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СООПШТЕНИЕСООПШТЕНИЕСООПШТЕНИЕСООПШТЕНИЕ    

 

 

Нов систем на утврдувањ е на цени на лекови 

 

 

 

Почитувани, 

 

Би сакала да Ве инф ормирам дека за прв пат во М акедонија се воведува 

комплетно нов систем на утврдувањ е на цени на лекови, систем кој со 

години наназад ф ункционира во повеќето земји, Словенија, Хрватска, 

Турција и др. 

 

Новиот начин значи утврдувањ е на цените врз основа на споредбена 

анализа со цените на лековите во 4 реперни земји, Словенија, Хрватска, 

Србија и Бугарија. 

 

Со ова се ; 

 

1. воспоставува систем на цени со јасни, едноставни, еднакви и 
транспарентни правила за сите 

2. воспоставува еф икасен систем во кој основното осигурувањ е плаќа 
a. само до максималното потребно ниво 
b. исто за иста терапевстка вредност 
c. не ја плаќа разликата во цената на еквивалентниот лек 

3. повеќе лекови без доплата за пациентите 
 

 

Предлог цените се донесени на управниот одбор и за прва пат следи јавна 

расправа, односно можност од 15 сите заинтересирани страни писмено да се 
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произнесат до Ф ондот, по ш то би се ф инализирале цените повтроно д 

страна на Управниот одбор и објавиле во Службен весник 

 

Истовремено, цениме дека во оваа временска димензија добавувачите на 

лекови имаат можност да донесат одлука за намалувањ е и на единствените 

цени, со цел доплатите за нивните лекови да се намалат. 

 

Постојниот предлог на цени опф аќа 356 генерики, односно 938 лекови. Од 

нив дури 136, односно 149 сега се без доплата , наспорти претходната 

состојба од 77, односно 121. Нормално се намалува и бројот на генерики и 

лекови без доплата од 219, на 197, односно од 661 на 644. 

 

 

Се зголемуваат вкупно 450 лекови,Се зголемуваат вкупно 450 лекови,Се зголемуваат вкупно 450 лекови,Се зголемуваат вкупно 450 лекови,    се намалуваат 236, а не се се намалуваат 236, а не се се намалуваат 236, а не се се намалуваат 236, а не се 

менуваат 229менуваат 229менуваат 229менуваат 229    лекови.лекови.лекови.лекови.    
 
 


