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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 
2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 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 и 67/2009), 
Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата 
одржана на 16.02.2010 година, донесе 

 
ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА 

МЕСЕЧНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА КОИ ЗДРАВСТВЕНАТА УСТАНОВА 
МОЖЕ ДА ГИ ДОБИЕ ЗА ИЗДАДЕНИ ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ ОД ЛИСТАТА НА 

ЛЕКОВИ НА ТОВАР НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ 
 

Член 1 
Со овој правилник се утврдува  постапката  за определување на  месечниот износ на 

средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од 
Листата на лекови на товар на средствата на Фондот. 

 
Член 2 

За обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт Фондот определува месечен 
износ на средства по референтна цена со вклучено ДДВ  кои здравствената установа-
аптека по работна единица ( во натамошен текст аптека) може да ги добие за издадени 
лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот (во понатамошен 
текст квоти). 

 
Критериуми за определување на буџет на Фондот наменет за утврдување на квоти 
 

Член 3 
Износот на планираните годишни буџетски средства на Фондот за лекови на рецепт од 

Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот, се намалува за 
планираниот надоместок за услугата за издавање на лекови на аптеките, пресметан  врз 
основа на податоци  за последните 4 квартали и претставува планиран годишен буџет за 
обезбедување на лекови. 

 Врз основа на планираниот годишен  буџет на Фондот од став 1 на овој член за  
обезбедување на лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на средствата 
на Фондот, се врши утврдување на финансиски средства  за таа намена  по подрачни 
служби според следните  критериуми:   

- податоци за вкупниот  број на население  на  територијата на одредена подрачна 
служба и 

- број на осигурени лица  кои користат лекови на територија на одредена подрачна 
служба. 

Член 4 
Од планираните буџетски годишни средства на Фондот за  обезбедување на лекови на 

рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот, се врши распределба по 
подрачни служби  и тоа: 

1. 50% од планираните  буџетски средства се делат со вкупниот  број на жители во 
Република Македонија. Добиената вредност се множи со вкупниот број на жители во  
подрачната служба  
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2. 50% од планираните буџетски средства се делат со бројот на осигурени лица во 
Република Македонија. Добиената вредност се множи со вкупниот број на осигурени лица 
во  подрачната служба. 

Збирот на добиените вредности  од точките 1 и 2 од овој член ги претставува вкупно 
утврдените финансиски средства  за  обезбедување на лекови на рецепт од Листата на 
лекови кои паѓаат на товар на средствата на Фондот на подрачната служба. 

Како изворни податоци за став 1 точка 1 на овој член се користени податоците од 
последниот извештај за попис на население во РМ од Државен завод за статистика на  
Македонија. 

Како изворни податоци за став 1 точка 2 на овој член се користени  податоци од 
евиденцијата на Фондот во последните 6 месеци. 

 
Определување на квоти по здравствени установи-аптеки 

 
Член 5 

 Основни критериуми при определување на квоти по здравствени установи-аптеки кои 
имаат договор со Фондот се: 

1. За фармацевтски тим во аптеката составен од фармацевт со лиценца за работа и 
фармацевтски техничар со уверение за положен стручен испит или двајца дипломирани  
фармацевти со лиценца за работа  –   3 бода,  

2. За секој дополнителен  дипломиран фармацевт со лиценца за работа во аптека  - 2 
бода 

3. За секој дополнителен  фармацевтски техничар со уверение за положен стручен 
испит во аптека - 1  бод 

4. Да негува добри деловни односи со Фондот (да не е изречена договорна казна или 
раскинат договор  во претходната година) - 1  бод. 

5. Број на рецепти за издадени лекови на товар на средствата на Фондот во последните 
6 месеци. 

 
Член 6 

Определените финансиски средства  за обезбедување на лекови на рецепт од Листата 
на лекови на товар на средствата на Фондот на  подрачната служба се распределува по 
аптеки и тоа: 

1. 50% од утврдениот буџет за подрачна служба се дели  на вкупниот број на бодови од 
член 5 точка 1, 2, 3 и 4 на сите аптеки во подрачната служба при што се определува 
вредноста на бодот на аптеките. 

Бројот на бодовите на секоја аптека се множи со утврдената вредност на бодот.   
Вредноста на бодот е различна за секоја подрачна служба. 
2. 50% од утврдениот буџет на подрачната служба се дели на вкупниот број на рецепти 

за издадени лекови на аптеките од член 5 точка 5 и се определува вредноста на еден 
рецепт по подрачна служба. Бројот на рецептите во аптеките се множи со добиената  
вредноста на еден рецепт. 

Збирот на вредностите од точките 1 и 2 од став 1 на овој член  претставува годишна  
квота  на аптеката, која  се делат на 12 еднакви месечни квоти.  

Износите на определените  квоти на аптеките се заокружуваат во илјади  денари.  
 

Член 7 
За аптеки кои првпат склучуваат договор со Фондот  за точка 2 од став 1 на член 6 овој 

Правилник  , висината на квотата се пресметува со користење на  просек од бројот на 
фактурираните рецепти по аптека во соодветната подрачна служба.   
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Член 8 
При намалување на бројот на  фармацевтскиот кадар врз основа на кој е утврдена 

висината на квотата, се врши повторна пресметка на истата согласно  новата кадровска 
застапеност во аптеката, при што квотите на другите аптеки од иста подрачна служба не 
се менуваат. 

 
Член 9 

Месечниот износот на средствата кои здравствената установа може да ги добие за 
издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот е 
ограничен на: 

1. Максимална квота на здравствена установа-аптека за работна единица е во висина на 
4 просечни квоти на ниви на РМ во последните 6 месеци за кои Фондот има податоци и 

2. Минимална квота на  здравствена установа-аптека за работна единица е во висина на 
една третина од просечната квота на ниво  РМ во последните 6 месеци за кои Фондот има 
податоци. 

 
Критериуми за ревидирање на утврдените квоти на здравствените установи-аптеки 

 
Член 10 

Во текот на годината, Фондот врз основа на направена анализа на реализираните 
износи на квоти на здравствените установи-аптеки, врши промена на утврдениот месечен 
износ на средства кои здравствената установа може ги добие за издадени лекови на рецепт 
во наредниот период и тоа: 

- за аптеки кои имаат реализација на квота под 40%, квотата им се намалува за 50%; 
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 40 до 50% квотата им се намалува за 40%; 
- за аптеки кои имаат реализација на квота од  50 до 60% квотата им се намалува за 

30%; 
- за аптеки кои имаат реализација на квота од  60 до 70% квотата им се намалува за 20% 

; 
- за аптеки кои имаат реализација на квота од  70 до 80% квотата им се намалува за 

10%; 
- за аптеки кои имаат реализација на квота од 80 до 90% квотата не се менува; 
- за аптеки кои имаат реализација на квота  над 90% квотата им се зголемува за 15%. 
Ревидирањето на квотите на  здрвствените установи-аптеки  се врши најмалку еднаш 

годишно  врз основа на податоци  со кои располага Фондот за последните шест месеци. 
 

Член 11 
Пресметаниот месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги 

добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на 
Фондот, како и  промената на истата  во текот на годината,  се донесува со одлука на 
Управниот одбор на Фондот. 

 
Член 12 

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен 
весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од 
министерот за здравство. 

 
  Бр. 02-2136/4                                                                                            Управен одбор 

16 февруари 2010 година                                                                                  Претседател, 
     Скопје                                                                                               Елена Трпковска, с.р. 


