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 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 

            

Врз основа на член 79 став 2 алинеја 4 и член 108 став 8 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 
членовите 13, 14 и 15 став 1 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), постапувајќи по барањето за формирање на цена на лек, Министерството за здравство донесе 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
за формирање на цена на генерички лек 

 
1. На  АЏИБАДЕМ СИСТИНА МЕДИКАЛ КОМПАНИ доо - Скопје  СЕ ФОРМИРА цената на лекот 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, во која се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 

износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
DOPASEL (dopamine) 200mg/5ml концентрат 
за раствор за инфузија, 5 стаклени ампули x 5 
ml/кутија  

Osel - Турција 
 
 

 
 
 

338,08 

 
 
 

25% 

 
 
 

422,60 

 
 
 

443,73 

 
2. На  АЏИБАДЕМ СИСТИНА МЕДИКАЛ КОМПАНИ доо - Скопје  СЕ ФОРМИРА цената на лекот 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, во која се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 
износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
ATROPIN SULFAT (atropine sulfate) 1 mg/ml 
раствор за инјектирање, 10 ампули х 1 ml/кутија 

Galen - Турција 
 225,63 28% 288,81 303,25 
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3. На  АЏИБАДЕМ СИСТИНА МЕДИКАЛ КОМПАНИ доо - Скопје  СЕ ФОРМИРА цената на лекот кој нема одобрение за ставање во 
промет во Р.Македонија, а се бара за лекување на поединечен пациент или група пациенти во болница или друга здравствена 
установа, во која се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 
износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
SERUM PHYSIOLOGIQUE (sodium chloride) 
0,9 % раствор за инфузија, 10 ампули х      
10 ml/кутија 

Galen Ilaç - Турција 
 
 

 
 
 

127,91 

 
 
 

28% 

 
 
 

163,72 

 
 
 

171,91 

 
4. На ГАЛИНОС ФАРМ доо - Скопје СЕ ФОРМИРА цената на лекот 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, во која се 
содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 

износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
NALOXON (naloxone) 0,4 mg/ml раствор за 
инјектирање или инфузија, 10 aмпули х      
1 ml/кутија 

B.Braun - Шпанија,                  
Hameln pharmaceuticals - 
Германија 1.720,00 20% 2.064,00 2.167,20 

2. 

 
TROMBOSTAT (tirofiban) 12,5 mg/50 ml 
концентрат за раствор за инфузија, 1 
вијала x 50 ml/кутија 

Mefar Ilac San - Турција 
 
 7.646,18 1.200,00 8.846,18 9.288,49 

3. 

 
ATROPIN SULFAT (atropin sulfat) 0,5 mg/ml 
раствор за инјектирање, 10 ампули x          
1 ml/кутија  

Mefar Ilac San – Турција 
 
 195,00 28% 249,60 262,08 

4. 

 
ATROPIN SULFAT (atropin sulfat) 1 mg/ml 
раствор за инјектирање, 10 ампули x            
1 ml/кутија  

Mefar Ilac San – Турција 
 
 225,63 28% 288,81 303,25 

5, 

 
DOPADREN (dopamine) 200 mg/5 ml 
концентрат за раствор за инфузија 5 
стаклени ампули x 5 ml/кутија 

Vem Ilac San – Турција 
 
 338,08 25% 422,60 443,73 
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5. На ЕВРОПА ЛЕК ФАРМА дооел - Скопје СЕ ФОРМИРА цената на лекот кој нема одобрение за ставање во промет во 
Р.Македонија, а се бара за лекување на поединечен пациент или група пациенти во болница или друга здравствена установа, во која 
се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 
износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
HIDROKORTIZON (hydrocortisone) 100 mg/2 ml 
лиофилизат за раствор за инјектирање со 
растворувач, 1 вијала со прашок + 1 ампула со 
растворувач x 2 ml/кутија 

Hemofarm A.D. – 
Србија 
 

111,50 28% 142,72 149,86 

 
6. На ЕЛ ИМПЕКС ФАРМ дооел - Скопје СЕ ФОРМИРА цената на лекот 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, 
во која се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 

износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
NALOXON (naloxone) 0,4 mg/ml раствор за 
инјектирање или инфузија, 10 aмпули х      
1 ml/кутија 

B.Braun - Шпанија,                  
Hameln pharmaceuticals - 
Германија 1.720,00 20% 2.064,00 2.167,20 

2. 

