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"50-та Дивизија" бр.14 Скопје
02-3112-500

Скопје
Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на РМ” бр. 106/07, 88/10, 36/11,
53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16, 53/16, 83/18, 113/18 и 245/18) и член 12 од Методологијата
за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на РМ” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15, 15/16 и 148/17),
министерството за здравство донесе
ОДЛУКА
за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек
1. СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, кој нема одобрение за ставање во промет во Република Северна
Македонија, а се бара за лекување на поединечен пациент или група пациенти во болница или друга здравствена установа,
без вклучен ДДВ и тоа за следните лекови:

Ред. Број

Генеричко име
(INN)

1

atropine sulfate

2
3

atropine sulfate
bosentan

4

busulfan

Jачина, фармацевтска форма и пакување

1 mg/1 ml раствор за инјектирање,
10 ампули х 1 ml/кутија
0,5 mg/1 ml раствор за инјектирање,
10 ампули х 1 ml/кутија
125 mg филм-обложена таблета х 56/кутија
6 mg/ml концентрат за раствор за инфузија, 8
вијали x 10 ml/кутија

Максимална цена на лек на
големо без вклучен ДДВ
(изразено во МКД)

225.63
195.00
82,547.36
118,554.74

1

5

chlorambucil

6

darunavir

2 mg таблета х 30/ кутија
600 mg филм-обложена таблета х 60/кутија

2,722.71
24,981.90

200 mg/5 ml концентрат за раствор за
инфузија, 5 стаклени ампули x 5 ml/кутија
7
8

dopamine
efavirenz, emtricitabine,
tenofovir disoproxil

9

haloperidol

10
11

hydrocortisone
lamivudine

12

lidocaine

13
14
15
16
17

naloxone
penicillamine
penicillamine
penicillamine
sirolimus

18
19
20

sodium chloride
sofosbuvir
sofosbuvir, ledipasvir

21
22

tirofiban
tretinoin

338.08
600 mg/200 mg/245 mg филм-обложена
таблета x 30/кутија
5 mg/1 ml раствор за инјектирање,
5 ампули x 1 ml /кутија
100 mg/2 ml лиофилизат за раствор за
инјектирање,1 вијала х 100 mg + 1 ампула х 2
ml/кутија
150 mg таблета х 60/кутија
200 mg/ 10 ml раствор за инјектирање, 10
ампули x 10 ml/кутија
0,4 mg/1 ml раствор за инјектирање или
инфузија, 10 ампули x 1 ml/кутија
250 mg тврда капсула x 100/кутија
250 mg капсула х 30/кутија
250 mg капсула, тврда, 50 капсули/кутија
1 mg таблета х 10/кутија
0,9 % раствор за инфузија, 10 ампули х
10 ml/кутија
400 mg таблета х 28/кутија
400 mg/90 mg таблета х 28/кутија
12,5 mg/50 ml концентрат за раствор за
инфузија,1 вијала x 50 ml/кутија
10 mg меки гел капсули x 100/кутија

19,992.37
125.00

111.50
3,389.60
613.21
1,720.00
5,950.00
1,750.00
1,800.00
2,029.16
127.91
603,927.79
812,553.27
7,646.18
9,112.21

НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до
архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.03.2019 година
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.
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