокост   

1. Страбизам – само кај деца 10 

 Ј. УВО  

  Средно и внатрешно уво   

1. Тимпанопластика (Д 14) 25 

2. Реконструкција на ланецот на слушните коски (Д16-Д17) 25 

3. Операции на колеи (Д24) 25 

4. Операции на вестибуларниот апарат (Д26) 25 

5. Операција на крајници - тонзилектомја 10 

 