 
TROMBOSTAT (tirofiban) 12,5 mg/50 ml 
концентрат за раствор за инфузија, 1 
вијала x 50 ml/кутија 

Mefar Ilac San - Турција 
 
 7.646,18 1.200,00 8.846,18 9.288,49 

3. 

 
ATROPIN SULFAT (atropin sulfat) 0,5 mg/ml 
раствор за инјектирање, 10 ампули x          
1 ml/кутија  

Mefar Ilac San – Турција 
 
 195,00 28% 249,60 262,08 

4. 

 
ATROPIN SULFAT (atropin sulfat) 1 mg/ml 
раствор за инјектирање, 10 ампули x            
1 ml/кутија  

Mefar Ilac San – Турција 
 
 225,63 28% 288,81 303,25 

5. 

 
DOPADREN (dopamine) 200 mg/5 ml 
концентрат за раствор за инфузија 5 
стаклени ампули x 5 ml/кутија 

Vem Ilac San – Турција 
 
 338,08 25% 422,60 443,73 

6. 
CUPRIPEN (penicilamine) 250 mg капсула x 
30 капсули/кутија  

Laboratorios Rubio SA –
Шпанија 1.750,00 20% 2.100,00 2.205,00 
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7. 

 
ALOPERIDIN (haloperidol) 5mg/ml ,раствор 
за инјекирање,5ампули x 1ml/kутија 

Famar Abe - Грција 
 125,00 28% 160,00 168,00 

8. 

 
TRUSTIVA (efiravenz, emtricatibine, tenofovir 
disoproxil) 600 mg/200 mg/245 mg филм-
обложена таблета x 30/кутија 

Hetero Healthcare - Индија 
 
 19.992,37 1.200,00 21.192,37 22.251,99 

9. 

 
DANAVIR (darunavir) 600 mg филм-
обложена таблета x 60/кутија 

Hetero Healthcare – Индија 
 24.981,90 1.200,00 26.181,90 27.491,00 

10. 

 
CA ATRA-10 (tretinoin) 10 mg меки гел 
капсули x 100/кутија 

Eastren Healthcare - Индија 
9.112,21 1.200,00 10.312,21 10.827,82 

11. 

 
PENICILAMINE (penicilamine) 250 mg тврда 
капсула x 100/кутија 

Anfarm Ellas A.E - Грција. 
5.950,00 20% 7.140,00 7.497,00 

 
7. На МАКЕДОНИЈАЛЕК доо - Скопје СЕ ФОРМИРА цената на лекот 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, 
во која се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот 
на големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 

износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

 
BOSENTAN NORAMEDA (bosentan) 125 mg 
филм-обложена таблетах 56/кутијa 

UAB Norameda - Литванија, во 
соработка со Abdi Ibrahim Ilac, 
Sanay ve Tic, A.S-Турција 82.547,36 1.200,00 83.747,36 87.934,73 

 
8. На ФИЛА-ФАРМ дооел - Скопје СЕ ФОРМИРА цената на лекот 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, во која се 
содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа: 

Ред. 
бр. 

Име на лек 
(INN) јачина, фармацевтска форма и  

пакување 
Производител 

Цена во  
прометот на 

големо 
износ во 

МКД 

Маржа за 
прометот на 

мало 
износ во % 
или во МКД 

Цена во 
прометот на 

мало 
износ во МКД 

Малопродажна 
цена со 

вклучен 5% 
ДДВ 

износ во МКД 

1. 

JETMONAL (lidocaine) 200 mg/ 10 ml раствор за 
инјектирање, 10 ампули x 10 ml/кутија 

ADEKA Ilac Sanayi ve 
Ticaret A.S. - Турција 613,21 25% 766,51 804,84 

Носителот на ова решение ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во 
промет, согласно ова одобрение и член 83 од Законот за лековите и медицинските средства.  
Со донесувањето на ова решение престануваат да важат претходно издадените решенија од Министерство за здравство за 
формирана цена на лек во прометот на големо и прометот на мало, само за лековите кои се дел од ова решение. 
Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.04.2019 година. 


