
 

Дата: 06.09.2013 

СООПШТЕНИЕ  

 

За референтни цени на лекови од Листата на лекови кои паѓаат на товар на 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија  

 

Во Службениот весник на Република Македонија бр. 119/2013 од 29.08.2013 е објавена Одлука 

на Управниот одбор на ФЗОМ за измени и дополнувања на Одлуката за референтни цени на 

лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување, со која се врши 

дополнување на 49 нови заштитени 

имиња на лекови кои опфаќаат 37 лекови 

по генерика со одредена фармацевтска 

дозажна форма и јачина од примарната 

позитивна листа кои се издаваат на рецепт 

во ПЗУ аптеките на товар на Фондот. Тоа  

претставува 5% зголемување на вкупниот 

број на лекови со референтна цена. 

Одлуката за утврдување на референтните 

цени на лекови се дополнува и со нови 9 

заштитени имиња на лекови за 8 

генерики со фармацевтска дозажна форма и јачина од Листата на лекови кои паѓаат на товар 

Фондот од болничката позитивна листа (за болничка здравствена заштита).  

 

Со ова вкупниот број на лекови според заштитено име за кои Фондот има утврдено референтна 

цена се зголеми на 1672 лека (1018 лека од примарна листа и 654 лека од болничка листа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

Графикон 1: Лекови по заштитено име со референта 

цена 

 

 

 

 

 Графикон 2: Лекови по генерика со фарамцевтска 

форма и јачина со референта цена 

 

Со дополнувањето на нови лекови во Одлуката за утврдување на референтните цени на 

лекови се зголемува изборот на лекови за осигурениците и конкуренцијата на пазарот на 

лекови во РМ со што се очекуваат и позитивни ефекти за намалување на одредени цени на 

лекови, како што покажува и досегашното искуство на Фондот. Со ова истовремено се 

зголемува и број на лекови без доплата за осигурениците. 

 

Графикон: Лекови по генерика со фармацевтска форма и        Графикон: Лекови по заштитено име без доплата                           

јачина без доплата  

                                                                      

 

Допoлнување на нови готови лекови од примарната позитивна листа има за генерики од групите 

на лекови за: желудник, маснотии во крвта, шеќер во крвта, простата, анибиотици, против 



 

воспаление и антиревматици,  остеопороза, паркинсонова болест, епилепсија, Алцхајмерова 

болест и нервен систем. Во прилог е дадена табела со лековите. 

 

Измените и дополнувањата на Одлуката за 

утврдување на референтни цени на лекови 

стапија на сила на 29 август 2013 година. 

 

ФЗОМ контиунирано и редовно врши 

проверки и соодветно ажурирање на Одлуката 

за утврдување на референтните цени на 

лекови согласно актуелните состојби и 

законските прописи. Ова е една од многуте 

активности кои ФЗОМ доследно ги превзема во интерес на осигурениците. 

 

Со почит, 

ФЗОМ 

 


