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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА


Врз основа на член 54 став 1 точка 8 и член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за 

здравственото осигурување („Службен весник на Република  Македонија“ бр. 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, 53/2011, 26/2012, 65/2012, 16/2013, 91/2013, 
187/2013, 43/2014, 44/2014, 97/2014, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15, 129/15, 
150/15, 154/15, 192/15, 217/2015, 27/2016, 37/2016, 120/2016, 142/2016 и 171/2017), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата 
одржана на ден  7 јуни 2018 година донесе 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ  НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
НАЧИНОТ И МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА 

ЛЕКОВИ

Член 1
Во Правилникот за начинот и методологијата за утврдување на референтни цени на 

лекови  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2009 и бр.138/2010 година), 
во членот 1, по зборовите „Со овој правилник се“ се додава зборот „утврдуваат“. 

Член 2
Во Членот 5, во ставот 2, зборовите „ во: Република Словенија (www.zzzs.si – Baza zdravil), 

Република Хрватска (www.hzzo-net.hr - Lista lijekova), Република Бугарија 
(www.mh.government.bg - Регистри) и Република Србија (www.rzzo.sr.gov.yu - Листа лекова). “ 
се заменуваат со зборовите „во референтните земји.“. 

Член 3
Во  Членот 16, ставовите 2 и 3 се менуваат и гласат: 
Предлог референтни цени се искажуваат за секој лек поединечно по единица фармацевтска 

дозажна форма и јачина. 
Управниот одбор на Фондот донесува одлука за утврдување на предлог референтни цени без 

ДДВ на лекови по генеричко име за единица фармацевтска дозажна форма и јачина на лекот. 

Член 4
Членот 17 се менува и гласи:
Одлуката за утврдување на предлог референтните цени на лековите се објавува на веб-

страницата на  Фондот. 
Носителот на одобрението за ставање на лекот во промет може да даде забелешки на 

одлуката од став 1 на овој член. 
Рокот за поднесување забелешки на Одлуката од став 1 од овој член изнесува 15 дена од 

објавувањето. 
Фондот може да спроведе преговори со производители на лекови односно со носители на 

одобренија од ставот 2 на овој член. 
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По доставените забелешки од став 2 на овој член, одлучува Управниот одбор на Фондот и 
донесува одлука со која се утврдуваат референтните цени на лековите како максимални цени по 
единица лек по генерика со одредена фармацевтска дозажна форма и јачина. 

Одлуката од став 5 на овој член се објавува во „Службен весник на Република Македонија“, 
по добиена  согласност од министерот за здравство. 

Врз основа на одлуката од ставот 6 на овој член, директорот на Фондот донесува 
Шифрарник на лекови со референтна цена со ДДВ по заштитено име на лек и по пакување.

По исклучок од ставот 7 на овој член, за лекови со одобрена големопродажна или понудена 
до Фондот пониска цена од максималната референтна цена за лек, во Шифрарникот на лекови 
за сите лекови по заштитено име и пакување со иста генерика, форма и јачина се утврдува 
пониската цена за референтна цена. 

Референтните цени по пакување на лек се заокружуваат на цел број. 
Шифрарникот на лекови со референтна цена се објавува на веб-страницата на Фондот. 

Член 5
Во членот 18 ставот 2 се менува и гласи:
За ден на пресметката на референтните цени се определува 10 јануари секоја година.

Преодни и завршни одредби

Член 6
Стручнaта служба на Фондот да ја усогласи Одлуката за утврдување на референтни цени на 

лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурвање на 
Македонија и да подготви Шифрарник на лекови со референтна цена по заштитено име и 
пакување во согласност со одредбите на овој Правилник, во рок од еден месец од денот на 
влегување во сила на овој Правилник. 

Член 7
Овој  Правилник  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 02-8514/26 Управен одбор
12 јуни 2018 година Претседател,

Скопје Верица Проковиќ, с.р.
 


