
ОСНОВНА ЛИСТА – ЛИСТА А 
 

АТС INN Облик лијека Доза 
                                 А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ 
A03 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ 
ПОРЕМЕЋАЈЕ 
А03F - ПРОПУЛЗИВИ   

A03FA01 метоклопрамид1 таблете 10 mg 
орални раствор 5mg/5ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 1 – За пацијенте обољеле од малигних обољења (С00-С97). 
A07 – АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ /  
           АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ 
А07А – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЕКТИВИ 

A07AA02 нистатин прашак за оралну 
суспензију 

100 000 i.j./ml 

обложене таблете 500 000 i.j. 
A07AX03 нифуроксазид2 суспензија 

капсуле 
200mg/5 ml 

200 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 2 – Само за дјецу до 15 година 

А07Е – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ 
А07ЕС01 сулфасалазин гастрорезистентне 

таблете 
500 mg 

А07ЕС02 месалазин таблете са 
продуженим 

ослобађањем3 

500 mg 

супозиторије4 500 mg 
ректална 

суспензија5 
4g/60ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 3 – Chron-ова болест (К50), Улцерозни колитис. 
4 – Улцерозни проктитис (К51.2). 
5 – Акутна фаза улцерозног колитиса. 

А09 – ДИГЕСТИВИ УКЉУЧУЈУЋИ ЕНЗИМЕ 
А09А – ДИГЕСТИВИ, УКЉУЧУЈУЋЕ ЕНЗИМЕ 

А09АА02 липаза,амилаза,протеаза 6 капсуле (25 000 + 18 000 + 1000) i.j. 
ИНДИКАЦИЈЕ 6 – Цистична фиброза ( E84 ). 

А10 – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА) 
А10А – ИНСУЛИНИ И АНАЛОЗИ 

A10AB01 инсулин, хумани7 раствор за 
инјекцију 

100 i.j./ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 7 -  Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте 
ендокринолога, педијатра ендокринолoга, ендокринолога или интернисте 
дијабетолога. 

A10AB04 инсулин лиспро8 раствор за 
инјекцију 

100 i.j./ml 

A10AB05 инсулин аспарт8 раствор за 
инјекцију 

100 i.j./ml 

A10AB06 инсулин глулисин8 раствор за 
инјекцију 

100 i.j./ml 



ИНДИКАЦИЈЕ 8 -   a)Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на 
интензивираној терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци 
(HbA1c ˃7%) у којих се уводи интензивирана терапија инсулинским 
аналозима (4-5 доза дневно, комбинација краткодјелујућег и дугодјелујућег, 
односно бифазног аналога, који су уведени у терапију у складу са њима 
прописаним индикацијама) или за пацијенте на терапији дугодјелујућим, 
односно бифазним аналогом као додатна терапија у случају перзистирања 
понављане постпрандијалне хипергликемије (гликемија већа од 9 mmol/l, 2 
сата послије оброка)  и поред адекватне корекције дозирања инсулина и 
комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у 
терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра 
ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан 
да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед 
наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. 
Б) Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. 
Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, 
педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који 
је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност 
напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. 
 

A10AC01 инсулин, хумани9 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml 
A10AD01 инсулин, хумани9 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 9 – Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте 
ендокринолога, педијатра ендокринолoга, ендокринолога или интернисте 
дијабетолога. 

 
A10AD04 инсулин лиспро10 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml 
A10AD05 инсулин аспарт10 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 10 -   Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на 
терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c ˃7%) у 
којих перзистирају понављане постпрандијалне хипергликемије (гликемија 
већа од 9 mmol/l, 2 сата послије оброка) или понављане хипогликемије  
(гликемија мања од 3,5 mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања 
инсулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек 
се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, 
педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који 
је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност 
напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. 
 

