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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, 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 17.03.2010 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 и 131/2009), во член 1, во табелата се вршат следните измени и 
дополнувања: 

 
Кај ATC кодот G03HA01 - „Cyproterone** - Таблети 50mg“, се брише ознаката „**“. 
Кај ATC кодот J05AB04 - „Ribavirin“, во колоната 7 - „Режим на препишување“, 

ознаката „*КК“ се заменува со ознаката „RS/RSS“, а зборовите „Хепатитис Ц за ограничен 
број на пациенти, со избор според најниска понудена цена. *КК - по препорака на 
клинички конзилиум“ кај објаснувањето за индикациите и за режимот на препишување, се 
заменуваат со зборовите „Хепатитис Ц. Напомена: Лекот се препишува по добиено 
мислење од клинички конзилиум“. 

 
Кај ATC кодот J01DD08 - „Cefixime - Суспензија 100mg/5ml“, во колоната 7 - „Режим 

на препишување“, ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS“. 
 
Кај ATC кодовите L02BB01 - „Flutamide - Таблети 250mg“, L04AA01 - „Ciclosporin - 

Капсули СРЈ“, L04AA01 - „Ciclosporin - Раствор за орална употреба 100mg/ml“, и 
L04AX01 - „Azathioprine - Таблети/Филм обложени таблети 50 mg“, во колоната 7 - 
„Режим на препишување“ ознаката „*“ се заменува со ознаката „RS/RSS“. 

 
Кај ATC кодовите A02BA02 - „Ranitidine - Инјекции 50mg/2ml“, A11DA01 - „Thiamine 

(Vit.B1) - инјекции 100mg/ml“, A11DA01 - „Thiamine (Vit.B1) - инјекции 250mg/2ml“, 
A11GA01 - „Ascorbic acid (Vit.C) - Инјекции 100mg/ml“, A11HA02 - „Pyridoxine (Vit.B6) - 
инјекции 50mg/2ml“, A11HA02 - „Pyridoxine (Vit.B6) - инјекции 250mg/5ml“, B03BA01-
„Cyanocobalamin (Vit. B12) - инјекции 100mcg“, B03BA01 - „Cyanocobalamin (Vit. B12) - 
инјекции 500mcg“, B05BA03 - „Јагленихидрати - раствор за инјектирање (инфузија) СРЈ“, 
B05BB01 - „Електролити - раствор за инјектирање (инфузија) СРЈ“, C01AA05 - „Digoxin - 
инјекции 0,25 mg/ml“, C01AA05 - „Digoxin - инјекции 0,1mg/ml“, C03CA01 - „Furosemide - 
инјекции 10mg/ml“, C08DA01 - „Verapamil - инјекции 5mg/2ml“, G02AB01 - 
„Methylergometrine - инјекции 0,2mg/ml“, G04BD09 - „Trospium - инјекции 0,2mg/5ml“, 
H02AB02 - „Dexamethasone - инјекции 4mg/ml“, H02AB06 - „Prednisolone - инјекции 
25mg“, H02BX01 - „Methylprednisolone succinate sodium - инјекции СРЈ“, J01FF02 - 
„Lincomycin - инјекции 300mg/ml“, J01FF02 - „Lincomycin - инјекции 600mg/2ml“, 
J01GB03 - „Gentamicin СРФ, СРЈ“, M01AE03 - „Ketoprofen - инјекции 100mg/2ml“, 
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N02AX02 - „Tramadol - инјекции 50mg/ml“, N02AX02-„Tramadol - инјекции 100mg/2ml“, 
N05BA01 - „Diazepam - инјекции 5mg/ml“, R03DA05 - „Aminophylline - инјекции 
25mg/ml“, и R06AC03 - „Chloropyramine - инјекции 10mg/ml“, пред генеричкото име се 
става ознаката „(+)“. 

 
ATC кодот B03AB04 - „Ferric III hydroxide polymaltose complex“ се брише. 
 
По ATC кодот B03AA07 - „Ferrous sulfate“ се додава следната табела: 
 
B03AB05 Dextriferron 90 mg O Таблети за џвакање СРЈ R 
B03AB05 Dextriferron 90 mg O Сируп 50 mg/5ml R 
B03AB05 Dextriferron 90 mg O Раствор за 

орална употреба 
100 mg/5 
ml 

R 

Член 2 
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 од министерот 
за здравство. 

 
    Бр. 02-4074/3                                            Управен одбор 
17 март 2010 година                                  Претседател, 
          Скопје                                        Елена Трпковска, с.р. 

 


