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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“ 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, 67/2009 и 50/2010), Управниот одбор на Фондот за здравствено 
осигурување на Македонија, на седницата одржана на 3.12.2010 година, донесе 

 
О Д Л У К А  

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, во табелата се вршат следните измени и 
дополнувања: 

Кај ATC кодот C07AG02 - „Carvedilol** - Таблети 6,25 mg“, „Carvedilol** - Таблети 
12,5 mg“, и „Carvedilol** - Таблети 25 mg, во колоната  7 - „Режим на препишување“, 
ознаката „RSS” се заменува со ознаката „RS/ RSS”. Ознаката „RSS - по препорака на лекар 
субспецијалист кардиолог“ се заменува со „ RS/ RSS – по препорака на кардиолог, 
интернист“. 

Кај ATC кодот N05AH03- „Olanzapine – Филм обложени таблети 5 mg“, и „Olanzapine – 
Филм обложени таблети 10 mg“, во колоната  7 - „Режим на препишување“, ознаката „RS 
(Конзилијарно мислење од клиника)” се заменува со ознаката „RS”. Ознаката „RS – по 
препорака на лекар специјалист невролог/невропсихијатар/психијатар“, се заменува со 
„RS - по препорака на невропсихијатар/психијатар“. 

Кај ATC кодот A07EC01 - „Sulfasalazine** - Таблети 500 mg“, во колоната 2, ознаката 
„**“ се заменува со ознаката „*1“. 

 По зборовите: „По препорака на: лекар субспецијалист – гастроентерохепатолог“ се 
додава запирка и зборот „ревматолог“.   

Кај индикациите под ознаката “*1” се додава следниот текст: 
„1. Третман на акутни појави на егзацербации на Кронова болест, улцеративен колитис 

и проктитис. 
 2. Третман на ревматоиден артритис и јувенилен идиопатски хроничен полиартритис кои 

не одговараат на терапија со нестероидни антиинфламаторни лекови.“ 
 

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. 02-17835/7                                                                                       Управен одбор 

3 декември 2010 година                                                                             Претседател, 
      Скопје                                                                                            Елена Трпковска, с.р. 

 


