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СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТАСООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА    
 

Во интерес на нашите осигуреници и согласно законските прописи, ФЗОМ годишно 
ги ревидира сите референтите цени за лекови на товар на Фондот(позитивна листа). 
Компаративната методологија изготвена според меѓународни искуства на ФЗОМ значи 
споредба на  референтните цени на лекови на товар на ФЗОМ со цените на лековите во 
референтните земји: Хрватска, Србија, Словенија и Бугарија. 

Краткорочните ефекти од овој голем 
проект за Р.Македонија се следниве: 
1. Според меѓународната методологија се 
обезбедија 3 пати повеќе лекови без доплата 
во 2009 -77 лекови, а во 2010 година - 246 
лекови по генерика без доплата за 
осигурениците.  
2. Меѓународната методологија на ФЗОМ овозможи 
драстично намалување на цените на 100 лека во Р.Македонија 
т.е 9% од сите лекови на примарна позитивна листа само за 1 
година. 
3. Со воведување на референтите цени за лекови по новата 
методологија во мај 2010 г. обезбедени 300.000 т.е 2% повеќе рецепти/лекови за 
осигурениците во споредба на 2009 
година што може да се види и од 
следната табела за реализација на 
рецепти. 
Долгорочните ефекти од оваа 
методологија следат и во оваа и 
следната година бидејќи сеуште постојат 
лекови за срце и притисок кои се 2.5 пати 
поскапи во Македонија за разлика од регионот; сеуште постојат лекови за психијатриски 
болни лица кои се 3.5 пати поскапи; лекови за шеќер и тироидеа кои се 3 пати поскапи од 
регионот. 
 За жал сеуште во Р.Македонија постојат дури 50 лекови кои се 200%-500% т.е. 2 до 5 
пати поскапи споредбено со референтните земји: Хрватска, Србија, Словенија и Бугарија. 

Затоа ФЗОМ годишно ќе продолжи да ги ревидира цените на лековите од 
примарната листа на лекови според  законската методологија и ќе се обезбеди уште 
поголем број на лекови со пониска цена за осигурениците и уште поголема достапност 
на лековите.                      
         Фонд за здравствено осигурување на Македонија 

Година  
Број  на 

реализирани 
рецепти  

Вкупен износ со 
ДДВ  (ден.)  

2010  15.277.792  1.778.028.785  

2009   14.965.727   1.829.110.673  

2008  10.288.509   1.319.484.643  


