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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 седница одржана на 31 октомври 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“ бр. 102/07, 104/07, 151/07, 22/08, 
100/2008, 95/2009, 131/2009 и 44/2010), во член 1 се вршат следните измени и 
дополнувања: 

Кај ATC кодот А02BC01-„Omeprazole**-капсули 20mg“ и „Omeprazole** - капсули 
40mg “, во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката 
„R”. 

Кај ATC кодот А02BC03-„Lansoprazole**–капсули 30mg“, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R”. 

Кај ATC кодот A05AA02- „Ursodeoxycholic  acid – капсули 250mg “, во колоната  7 - 
„Режим на препишување“, ознаката „RSS” се заменува со ознаката „RS/ RSS”, a  
објаснувањето: „RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-
гастроентерохепатолог„ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист од центар 
за цистична фиброза, интернист и хирург, RSS–по препорака на лекар субспецијалист  
интернист-гастроентерохепатолог “. 

Кај ATC кодот A05AA02-„Ursodeoxycholic acid*–перорална суспензија 250mg/5ml“, во 
колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката „RSS” се заменува со ознаката „RS/RSS“ , 
a  објаснувањето: „RSS – по препорака на лекар субспецијалист  интернист-
гастроентерохепатолог“ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист од центар 
за цистична фиброза, RSS–по препорака на лекар субспецијалист  интернист-
гастроентерохепатолог “. 

Кај ATC кодот A07EC01- „Sulfasalazine*1–таблети  500mg“, во колоната  7- „Режим на 
препишување“, ознаката „RSS” се заменува со ознаката „RS/ RSS“,  а објаснувањето: 
„RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог, 
ревматолог“ се заменува со „RS–по препорака на лекар специјалист интернист, хирург, 
RSS–по препорака на лекар субспецијалист интернист-гастроентерохепатолог, 
ревматолог“. 

Кај ATC кодот A09AA02- „Amilase+lipase+protease/pankreatin** – капсули СРЈ “, во 
колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „RS/RSS” , а 
објаснувањето: „RS–по препорака на лекар субспецијалист-гастроентерохепатолог, лекар 
специјалист-хирург, болнички педијатар“, се заменува со „RS–по препорака на лекар 
специјалист интернист, хирург, болнички педијатар, RSS–по препорака на лекар 
субспецијалист-гастроентерохепатолог“. 
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Во  табелата се брише лекот: 
 
 
 
**Само во комбинација со метформин или друг орален антидијабетик 
 
Кај ATC кодот B01AA07- „Аcenocoumarol– таблети  4mg“,  делот на препораките се 

дополнува,  односно по зборовите „RS–по препорака на лекар специјалист-интернист“ се 
додаваат зборовите „и трансфузиолог“. 

Кај ATC кодот B01AA08-„Ethyl biscoumacetate–таблети  300 mg“, делот на препораките 
се дополнува,  односно по зборовите „RS–по препорака на лекар специјалист-интернист“ 
се додаваат зборовите „и трансфузиолог“. 

Кај ATC кодот C01BC03-„Propafenone**–таблети/филм обложени таблети 150mg “ и 
„Propafenone**–таблети/филм обложени таблети 300mg “ во делот на индикациите после 
зборовите „третман на преткоморни аритмии“ се додаваат зборовите „и/или коморни 
аритмии “. 

Кај ATC кодот C07AB07- „Bisoprolol**– таблети /тилм обложени таблети СРЈ “, во 
колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „RS/RSS”, а 
во  објаснувањето после зборовите: „RS-по препорака на: лекар специјалист-интернист“, 
се додаваат зборовите „RSS-по препорака на лекар субспецијалист-кардиолог“. Во делот 
на индикациите после зборовите: „хронична срцева слабост“, се додаваат зборовите: „ , 
хипертензија и ангина пекторис“. 

Кај ATC кодот C07AB07- „Carvedilol**– таблети  6,25 mg“, „Carvedilol**– таблети  
12,5mg“ и „Carvedilol**–таблети 25mg“ во делот на индикациите после зборовите: 
„хронична срцева слабост“, се додаваат зборовите: „ , хипертензија и ангина пекторис“. 

Кај ATC кодот D07AC14- „Methylprednisolone – маст 0,1%“  и  „Methylprednisolone – 
Крем 0,1% “, во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „R/RS R-лекот го 
пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно” се заменува со ознаката „R“. 

Кај ATC кодот G02AB01-„Methylergometrine –раствор 0,25mg/ml“  , 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 G03HA01-„Cyproterone**–таблети  50mg“, во  објаснувањето после 
зборовите: „RS-по препорака на: лекар специјалист интернист-ендокринолог, уролог“, се 
додаваат зборовите „и онколог“. 

Кај ATC кодот H01BA02-„Desmopressin–назален спреј 0,1mg/ml“ и „Desmopressin–
таблети СРЈ “, во колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со 
ознаката „RS/RSS”. 

