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ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 
 

Врз основа на член 9 став 1а точка 8 и став 1в точка 2 и член 56 став 1 точка 3 од 
Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 
25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 
98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за 
здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 27 април 2011 година, 
донесе 

 
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ 

КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 
МАКЕДОНИЈА 

 
Член 1 

Во Листата на лекови кои паѓаат на Товар на Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 102/07, 104/07, 151/07, 
22/08, 100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), во член 1, во табелата во колона 7 се вршат 
следните измени и дополнувања во режимот на пропишување: 

Кај ATC кодот DO7AC14 „Methylprednisolone - Маст 0,1%“, и „Methylprednisolone – 
Крем 0,1%“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со 
ознаката „R/ RS” и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-
специјалист педијатар самостојно “. 

Кај ATC кодот G01AA01 - „Nystatin – Вагинални таблети 100.000 IU“, во колоната  7 - 
„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог 
самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AA10 - „Clindamycin – Вагиналнa крема 2%“, во колоната 7 - 
„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава 
следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог 
самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AF01- „Metronidazole – Вагитории 500mg“, во колоната  7 - „Режим 
на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AF02 - „Clotrimazole – Вагинални таблети 200mg“, „Clotrimazole – 
Вагинални таблети 500mg“ и  „Clotrimazole – Вагинална крема 20g (2%)+ 3 пластични 
апликатори “во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката 
„R/ RS и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист 
гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G01AF05- „Econazole – Вагитории 150mg “, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот R03AC06 - „Hexoprenaline** – Таблети 0,5mg “, во колоната 7 - „Режим 
на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G02CB01- „Bromocriptine – Таблети 2,5mg “, во колоната 7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 
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Кај ATC кодот G03CA03- „Estradiol – Таблети 1mg“  и „Estradiol – Вагинални таблети 
0,025 mg“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со 
ознаката „R/RS и се додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-
специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03DB01 - „Dydrogesterone*** – Филм обложени таблети 10mg“, во 
колоната 7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се 
додава следното објаснување: „R- лекот го пропишува избран лекар-специјалист 
гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03DC02- „Norethisterone** –Tаблети 5mg“, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03GB02- „Clomifene** –Tаблети 50 mg“ , во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот G03HB01 - „Cyproterone+ethinyl estradiol** – Обложени таблети 2mg + 
0,035mg“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со 
ознаката „R/RS”, а пред зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист: гинеколог, 
ендокринолог и дерматовенеролог” се додава следното објаснување „R” - лекот го 
пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот J01DD08 - „Cefixime – Суспензија 100mg/5ml“, во колоната  7 - „Режим 
на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот J01FA09 - „Clarithromycin – Таблети/Капсули/Филм обложени таблети 
250mg“ и „Clarithromycin – Суспензија 125mg/5ml“, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се додава следното 
објаснување: „R- лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот J01FA10 - „Azithromycin – Таблети/ Филм обложени таблети / Капсули 
СРЈ“, „Azithromycin – Суспензија 200mg/5ml“и „ Azithromycin – Суспензија 100mg/5ml“, во 
колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се 
додава следното објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист 
гинеколог/педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот J02AC01 - „Fluconazole – Капсули СРЈ“, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист гинеколог самостојно“. 

Кај ATC кодот J05AF05 - „Lamivudin – Таблети/ Филм обложени таблети СРЈ“,  во 
колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „*KK” се заменува со ознаката „RS/RSS” 
и зборовите под делот на индикациите за овој лек „*КК-по препорака на клинички 
конзилиум“ се заменуваат со зборовите: „Напомена: RS/RSS - лекот се пропишува по 
добиено мислење од клинички конзилиум“. 

Кај ATC кодот M05BA02 - „Clodronic acid  – Капсули 400mg“  и  „Clodronic acid  –Филм 
обложени таблети 800mg“,  во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „*” се 
заменува со ознаката „ RS/RSS” и се додава напомена: „ RS/RSS - лекот се пропишува по 
добиено мислење од клинички конзилиум“. 

Кај ATC кодот R01AD08 - „Fluticasone – Назален спреј 50 mcg/doza“, во колоната 7 - 
„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS”, a  во 
објаснувањето пред зборовите: „RS- По препорака на: лекар специјалист интернист, 
педијатар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“ се додава следното објаснување: „ R” - лекот го 
пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот R03AC02 - „Salbutamol – Аеросол 0,1 mg/doza“, „Salbutamol – раствор за 
инхалација 5 mg/ml“ и „Salbutamol – Сируп  2mg/5ml“ во колоната  7 - „Режим на 
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препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS” и се додава следното 
објаснување: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно“. 

Кај ATC кодот R03BA05 - „Fluticasone – Аеросол 50 mcg/doza“, во колоната 7 - „Режим 
на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R/ RS”, a  во објаснувањето пред 
зборовите: „RS- По препорака на: лекар специјалист интернист, педијатар, 
пнеумофтизиолог“ се додава следното објаснување „R-лекот го пропишува избран лекар-
специјалист педијатар самостојно“. 

 
Член 2 

Во член 1, во табелата се додаваат  два лека и тоа: 
 
После ATC кодот A05AA02 се додава лекот  
 
 
 
После ATC кодот L01XX19 се додава лекот 
 
 
 
 
 
 
 

Член 3 
Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство. 

 
Бр. 02-6927/7                                           Управен одбор 

27 април 2011 година                                  Претседател, 
    Скопје                                               Ирфан Хоџа, с.р. 
 