A10AE04 инсулин гларгин11 раствор за инјекцију 100 i.j./ml, 300 i.j./ml 

A10AE05 инсулин детемир11 раствор за 
инјекцију 

100 i.j./ml 

A10AE06 инсулин деглудек11 раствор за 
инјекцију 

100 i.j./ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 11 -  а)Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на 
терапији хуманим инсулинима у току посљедњих 6 мјесеци (HbA1c ˃7%) у 
којих перзистирају понављане хипогликемије  (гликемија мања од 3,5 
mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инсулина и комплијансе 
пацијента у наведеном периоду од 6 мјесеци. Лијек се уводи у терапију на 
основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, 



ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у 
специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност напријед 
наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. 
Б)Само за пацијенте до 18 година и труднице, као прва линија терапије. 
Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, 
педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који 
је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност 
напријед наведених услова за увођење новог инсулина у терапију. 
 
 

A10AE54 инсулин гларгин, 
ликсисенатид12 

раствор за 
инјекцију 

100јединица/ml+33mcg/ml 
100јединица/ml+50mcg/ml 

 
A10AE56 инсулин деглудек, лираглутид12 раствор за инјекцију 100i.j./ml+3,6mg/ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 12 –  За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном 
гликемијом након примјене комбиноване терапије максималне дозе 
оралним антидијабетицима и инсулином или комбиноване терапије 
маскималне дозе оралним антидијабетицима и агониста GLP-1 
рецептора који не успијевају постићи HbA1c<7%, те који уз то имају 
индекс тјелесне масе ≥ 30kg/m2. Уколико је пацијент на ИКИТ 
(интензивирана конвенционална инсулинска терапија) искључити 
краткодјелујући инсулински препарат. Лијек се у терапију уводи на 
основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или 
интернисте дијабетолога. Након шестомјесечног лијечења потребно 
је процијенити учинак лијечења, а наставак лијечења могућ је 
искључиво уколико постоји позитиван одговор на лијечење 
(смањење HbA1c за најмање 0,5% и губитак на тјелесној тежини од 
5%)“. 

 
 

НАПОМЕНА Хипогликемијска, односно постпрандијална хипергликемијска 
епизода утврђује се на један од сљедећих начина:  

- Податак о нивоу гликемије у току хипогликемјске, односно 
постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен апаратом за 
самоконтролу гликемије (меморија личног апарата) и 
верификован налазом у картону пацијента односно 
специјалистичком налазу на основу кога се лијек уводи у 
терапију; 

- Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске епизоде 
утврђен апаратом за самоконтролу од стране доктора хитне 
помоћи у чијем се присуству догодила хипогликемјска епизода и 
верификован у његовом налазу; 

- Податак о нивоу гликемије у току хипогликемјске, односно 
постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен у 
здравственој установи и верификован налазом у картону 
пацијента односно специјалистичком налазу на основу кога се 
лијек уводи у терапију. 

 
A10B – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ИНСУЛИНЕ 

A10BA02 метформин филм – таблете 500 mg; 850 mg;1000mg 



таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

500mg; 750mg; 1000mg 

A10BB09 гликлазид таблете 80 mg 
A10BЈ02 лираглутидум13 раствор за 

инјекцију 
6 mg/ml 

A10BЈ03 ликсисенатид13 раствор за 
инјекцију 

10mcg/дози 
20mcg/дози 

A10BЈ05 дулаглутид13 раствор за 
инјекцију 

0,75mg/0,5ml 
1,5mg/0,5ml 

A10BJ06 семаглутид13 раствор за 
инјекцију 

0,25mg/дози 
0,5mg/дози 
1mg/дози 

ИНДИКАЦИЈЕ 13 – За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном 
гликемијом, након примјене максималних доза два орална 
антидијабетика или комбиноване терапије оралним 
антидијабетицима и инзулином, који не успијевају постићи 
HbA1c<7%, те који уз то имају индекс тјелесне масе ≥ 30kg/m2. 
Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална 
инсулинска терапија) искључити краткодјелујући инсулински 
препарат. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте 
ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након 
шестомјесечног лијечења потребно је процијенити учинак лијечења, 
а наставак лијечења могућ је искључиво уколико постоји позитиван 
одговор на лијечење (смањење HbA1c за најмање 0,5% и губитак на 
тјелесној тежини од 5%). 

