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МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 41 став 4 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни 
супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 
37/16 и 53/16), министерот за здравство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА РЕЦЕПТОТ, КАКО И НАЧИНОТ ЗА 
ПРЕПИШУВАЊЕ НА ЛЕКОВИТЕ КОИ СОДРЖАТ СУПСТАНЦИИ  И 

РАСТЕНИЈА КЛАСИФИЦИРАНИ ВО ЛИСТИТЕ II И III

Член 1
Со овој правилник се пропишува образецот на рецептот, како и начинот за препишување 

на лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листата II за 
класифицирани супстанции и растенија кои подлежат на строга контрола и листата III за 
класифицирани супстанции и растенија кои подлежат на контрола од меѓународните 
конвенции за контрола на опојните дроги во зависност од контролните мерки кои се 
применуваат на нив (во натамошниот текст: листите II и III).

Член 2
Лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III се 

издаваат на рецепт со розова боја со димензии една третина од А4 формат со инчов 
проред на образец даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Образецот на рецептот од ставот 1 на овој член е составен од три дела:
I. Во првиот дел се внесуваат податоците за:
1. Име и презиме на корисникот на лекот,
2. Адреса (место, улица и број),
3. Година на раѓање (за деца до 15 години),
4. Единствен матичен број на граѓанинот.
II. Во вториот дел се внесуваат податоците за:
5. дијагноза-шифра на болеста,
6. облик на лекот,
7. име на лекот (INN),
8. фармацевтска дозажна форма на лекот,
9. количина на лекот,
10. начинот на употреба на лекот,
11. потпис на лекарот,
12. датум на издавање на рецептот,
13. печат и назив на здравствената установа,
14. печат со името и презимето на лекарот.
III. Во третиот дел се внесуваат податоците за:
15. потпис на фармацевтот кој го издал лекот,
16. датум на издавање на лекот,
17. печат на аптеката.

Член 3
Сите делови од рецептот треба да се читливо потполнети со пенкало со сина или црна боја 

или на компјутер.
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Член 4
На рецептот се препишува само еден лек кој содржи супстанции и растенија 

класифицирани во листите II и III и облик на лекот за еден пациент, со јасно упатство за 
начинот на употреба на лекот.

Упатството на рецептот за лекови од став 1 на овој член за кои е определено да ги применува 
здравствен работник носи ознака „на рака на лекарот” (AD Manum medici).

Член 5
Ако лекот заради природата на болеста, треба итно да се издаде, лекарот на рецептот 

става една од ознаките: cito, statim или Periculum in mora.

Член 6
За лекот кој содржи супстанции и растенија класифицирани во листите II и III, кој во 

промет се наоѓа во разни дозажни форми, односно различни јачини, лекарот на рецептот ја 
означува фармацевтската форма и дозата на лекот.

Ако лекарот препише на рецепт лек кој содржи супстанции и растенија класифицирани 
во листите II и III над максимално дозволената доза пропишана по Европска фармакопеја, 
тоа го означува и со зборови, а покрај ознаката става извичник (!) и свој потпис.

Член 7
Лековите кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III можат 

да се пропишат на рецепт само ако нивната употреба е неопходна, ако се строго 
индицирани и ако се ставени во промет согласно Законот за лековите и медицинските 
средства.

Лекарот може на рецепт да пропише:
- фенобарбитон 2,0 г.;
- кодеин фосфат 0,3 г.;
- мепробамат 8,0 г.;
- метадон 0,2 г.;
- метилфенобарбитон 10,0 г.;
- морфин хлорид 0,2 г;
- морфин сулфат 2,0 г.;
- пентазоцин 5,0 г.;
- трихексифенидил 0,5 г.
- препарати од коноп кои содржат најмалку 2 мг тетрахридроканабинол ТХЦ како дневно 

дефинирана доза во количина потребна за лекување најмногу до 30 дена. 
Препаратите од став 2 алинеја 10 на овој член се препишуваат за употреба при 

медицински индикации кај пациенти:
- со малигни заболувања;
- заболени од мултиплекс склероза;
- заболени од ХИВ или
- со тешки епилептични синдроми во детска возраст.

Член 8
Лекови кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III се 

препишуваат на рецепт, во два примероци, со назнака „копија” на вториот примерок и со 
ознака на редниот број од книгата за евиденција на издадените лекови кои содржат опојни 
дроги и психотропни супстанции.
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Издадениот рецепт од став 1 на овој член се евидентира во книга за евиденција за 
опојните дроги и психотропни супстанции препишани на рецепт.

Лекот од став 1 на овој член се издава ако не поминале повеќе од пет дена од денот на 
неговото препишување.

Препаратите од член 7 став 2 алинеја 10 од овој правилник се препишуваат на рецепт 
од страна на лекарот само по претходно потпишана изјава од страна на пациентот.дека 
сака и дека е согласен да го зема препаратот како терапија. 

Член 9
Во здравствениот картон, во здравствената легитимација/електронската картичка, 

дневникот за амбулантските прегледи односно во историјата на болеста, како и во 
компјутерската евиденција, покрај дијагнозата се запишува и препишаниот лек и тоа: 
името на лекот, количината, јачината и препишаната дневна доза. 

Член 10
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за 

формата и содржината на образецот на рецептот, како и начинот на препишување на 
лекови кои содржат супстанции и растенија класифицирани во листите II и III („Службен 
весник на Република Македонија“ бр.112/09).

Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен 

весник на Република Македонија“.

Бр. 11-4192/1
28 април 2016 година Министер за здравство,

Скопје Никола Тодоров, с.р.
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