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Повеќе средства за лекови од 1.1.2012 

 
- Почнувајќи од април 2011 Фондот обезбеди повеќе средства за лекови на рецепт во аптеките коишто сега 
изнесуваат во вкупниот износ 2.3 милијарди денари на годишно ниво. Реализацијата на квотите на ниво на цела 
држава во овој периодот изнесува околу 74%. 
 
-  Согласно Правилникот за определување на квотите на аптеките, постои можност ФЗОМ еднаш во годината да 
направи редистрибуција на доделените квоти, односно средствата од аптеките кои имаат помала реализација на 
квотите да ги прераспредели на аптеките кои целосно ја реализирале квотата. 
 
- Имајќи ја предвид потребата од подобра распределба на квотите со цел да биде задоволена побарувачката за 
лекови на осигурениците во наредниот зимски период, ФЗОМ направи симулација согласно одредбите на 
Правилникот. Според дефинираната скала во Правилникот, доколку се направеше прераспределба на месечните 
квоти на аптеките на ниво на цела држава би се намалиле за околу 14 милиони денари. 
 
- Имајќи предвид дека ваквата прераспределба би предизвикала намалување на определениот износ за лекови во 
наредниот период во кој се очекува зголемување на потребите на осигурениците, се направи измена на 
Правилникот со нагорна корекција на скалата за 10% во сите распони за прераспределување на квотите,  така 
што кај аптеките кои имаат ниска реализација, намалувањето на квотата би било помало, а кај аптеките кои скоро 
целосно ја реализирале квотата се предвидува поголемо зголемување на истата за 10 процентни поени. 
 
- На овој начин ФЗОМ во зимскиот период, за осигурениците ќе овозможи поголема достапност на лековите во 
сите аптеки со кои има склучено договор. 
 
- Почнувајќи од јануари 2012 година согласно измената во Правилникот за квотите Фондот обезбеди 
распределување на сите средства во сите аптеки како и средства за нови 24 аптеки кои имаат доставено 
апликација за склучување на договор во изминатиот период. Во јануари Фондот ќе обезбеди средства за лекови 
на рецепт преку 751 аптека со вкупна месечна квота во износ од 172.3 милиони денари (од кои 3.6 милиони се за 
новите аптеки и 168.7 милиони денари се за старите аптеки).  
 
- Сите аптеки кои имаат договор како и новите кои допрва сега склучија договор со Фонд ќе можат да ги 
проверат своите квоти на веб страницата на Фондот. 

 
ФЗОМ 

 
       