 
 

А11 – ВИТАМИНИ 
А11С – ВИТАМИН А, ВИТАМИН D, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ 

A11CC03 aлфакалцидол 14 меке капсуле 0,25 mcg 
A11CC05 холекалциферол 15 oралне капи, раствор 4000 i.j./ml 

14400 i.j./ml 
ИНДИКАЦИЈЕ 14 – Само за пацијенте са тешком бубрежном инсуфицијенцијом (N18) 

15 -  Само за дјецу до 5 година 
B – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ 

В01 –  АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА ( АНТИКОАГУЛАНСИ) 
В01А –  АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА ( АНТИКОАГУЛАНСИ) 

B01AA03 варфарин таблете 5 mg 
B01AA07 аценокумарол таблете 4 mg 
B01AB04 далтепарин16 раствор за 

инјекцију 
2500 i.j./0,2ml 
5000 i.j./0,2ml 

B01AB05 еноксапарин16 раствор за 
инјекцију 

20 mg/0,2ml 
40 mg/0,4ml 
60 mg/0,6ml 
80 mg/0,8ml 

B01AC04 клопидогрел17 филм- таблете 75 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 16 – Наставак болничког лијечења 

17 – Након акутног коронарног синдрома (I21-I24), након балон дилатације 



и уградње стента (Z95) на препоруку специјалисте кардиолога уз 
ограничење до 6 мјесеци 
 

B02 – АНТИХЕМОРАГИЦИ 
B02B – ВИТАМИН К И ДРУГИ ХЕМОСТАТИЦИ 

B02BD02 хумани фактор коагулације 
VIII18, туроктоког алфа 18 

прашак и 
растварач за 
раствор за 
инјекцију/ 
инфузију 

500 i.j.; 1000 i.j. 

B02BD04 хумани фактор коагулације  
IX 18 

прашак и 
растварач за 
раствор за 
инјекцију/ 
инфузију 

500 i.j.; 1000 i.j. 

ИНДИКАЦИЈЕ 18 – Само на препоруку специјалисте хематолога / педијатра 
В03 – АНТИАНЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ АНЕМИЈЕ ) 
В03А – ПРЕПАРАТИ ГВОЖЂА 

В03АА02 гвожђе (II ) – фумарат капсуле 350 mg 
B03AB05 декстриферон19 орални раствор 50 mg/ml 

B03AB09 гвожђе (III)- 
протеинсукцинилат19 

орални раствор 80 mg/15ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 19 -  Само за дјецу до 15 година и труднице 
С – КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ 

С01 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА 
С01А – СРЧАНИ ГЛИКОЗИДИ 

С01АА05 дигоксин таблете 0,25 mg 
C01B – АНТИАРИТМИЦИ, ГРУПА I и III 

C01BC03 пропафенон 20 филм – таблете 150 mg; 300 mg 
C01D – ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА 

C01DA02 глицерил тринитрат сублингвални 
спреј, раствор 

0,4 mg/дози 

C01DA14 изосорбид мононитрат таблете 20 mg; 40 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 20 – По препоруци кардилога или интернисте 

C02 – АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ 
С02А – АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ЦЕНТРАЛНОГ ДЈЕЛОВАЊА 

C02AB01 метилдопа 21 филм-таблете 250 mg 
ИНДИКАЦИЈE 21 – Артеријска хипертензија у трудноћи (О10-О16) 

С03 – ДИУРЕТИЦИ 
С03А – СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ 

C03AA03 хидрохлоротиазид таблете 25 mg 
C03D – ДИУРЕТИЦИ КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ 

C03DA01 спиронолактон22 таблете 25 mg; 100 mg 
ИНДИКАЦИЈE 22 – Срчана инсуфицијенција (I50) 

С07 – БЛОКАТОРИ БЕТА – АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА 
С07А – БЛОКАТОРИ БЕТА – АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА 

C07AA05 пропранолол таблете 40 mg 
C07AB03 атенолол филм-таблете 50 mg; 100 mg 



таблете 100 mg 
C08 – БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА 
С08С – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ПРЕТЕЖНО 
              ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ 

C08CA05 нифедипин филм-таблете 20 mg 
таблете са продуженим 

ослобађањем 
20 mg 

филм-таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

20 mg 

C08D – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ДИРЕКТНИМ  
              ДЈЕЛОВАЊЕМ НА СРЦЕ 

