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РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО  
 

Бр. 14-312/1                                                                                                           "50-та Дивизија" бр.14 Скопје 

Дата 15.03.2019  год.                                                                                                                                        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 
 

О Д Л У К А 
за утврдување на максимална цена на големо на лек на оригинаторот или на иновативниот 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 

Име на лек Генеричко име (INN) 
Jачина, фармацевтска форма и 

пакување 

 Максимална цена на 
лек на големо без 

вклучен ДДВ (изразено 
во МКД)   

1 ADENOCOR  
adenosine 6 mg/2 ml раствор за инјектирање, 6 

вијали х 2 ml/кутија 2,690.00 

2 DAUNOBLASTIN  

daunorubicin 20 mg прашок и вехикулум за раствор за 
инјектирање, 1 вијала  х 20 mg + 1 ампула 
х10 ml со вехикулум/кутија 790.00 

3 DEPO-PROVERA  

medroxyprogesterone 150 mg/1 ml суспензија за инјектирање,      
1 вијала х 1 ml + 1 шприц x 2 ml/кутија 607.42 

  

 

 

 

 



2 

 

4 DESCOVY  
emtricitabine/tenofovir 
alafenamidе 

200 mg/25 mg филм-обложена таблета х 
30/кутија 29,300.00 

5 DETICENE  

Dacarbazine 100 mg прашок за раствор за инфузија х 1 
вијала + 1 вијала со вехикулум х  
10 ml/кутија 340.00 

6 DYSPORT  

botulinum toxin 500 E прашок за раствор за инјектирање, 
1 вијала х 500 Е/кутија  13,362.43 

7 DYSPORT  
botulinum toxin 300 E прашок за раствор за инјектирање, 

1 вијала х 300 Е/кутија  10,337.97 

8 FRISIUM  
clobazam  20 mg таблета, 20 теблети (блистер 

2х10)/кутија 612.00 

9 KUVAN  Sapropterin 100 mg таблета,  120 таблети/кутија 234,690.00 

10 PROLIA  

Denosumab 60 mg/1 ml раствор за инјектирање, 1 
наполнет инјекциски шприц х 1 ml со 
игла/кутија 9,742.68 

11 RAPAMUNE  

sirolimus  1 mg филм-обложена таблета x 
100/кутија 20,291.58 

12 VERMOX  mebendazolum 100 mg таблета, 6 таблети/кутија 106.65 

13 VIMPAT  
lacozamide  100 mg филм-обложена таблета, 56 

таблети/кутија  3,900.00 
14 ZAVESCA  miglustat 100 mg капсула х 84/кутија  243,852.00 

 
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 
 
 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето. 
 

 
 
 

 


