
34  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 706 / 11.1.2008

Од 1 јануари 2008 
година, во согласност 
со новиот Закон за 
лекови, сите лекови 
кои пристигнуваат 
во аптеките се со 
единствени цени, 
одобрени од Бирото 
за лекови, односно од 
Министерството за 
здравство. 

Санкции за 
непочитување на 
единствените цени на 
лековите се парични 
казни од 25.000 до 
50.000 евра за аптеки 
и веледрогерии и 
привремено или 
трајно одземање на 
дозволата за работа 
на аптеката, односно 
веледрогеријата.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Со почетокот на новата година стар-
туваше најавеното намалување на 
цените на лековите од 65 до 130 

проценти. Големите веледрогерии и про-
изводителите почнаа да ги снабдуваат 
аптеките со лекови по намалени цени. 
Од страна на надлежните во Бирото за 
лекови беше извршен и увид кај по ве-
ќето веледрогерии и производители, при 
што е констатирано дека тие сериозно 
пристапиле и почнале доследно да ја 
применуваат владината одлука за корек-
ција на цената, која беше најавена пред 
крајот на минатата година.

За сите аптеки во земјава јануари е 
преоден месец кога треба да се про-
дадат резервите на лекови, по старите 
повисоки цени, а сите нови лекови ќе 
бидат по намалена цена. Ниските цени 
на лековите ќе се овозможат со нама-
лената маржа на производителот и веле-
дрогериите, но тоа нема да се одрази на 
квалитетот на лековите. Намалувањето 
треба да й овозможи на државата да 
заштеди 10 милиони евра од буџетските 
пари.

"Најголемите производители на леко-
ви 'Алкалоид', 'Реплек' и 'Јака 80' веќе ги 
лепат бандеролите, добро се подготвени 
и организирани", истакна Илчо Заха-
риев, директор на Бирото за лекови, 
веднаш по реализирањето на одлуката 
за единствени цени. 

Во согласност со новиот Закон за ле-
кови, аптеките имаат обврска да залепат 
цена и бандерола на секое поединечно 
пакување на лекот, кои бесплатно ги 

дели Бирото за лекови. Со тоа сите ле-
кови кои се издаваат на лекарски рецепт 
и оние од т.н. позитивна листа, годинава 
ќе имаат единствена, но и пониска цена 
на чинење. 

"Повеќе од 95 проценти од лековите 
или над 2.700 лекови од први јануари 
годинава веќе се продаваат по един-

ствена цена, во сите аптеки во земјава. 
Единствените цени на лековите, кои Ми-
нистерството за здравство и Бирото за 
лекови ги направија во согласност со 
новиот Закон за лекови, ќе придонесе за 
намалување на цената кај одредени ле-
кови и до 600 отсто. Кај најупотре бу ва-
ните 20 лекови просечното намалување 
на цената изнесува повеќе од 130 про-

Кон средината на декември 
2007 година Бирото за лекови 
писмено ги извести производи-
телите на лекови, веледроге рии-
те и аптеките дека од 1.1.2008 го-
дина стапува на сила законската 
обврска за унифицирање на це-
ните на лековите. Аптеките не 
смеат да нарачуваат нови коли-
чества од лекот сè додека не го 
потрошат постојниот лагер на ле-
кови во аптеките, кој го  набавиле 
пред стапувањето на Одлуката 
за единствени цени. 

центи", објасни Имер Селмани, министер 
за здравство.

По намалувањето на ДДВ од 18 на 5 
проценти на лековите, оваа владина 
мерка е второ сериозно намалување на 
цената на лековите. Ваквите цени треба 
да овозможат годинава тие да бидат по-
достапни за граѓаните што, пак, ќе биде 
сериозна заштеда за семејниот буџет, 
осо  бено за повозрасната популација, 
која е и најголем потрошувач на леко-
вите. Според министерот Селмани, со 
воведувањето на единствените цени на 
лековите во сите аптеки, граѓаните нема 
повеќе да го трошат времето во потрага 
по поевтин лек. 

Бирото за лекови ќе биде задолжено 
за контрола на примената на системот 
на единствени цени на лековите, бидејќи 
преку овие цени ќе се воведе регули-
рање на пазарот на лекови на терито-
ријата на целата земја. Ова ќе го елими-
нира и шверцот на лекови. За непо чи-
тување на новите цени предвидени се 
санкции, и тоа парични казни од 25.000 
до 50.000 евра, па сè до трајно одземање 
на дозволата за работа на аптеките и на 
веледрогериите.

По стартот на законската обврска за 
унифицирање на цените на лековите ин-
спекторите од Бирото за лекови напра-
вија комплетен увид во состојбата на 
терен, при што било констатирано дека 
производителите на лекови и веле дро-
гериите пристапиле многу сериозно во 
делот на имплементирањето на оваа од-
лука. 

СЕРИОЗНА ВЛАДИНА ОДЛУКА СЕРИОЗНА ВЛАДИНА ОДЛУКА 
ЗА КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНАТА ЗА КОРЕКЦИЈА НА ЦЕНАТА 
НА ЛЕКОВИТЕНА ЛЕКОВИТЕ

ЗАВРШИ ТРКАТА ЗАВРШИ ТРКАТА 
ВО ПОТРАГА ПО ВО ПОТРАГА ПО 

ПОЕВТИН ЛЕКПОЕВТИН ЛЕК