Кај ATC кодот H03AA01- „Levothyroxine –таблети  СРЈ “, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „RS/RSS”, а во објаснувањето 
зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-интернист”  се заменуваат со 
зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист-интернист, специјалист по нуклеарна 
медицина, RSS-по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог ”. 

Кај ATC кодот H03BA02- „Propylthiouracil –таблети  50mg “ и „Propylthiouracil –таблети  
100mg “, во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката 
„RS/RSS”, а во објаснувањето зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-
интернист”  се заменуваат со зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист-
интернист, специјалист по нуклеарна медицина, RSS- по препорака на лекар 
субспецијалист ендокринолог ”.   
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Кај ATC кодот H03BB02- „Thiamazole –таблети/филм обложени таблети СРЈ “, во 
колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „RS/RSS”, а 
во објаснувањето зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист-интернист”  се 
заменуваат со зборовите: „RS-по препорака на лекар специјалист-интернист, специјалист 
по нуклеарна медицина, RSS- по препорака на лекар субспецијалист ендокринолог ” . 

Кај ATC кодот J01CA04 - „Amoxicillin** – капсули/ филм обложени таблети СРЈ“ и 
„Amoxicillin**–суспензија 250mg/5ml“, во колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката 
„R” се заменува со ознаката „R/D”. Во делот на индикациите после зборовите „инфекции 
на респираторен систем: синусит, отит, акутни и рецидивантни бронхитиси, 
бронхопневмонија, генитоуринарни инфекции, инфекции на гастер и дуоденум со 
Helicobacter pylori” се додаваат зборовите: „ тонзилофарингит, профилакса на бактериски 
ендокардитис при хируршки процедури во устата и горните респираторни патишта “. 

Кај ATC кодот J01CЕ10 - „Benzathine phenoxymethylpenicillin – таблети/ филм 
обложени таблети СРЈ“ и „Benzathine phenoxymethylpenicillin – сируп СРЈ“, во делот на 
индикациите зборовите „лекување на стрептококни аеробни и анаеробни (одонтогени) 
инфекции” се заменуваат со зборовите: „ лекување на  стрептококни аеробни и анаеробни 
инфекции, вклучително и одонтогени инфекции “. 

Кај ATC кодот J01CR02- „Amoxicillin+clavulanic acid – таблети / филм обложени 
таблети СРЈ“ и „Amoxicillin+clavulanic acid–суспензија СРЈ“, во колоната  2- „Генеричко 
име-INN“, после генеричкото име се додава ознаката „**“.  Во делот на индикациите 
зборовите „инфекции со Haemophylus influenzae во средини со висока резистенција, 
инфекции со E.coli и стафилококи кои создаваат пеницинилаза” се заменуваат со 
зборовите: „инфекции на горен и долен респираторен тракт, инфекции на урогенитален 
тракт, инфекции на средно уво, одонтогени инфекци“. 

Кај ATC кодот J01ЕЕ01- „Sulfamethoxazole+-trimethoprim** – таблети (100+20) mg “, 
„Sulfamethoxazo-le+-trimethoprim**–таблети (400+80)mg“ и „Sulfamethoxazo-
le+trimethoprim** – суспензија (200+40)mg/5ml“, во колоната  7 - „Режим на 
препишување“, ознаката „ R/D” се заменува со ознаката „R”. 

Кај ATC кодот J01GB01-„Tobramycin**–раствор за инхалирање 75mg/ml“, во колоната  
7-„Режим на препишување“, ознаката „*M” се заменува со ознаката „*CF”. Во делот на 
објаснувањето се бришат зборорвите: „*M – по препорака на  центар за муковисцидоза“. 

Кај ATC кодот J01XB01-„Colistin***–инјекции 1.000.000IU“,  во колоната  7- „Режим 
на препишување“, ознаката „*M” се заменува со ознаката „*CF”.  

Кај ATC кодовите J04AB02- „Rifampicin –капсули 300mg“,  J04AC01- „Isoniazid - 
таблети 50mg“, „Isoni-azid-таблети 100mg“, J04AC51-„Isoniazid-+-pyridoxine- капсули 
(400+25)mg“,   J04AК01-„Pyrazina-mide-таблети  500mg“,  J04AK02- „Ethambutol-таблети  
100mg“ и  „Ethambutol-таблети  400mg“,  во  објаснувањето после зборовите: „RS-по 
препорака на: лекар специјалист фтизиолог, инфектолог, педијатар, интернист“, се 
додаваат зборовите „и пневмофтизиолог“. 

Кај ATC кодот L02AE03 -„Gosereline** –инјекции СРЈ“,  L02AE04 -„Triptorelin** –
инјекции 3,75mg“ и „Triptorelin**–инјекции  0,1mg“, во делот на индикациите по 
зборовите: „АРТ до три обиди за лекување на жена“ се додаваат зборовите: „по претходно 
спроведена постапка за БПО на товар на ФЗОМ“. 

