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СООПШТЕНИЕ  

Четврта годишна ревизија на референтните цени на лековите од  

Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија  

 

Фондот за здравствено осигурување на Македонија ја врши четвртата по ред годишна 

ревизија на референтните цени на лековите од позитивната листа - за примарна и 

болничка здравствена заштита согласно законските прописи. 

 

Утврдувањето на референтните цени на лековите се врши според компаративна 

методологија на Фондот за цени на лекови. Во оваа постапка се споредуваат цените на 

лековите во нашата држава со цените на истите лекови во државите од регионот: Република 

Србија, Република Бугарија, Република Хрватска и Република Словенија. ФЗОМ сака да укаже 

дека особено внимава утврдувањето на референтните цени на лековите да е транспарентен, 

динамичен и континуиран процес. 

 

Ефектите од спроведување на ваква транспарентна постапка за утврдување на референтни 

цени на лекови се позитивни и истите се од големо значење како за осигурениците на 

Фондот така и за сите граѓани на Република Македонија, бидејќи на ваков начин се 

обезбедува: 

  зголемена конкуренција помеѓу фармацевтските компании присутни на пазарот на  

лекови во нашата држава,  

  избалансирани референтни цени на лекови, 

  следење на трендот на намалување на цените на лековите во регионот,  

  намалување на единствените одобрени цени на лекови, и 

  градење на континуиран партнерски однос помеѓу Фондот и фармацевтските куќи за 

доброто на осигурениците. 

 

Целите на Фондот јасно се гледаат преку преку зголемувањето на бројот на лекови без 

доплата за цели 53% во периодот 2009 - 2012 година или намалувањето на бројот на лекови 



 

со доплата за 47% во истиот период. Воедно се намалени и доплатите за лекови.  Сега на 

позитивната листа 73% од лековите се без доплата. 

 

Истоврермено, континуиран тренд на раст има бројот на лекови што се издаваат на рецепт 

во аптеките товар на ФЗОМ. Така, во 2012 година на товар на ФЗОМ во аптеките се 

реализирани вкупно 17.449.128 рецепти за кои ФЗОМ издвоил средства во висина од 

1.984.469.138 денари. Споредено во однос на 2008 година бројот на рецепти во 2012 година 

бележи раст од ~70%, а средствата за истите имаат раст од ~50%. Во однос на 2011 година 

бројот на рецепти во 2012 година е зголемен за 6,8% што е приближно исти раст од 

претходната година, а средствата што ФЗОМ ги издвојува за лекови на рецепт се зголемени 

за 4,3%. 

 

 

 

Постапката за утврдување на референтние цени се одвива во следниве фази: 

 

1. Во првата фаза Управниот одбор на Фондот донесе Одлука за утврдување на предлог 

референтни цени на лекови. Оваа Одлука е објавена на веб страната на Фондот и тече рокот 

од 15 дена (до 04.10.2013 година) предвиден да можат носителите на решенијата за ставање 

на лек во промет во нашата држава да достават евентуални забелешки по Одлуката. 

Состојбата е прикажана во следниот графикон: 

 



 

 

 

2. По истекот на рокот за доставување на забелешки по предлог референтните цени на 

лекови, ФЗОМ ќе реализира средби за преговори со фармацевтските куќи кои ги 

обезбедуваат лековите за осигурениците на ФЗОМ. Целта на овие преговори е 

зголемување на бројот на лековите без доплата од осигурениците и намалување на 

доплатата за одредени лекови, особено оние поскапите наменети за терапија на потешки 

и специфични заболувања.  

 

3. По завршување на постапката, одлуката за утврдување на нови референти цени на лекови 

од Управниот одбор на Фондот ќе биде објавена во Службениот весник на Република 

Македонија по добивање согласност од министерот за здравство.  

 

Со почит,  

ФЗОМ 