C08DA01 верапамил филм-таблете 40 mg; 80 mg 
C09 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН СИСТЕМ 
С09А – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (АСЕ), 
             МОНОКОМПОНЕНТНИ 

C09AA02 еналаприл таблете 10 mg; 20mg 
C09AA05 рамиприл таблете 5 mg; 10mg 
C09AA06 квинаприл филм-таблете 10 mg; 20mg 

C09B – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН  КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (АСЕ), 
КОМБИНАЦИЈЕ 

C09BA02 еналаприл, хидрохлоротиазид таблете (10+12,5)mg 
(10+25)mg 

(20+12,5)mg 
 

D – КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО 
D07 – KOРТИКОСТЕРОИДИ, ДЕРМАТОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
D07A -  KOРТИКОСТЕРОИДИ, МОНОКОМПОНЕНТНИ 

D07AB10 алклометазон крем; маст 0,5mg/g 
D07X – КОРТИКОСТЕРОИДИ, ОСТАЛЕ КОМБИНАЦИЈЕ  

D07XC01 бетаметазон, салицилна 
киселина 23 

маст (0,5 + 30,0) mg / g 

ИНДИКАЦИЈE 23 – Лијечење псоријазе (L40) 
G – ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ 

G01 – ГИНЕКОЛОШКИ АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ 
G01A – АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА 
              КОРТИКОСТЕРОИДИМА 

G01AF01 метронидазол вагиторије 500 mg 
G03 – ПОЛНИ ХОРМОНИ И МОДУЛАТОРИ ГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА 
G03A – ХОРМОНСКИ КОНТРАЦЕПТИВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 

G03AA07 левоноргестрел, 
етинилестрадиол24 

филм – таблете (015+0,03)mg 

ИНДИКАЦИЈE 24 – Хормонска контрацепција (Z30) уз препоруку гинеколога или 
ендокринолога 
 

G03D – ПРОГЕСТЕРОНИ 
G03DA04 прогестерон25 капсула, мека 100 mg 
G03DB01 дидрогестерон25 филм-таблете 10 mg 

ИНДИКАЦИЈE 25 -  Пријетећи побачај. Превенција понављаних побачаја узрокованих 
недовољним лучењем прогестерона. Опасност од пријевременог порођаја. 



У поступку процедуре вантјелесне оплодње. Лијек се уводи у терапију по 
препоруци гинеколога. 

G03H – АНТИАНДРОГЕНИ 
G03HA01 ципротерон 26 таблете 50 mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 26- Иноперабилни карцином простате (С61), на основу мишљења онколога 
       или уролога или ендокринолога. 

Н – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ 
                   ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНСУЛИНЕ 
                                        
Н01 – ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ 
Н01А – ХОРМОНИ ПРЕДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ И АНАЛОЗИ 

Н01АС01 соматропин 27 инјекција, прашак 
и растварач за 

раствор за 
инјекцију у 
напуњеном 

инјекционом пену 

5 mg/1,5ml;10 
mg/1,5ml; 5,3mg/ml; 
12mg/ml 

H01B – ХОРМОНИ ЗАДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ   
H01BA02 дезмопресин таблете 0,2 mg 

спреј за нос 10 mcg /0,1ml 
ИНДИКАЦИЈЕ 27 – Хипопитуитаризам ( Е23.0). 

     - Tурнеров синдром ( Q96). 
     - Kao супституциона терапија код младих особа са урођеним или 
стеченим 
       дефицитом хормона раста. 

Н02 – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 
Н02А – КОРТИКОСТЕРОИДИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, МОНОКОМПОНЕНТНИ 

H02AB07 преднизон таблете 5 mg; 20 mg 
H02AB09 хидрокортизон 28 таблете 10mg; 20 mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 28 – Sheehanov синдром (Е23), Morbus Adison (E27.1). 
Н03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ТИРЕОИДЕЈЕ (ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ) 
Н03А – ПРЕПАРАТИ ТИРЕОИДЕЈЕ 