Кај ATC кодот M01AE01- „Ibuprofen –таблети за џвакање 50 mg“, во колоната  7 - 
„Режим на препишување“, ознаката „RS” се заменува со ознаката „R”, а објаснувањето: 
„RS-По препорака на лекар специјалист интернист-ревматолог” се брише. 

Кај ATC кодот  N02AA01 - „Morphine –супозитории СРЈ“, „Morphine –подјазични 
таблети СРЈ“ и  „Morphine- таблети/капсули/гранули СРЈ“ во колоната  7- „Режим на 
препишување“, ознаката „R” се заменува со ознаката „RS”. 
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Кај ATC кодот  N04BC05-„Pramipexole–таблети 0,25mg“ и  „Pramipexole– таблети 1mg“ 
во делот на објаснувањето по зборовите: „RS-По препорака на лекар специјалист –
невролог“ се додаваат зборовите: „/невропсихијатар“. 

Кај ATC кодот  N03AX14-„Levetiracetam–филм обложени таблети СРЈ“ и  „ 
Levetiracetam–раствор за орална употреба 100mg/ml“, во колоната  7- „Режим на 
препишување“, ознаката „* ”  се заменува со ознаката „RS”, и се додава следното 
објаснување: „RS-лекот се пропишува по добиено мислење од клинички конзилиум“. 

Кај ATC кодот  N06DA02-„Donepezil–филм обложени таблети  5mg“ и  „Donepezil –
филм обложени таблети 10mg“, во колоната  2- „Генеричко име-INN“, после генеричкото 
име се додава ознаката „*“, и се додава следното објаснување: „*Индикации: Alzhemier-
ова болест“. Во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „* ”  се заменува со 
ознаката „RS”,  и се додава следното објаснување: „ RS-по препорака на лекар специјалист 
невролог, невропсихијатар, психијатар.“ 

Кај ATC кодовите  R01AD01-„Beclometasone–назален спреј 50mcg/doza“,  R01AD05-
„Budesonide–назален спреј 50mcg/doza“ и „Budesonide – назален спреј 100mcg/doza“, во  
објаснувањето после зборовите: „RS- по препорака на лекар специјалист интернист, 
педијатар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“, се додаваат зборовите „, специјалист по медицина на 
трудот и специјалист по клиничка имунологија и алергологија“. 

Кај ATC кодот  R01AD08-„Fluticasone–назален спреј 50mcg/doza“, во  објаснувањето 
после зборовите: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно 
RS- по препорака на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог и ОРЛ“, се 
додаваат зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка 
имунологија и алергологија“. 

Кај ATC кодот  R03AC02- „Salbutamol–таблети  2mg“  , во колоната  7- „Режим на 
препишување“, ознаката „ RS ”  се заменува со ознаката „R”. 

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

Кај ATC кодовите  R03BA01- „Beclometasone–аеросол 50mcg/doza“, R03BA02 - 
„Budesonide–аеросол 50mcg/doza“, „Budesonide–аеросол 200mcg/doza“ и R03BA05-
„Fluticasone–аеросол 125mcg/doza“, во  објаснувањето после зборовите: „RS-по препорака 
на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“, се додаваат зборовите „, 
специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и 
алергологија“. 

Кај ATC кодот  R03BA05- „Fluticasone – аеросол 50mcg/doza“ , во  објаснувањето после 
зборовите: „R-лекот го пропишува избран лекар-специјалист педијатар самостојно RS-по 
препорака на лекар специјалист интернист, педијатар, пнеумофтизиолог“, се додаваат 
зборовите „, специјалист по медицина на трудот и специјалист по клиничка имунологија и 
алергологија“. 

Кај ATC кодот  R05CB13-„Dornase alfa (Desoxyribonuclease)–раствор за инхалирање 
1000Е (1mg)/ml“ , во колоната  7-„Режим на препишување“, ознаката „*M” се заменува со 
ознаката „*CF”.  

 
Член 2 

Во член 1, во делот на легендата ознаката „*M-По препорака на центар за 
муковисцидоза“ се заменува со ознаката „*CF-по препорака на центар за цистична 
фиброза“. 
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Член 3 
По членот 3 се додава нов член 3-a кој гласи: 
 

„Член 3-a 
Доколку лековите од член 1 на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за 

здравствено осигурување на Македонија според режимот на пропишување се 
пропишуваат од избран лекар по препорака на лекар специјалист од одредена 
специјалност, истите лекови може да се пропишуваат од избран лекар по препорака на 
лекар субспецијалист од соодветната специјалност.“ 

 
Член 4 

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на 
Република Македонија“, ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за 
здравство, а ќе се применува од 15 ноември 2011 година. 

 
       Бр. 02-16662/4                            Управен одбор 
31 октомври 2011 година                             Претседател, 
           Скопје                                          Јован Грповски, с.р. 
 


