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СООПШТЕНИЕ 
 

Квоти на аптеки и обезбедување на лекови на рецепт на товар на ФЗОМ 

 

Фондот за здравствено осигурување на 

Македонија за 2018 година има предвиден 

годишен буџет за лекови на рецепт на товар на 

Фондот во износ од 2,85 милијарди денари, кој е 

за 100 милиони денари поголем од 2017 година. 

Во овој буџет се предвидени и скапите лекови, 

како и лековите пропишани од лекари од 

дежурна служба кои се изддаваат надвор од квотите на аптеките. Годишниот буџет за лекови, 

Фондот го утврдува врз основа на реализацијата на квотите, растот на пропишувањето и 

потрошувачката на лекови, како и согласно расположливите средства. 

Фондот постојано ја следи реализацијата на квотите на аптеките и реагира соодветно во 

рамки на можностите.  Аптеките имаат можност да ги надминат месечните квоти за најмногу 

до 10% месечно и да вршат усогласување на шест-месечната квота двапати годишно, во 

месеците март и септември.  

Податоците на Фондот покажуваат дека потрошувачката на лековите на рецепт во аптеки 

бележи нагорен тренд.  Зголемената потрошувачка на лекови на рецепт на товар на Фондот 

го следи и светскиот тренд за зголемена консумација/потрошувачка на лекови, што во 

периодот од 2008 година досега се гледа преку зголемените количини на обезбедени лекови 

за осигурениците и приближно двојно зголемените одвоени вкупни износи за лекови на 

рецепт на товар на ФЗОМ.  

Во прилог подолу, табела за потрошувачка на лекови. 
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Табела 1. Приказ на број на реализирани рецепти и вкупни износи (денари) за период 2008-2016 
година 

Година 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Реализирани ф-рирани 

рецепти (Милиони) 
10.29 14.97 15.28 16.33 17.49 17.82 19.39 21.13 22.27 23,09 

Разлика според 

претходна година (%) 
/ 45% 2% 7% 7% 2% 9% 9% 5% 4% 

Вкупен ф-риран износ 

(милијарди  ден.) 
1,319 1,829 1,778 1,902 1,993 2,124 2,263 2,425 2,626 2,786 

Разлика според 

претходна година  (%) 
/ 39% -3% 7% 5% 7% 7% 7% 8% 6% 

 

На доброто снабдување на осигурениците 

на Фондот со лекови на рецепт од 

примарната позитивна листа влијаат повеќе 

фактори како што се подобрата 

распространетост на аптеките и во 

руралните средини, распределбата на 

финансиските квоти за аптеките, 

овозможувањето на издавање т.н. скапи лекови надвор од квотите, воведувањето на 

компаративната методологија за утврдување на референтните цени на лековите од 

позитивната листа со што многу цени на лекови беа намалени, пропишувачките навики на 

лекарите, но и структурата и потребите на населението.  
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Доколку определен лек поради искористеност квота осигуреникот не може да го подигне во 

некоја аптека, истиот има право на избор на аптека во која ќе го подигне лекот, а која сеуште 

ја нема реализирано квотата определена од Фондот. Реализираноста на квотите на ниво на 

територија на Република Македонија во последните шест месеци (октомври 2017 – февруари 

2018) изнесува 103%, односно кумулативното зголемување изнесува 15%, што значи дека 

однапред планираните квоти за месец март, нсе намалени за 15%. На ова, треба да се земат 

предвид и другите фактори како, аерозагадувањето во овој период, сезоната на грипови и 

настинки, хроничните заболувања, кои влијаат на зголемената побарувачка на лекови на 

рецепт на товар на Фондот.  

Табела 2. Приказ на број на реализација на квоти во период октомври 2017 – февруари 2018 

Октомври 
2017 

Ноември 
2017 

Декември 
2017 

Јануари 
2018 

Февруари* 2018 
(проекција) 

Кумулативно 
надминување на 
квота за 5 месеци 

Квота проекција 
март 2018 

103% 103% 104% 102% 103% 15% 85% 

 

Фондот презема итни, краткорочни и долгорочни мерки за обезбедување на лекови на 

рецепт за осигурениците. 

Итни мерки: 

Фондот за здравствено осигурување со цел да обезбеди доволно лекови за осигурениците, 

одлучи да ги зголеми квотите за месец март 2018 година во износ од 15 милиони денари, кои 

ќе бидат линеарно распределени по аптека.  

Краткорочни мерки: 

 Финансиска инекција во вкупниот буџет за лекови за 2018та во износ од 100 милиони 

денари годишно  

 Ревизија на Правилникот и методологијата на распределба на финансиските средства - 

квотите и надоместоците на аптеките и 
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 Промена на месецот/терминот за порамнување на квотите во поссодветен годишен 

период, односно месеци. 

 Нова поправична и поефикасна распределба на квотите на аптеките 

 Поефикасен систем за надоместоците на аптеките 

Долгорочни мерки: 

 Разгледување на можностите за воведување на интегриран и ефикасен електронски 

систем преку вклучување на сите институции и здравствени установи и работници од 

нашиот здравствен систем со воведување на електронско здравствено досие по 

пациент (EHR – electronic health record). 

Достапноста на квалитетни лекови за сите осигуреници во Македонија е континуирана 

заложба на Фондот за здравствено осигурување на Македонија. 