Н03АА01 левотироксин – натријум таблете 0,100 mg 
Н03В – АНТИТИРЕОИДНИ ЛИЈЕКОВИ 

Н03ВА02 пропилтиоурацил29 таблете 50 mg; 100 mg 
Н03ВВ02 тиамазол таблете 20 mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 29– Хипертиреоза у трудноћи (О99.2) и хипертиреоза код дојиља 
H04 – ПАНКРЕАСНИ ХОРМОНИ (ХОРМОНИ ГУШТЕРАЧЕ ) 
Н04А – ГЛИКОГЕНОЛИТИЧКИ ХОРМОНИ 

Н04АА01 глукагон раствор за ињекцију 1 mg (1i.j.) 
H05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХОМЕОСТАЗЕ КАЛЦИЈУМА 
H05A – ПАРАТИРОИДНИ ХОРМОНИ И АНАЛОЗИ 

H05AA02 терипаратид30 раствор за 
инјекцију у 

улошку 

20mcg/80mcl 

ИНДИКАЦИЈЕ 30 – Код особа са тешком остеодензитометријски доказаном остеопорозом 
(BMD преко 3,5). За особе са остеопоротским преломом кичме односно 
кука потврђеним од стране одговарајућег специјалисте. За секундарну 
превенцију остеопоротичних прелома код пацијената у постменопаузи које 



су имале бар један прелом узрокован траумом уз верификовану 
остеопорозу. Лијек се уводи у терапију по препоруци реуматолога или 
ендокринолога или ортопеда или физијатра здравствене установе 
терцијарног нивоа. 

J – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 
Ј01 – АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 
Ј01А – ТЕТРАЦИКЛИНИ 

Ј01АА02 доксициклин капсуле, филм-
таблете 

100 mg 

J01C – БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБИОТИЦИ, ПЕНИЦИЛИНИ 
Ј01СА04 амоксицилин капсуле  500 mg 

прашак за оралну 
суспензију 

250 mg/5ml 

прашак за оралну 
суспензију 

100 mg/ml 

Ј01СЕ10 бензатин-
феноксиметилпеницилин 

орална суспензија 750 000 i.j./5ml 
филм-таблете 1000 000i.j.; 

1500 000i.j. 
J01D – ОСТАЛИ БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ 

J01DB01 цефалексин капсуле 500 mg 
прашак за оралну 

суспензију 
250 mg/5ml 

J01E – СУЛФОНАМИДИ И ТРИМЕТОПРИМ 
Ј01ЕЕ01 сулфаметоксазол,триметоприм таблете 400 mg + 80 mg 

сируп (200 + 40) mg/5ml 
J01F – МАКРОЛИДИ, ЛИНКОЗАМИДИ И СТРЕПТОГАМИНИ 

J01FA01 еритромицин филм-таблете, 
прашак за оралну 

суспензију 

500 mg, 
250 mg/5ml 

 
J02 – АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 
Ј02А – АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 

Ј02АС01 флуконазол 31 капсуле 50 mg; 100 mg; 150 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 31 – Наставак болничког лијечења уз ограничење примјене до 21 дан 
J05 – АНТИВИРУСНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 
Ј05А – ЛИЈЕКОВИ СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА ВИРУСЕ 

J05AB01 ацикловир32 таблете 200 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 32 – За пацијенте који су имунодефицијентни уз индикацију: карцином 

(C00-C97), хепатитис (B15-B19), HIV/AIDS (B20-B24); за пацијенте који су 
на терапији кортикостероидима дуже од мјесец дана 

J05AF05 ламивудин33 филм-таблете 100 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 33 – Хронични хепатитис Б (B18.1)  

L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ 
L01 – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ 
L01B – АНТИМЕТАБОЛИТИ 

L01BA01 метотрексат таблете 2,5 mg 
L02 – ЕНДОКРИНОЛОШКА ТЕРАПИЈА 
L02B – ХОРМОНСКИ АНТАГОНИСТИ И СРОДНИ ЛИЈЕКОВИ 

L02BA01 тамоксифен таблете 10 mg 
L02BB03 бикалутамид 34 филм-таблете 50 mg 



ИНДИКАЦИЈЕ 34 – Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (С61) уз 
        препоруку специјалисте онколога. 

L02BG03 анастрозол 35 филм-таблете 1 mg 
L02BG06 ексеместан 35 обложене таблете 25 mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 35– Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (С50) 
након 
        неуспјеха терапије са тамоксифеном или контраиндикације за  
        тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте  
        онколога. 

