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ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за земање и пресадување на делови од 
човечкото тело заради лекување („Службен весник на Република Македонија“                       
бр. 47/11, 136/11, 91/13, 164/13, 27/14, 112/14, 144/14, 124/15, 149/15 и 37/16), Владата на 
Република Македонија, на седницата, одржана на 29.1.2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програма за трансплантација во Република Македонија за 2019 година („Службен 
весник на Република Македонија“ бр. 8/19), во делот III. „Mерки и активности“, во Мерка 
5: „Создавање на одржлив систем за поддршка и водење севкупна грижа за 
донаторите/дарителите и трансплантираните пациенти“ точката 3. се менува и гласи:

„3. Ослободување на осигурените лица-пациенти со состојби на трансплантиран орган, 
ткиво или клетки од плаќање на учество (партиципација) за имуносупресивни лекови за 
профилакса или третман на отфрлање на трансплантатот и тоа за следните 
имуносупресивни лекови: Mycophenolic acid tabl./caps. 180mg, 360mg, 250mg и 500mg, 
Ciclosporin caps. 25mg, 50mg и 100mg, sol.100mg/ml и Tacrolimus caps.0.5mg, 1mg и 5mg “

Во делот IV. „ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА И ПОТРЕБНИ ФИНАНСИСКИ 
СРЕДСТВА“, во насловот „Финансиски средства“ , по точката 8. се додава нова точка 9., 
која гласи:

„9. Финансиски средства за ослободување на осигурените лица-пациенти со состојби на 
трансплантиран орган, ткиво или клетки од плаќање на учество (партиципација) за 
имуносупресивни лекови за профилакса или третман на отфрлање на трансплантатот 
(Mycophenolic acid tabl./caps. 180mg, 360mg, 250mg и 500mg, Ciclosporin caps. 25mg, 50mg 
и 100mg, sol.100mg/ml и Tacrolimus caps.0.5mg, 1mg и 5mg). 

Партиципацијата ќе се плаќа за наведените имуносупресивни лекови издадени 
почнувајќи од 1.1.2019 година заклучно со 31.12.2019 година врз основа на рецепт во 
аптеките кои имаат склучено договорот со Фондот за здравствено осигурување на 
Македонија. Исто така, партиципацијата ќе се плаќа и за наведените имуносупресивни 
лекови набавени од здравствени установи за потребите на трансплантираните пациенти 
кои овие лекови ги примаат во болнички услови почнувајќи од 1.1.2019 година заклучно 
со 31.12.2019 година.

Средствата предвидени за партиципација во оваа програма, Министерството за 
здравство ги дозначува до здравствени установи (јавни здравствени установи), односно до 
ФЗОМ за лековите издадени на рецепт во аптеките согласно планираните средства 
утврдени во Табелата: Обезбедени финансиски средства за реализација на дел од 
активностите предвидени со Програмата за трансплантација во Република Македонија за 
2019 година.“

Точките 9. и 10. стануваат точки 10. и 11.
Табелата „Обезбедени финансиски средства за реализација на дел од активностите 

предвидени со Програмата за трансплантација во Република Македонија за 2019 година“ 
се заменува со нова Табела, која гласи:



Службен весник на РМ, бр. 30 од 6.2.2019 година 

2 од 4

 



Службен весник на РМ, бр. 30 од 6.2.2019 година 

3 од 4



Службен весник на РМ, бр. 30 од 6.2.2019 година 

4 од 4

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Служ-
бен весник на Република Македонија“.

        Бр. 45-637/1 Заменик на претседателот
29 јануари 2019 година на Владата на Република
             Скопје Македонија,

д-р Кочо Анѓушев, с.р.


