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СООПШТЕНИЕ ДО МЕДИУМИТЕ 

 

ОБЈАВЕНИ РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ НА 

ЛЕКОВИТЕ  
во примарната здравствена заштита  

од Листата на лекови на товар на ФЗОМ 
 

 
25.07.2008, Скопје  
 
Фондот за здравствено осигурување на Македонија (ФЗОМ) на 
презентација одржана во Холидеј Ин, во присуство на Премиерот, 
Министерот за здравство, претставници на осигурениците, 
медицинскиот персонал, производители и добавувачи на лекови и 
меѓународни институции, го најави целосното воведување на системот 
на референтни цени за сите лекови од Листата на лекови на товар на 
ФЗОМ, со почеток од 1-ви август 2008 година. 
 
Системот на референтни цени функционира на тој начин што ФЗОМ за 
секој генерички лек признава одредена сума или т.н. „референтна цена“, 
одредена според правилникот за одредување на референтни цени, која 
ФЗОМ за сметка на осигуреникот  ја надоместува на аптеките.  
Тоа значи дека откога матичниот лекар ќе им пропише одреден 
генерички лек, осигурениците имаат можност сами да одберат од кој 
производител ќе го купат лекот со тоа што доколку има разлика од 
референтната цена до големопродажната цена на одбраниот лек, 
истата сами ја надоместуваат. 
Главни користи за осигурениците се дека со рецептот пропишан од 
матичниот лекар има можност за избор на лек од различен 
производител, како и многу поголема достапност за повеќе лекови во 
600-те аптеки во Република Македонија.  Значително ќе се подобри 
дистрибуцијата со тоа што ќе има и дневно надополнување на лекови 
во аптеките. 
 
ФЗОМ за примарната здравствена заштита, утврди референтни цени на 
873 лекови од различни производители за 360 генерики.  Исто така 
ФЗОМ ќе обезбеди и прирачници со референтните цени за лековите од 
примарната здравствена заштита кои се на товар на ФЗОМ, кои ќе 
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бидат дистрибуирани до ординациите на избраните лекарите и 
аптеките, каде ќе бидат достапни и за  осигурениците. 
 