L02BG04 летрозол таблете 2,5 mg 
L04 – ИМУНОСУПРЕСИВИ 
L04A – ИМУНОСУПРЕСИВИ 

L04AA01 циклоспорин 36 капсуле 25 mg; 50 mg; 100 mg 
орални раствор 100 mg/ml, 50 ml 

L04AA05 такролимус 36 капсуле 0,5mg; 1 mg; 5 mg 
тврда капсула са 

продуженим 
ослобађањем 

0,5mg; 1 mg;3mg; 5 mg 

таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

0,75mg; 1mg; 4mg 

L04AA06 микофенолат мофетил 36 капсуле 250 mg 
L04AA06 микофенолна киселина 36 гастрорезистентне 

таблете 
180 mg; 360mg 

L04AX01 азатиоприн 36 таблете,филм-таблете 50 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 36 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција(N18),  

        трансплантација (Z94). 
 

M – МИШИЋНО – КОШТАНИ СИСТЕМ 
М01 – АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ 
М01А – НЕСТЕРОИДНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ 

М01АЕ01 ибупрофен  сируп 37 100 mg/5ml 
филм-таблете,дражеје 400 mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 37 – За дјецу и лица са поремећеним актом гутања  
M04 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА 
M04A – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА 

М04АА01 алопуринол таблете 100 mg 
N – НЕРВНИ СИСТЕМ  

N02 – АНАЛГЕТИЦИ 
N02A – ОПИОИДИ  

N02AA01 морфин38 сируп 10mg/5ml 

оралне капи 20mg/ml 

N02AA55 оксикодон, налоксон39 таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

2,5mg+5mg 
5mg+10mg 

10mg+20mg 
20mg+40mg 

N02AB03 фентанил 38 трансдермални 50 mcg/h(8,4mg/21 cm2, 
5mg/20 cm2) 



фластер 25 mcg/h(4,2mg/10,5cm2, 
2,5mg/10 cm2) 

  100 mcg/h(23,12mg/42 cm2, 
10mg/ 40 cm2) 

N02AE01 бупренорфин38 трансдермални 
фластер 

35 mcg/h 
52,5 mcg/h 
70 mcg/h 

N02AX02 трамадол38 капсуле 50 mg 
филм-таблете 100 mg 

оралне капи,раствор 100 mg/ml 
таблете са 

модификованим 
ослобађањем 

100 mg 

N02B – ОСТАЛИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТИПИРЕТИЦИ 
N02BE01 парацетамол сируп 120 mg/5ml 

супозиторије 200 mg 
ИНДИКАЦИЈЕ 38 – За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. 

        Трећој аналгетичкој степеници (С00 – С97) на препоруку специјалисте 
онколога. Након што су исцрпљене  друге фармакотерапијске могућности у 
лијечењу бола, а на препоруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у 
терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија)(М79.2), 
постхерпетичке неуралгије(G53.0), тригеминалне неуралгије(G50.0) 
диабетичке амиотрофије (G73.0), болних поремећаја оптичког нерва(H47.0), 
каузалгије(G56.4),спондилодисцитиса (М50.1 и 
М51.1),дерматополиомиозитиса(М33.0) и посттрауматске неуралгије. 
39 -  За лијечење умјерено јаког до јаког хроничног бола код болесника са 
малигним обољењем (C00-C97) на препоруку онколога. 

N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ 
N03A -  АНТИЕПИЛЕПТИЦИ 

N03AA02 фенобарбитон таблете 100 mg 
N03AE01 клоназепам таблете 0,5mg; 2 mg 
N03AF01 карбамазепин таблете 200 mg 

таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

400 mg 

N03AF02 окскарбамазепин орална суспензија 60 mg/ml 
филм-таблете 300 mg; 600 mg 

N03AG01 натријум – валпроат таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

300 mg; 500 mg 

N03AG01 натријум-валпроат гастрорезистентне 
таблете 

150mg; 300 mg 

оралне капи, раствор 300mg/ml 
N03AX09 ламотригин таблете 25 mg;50 mg;100 mg 

таблете за жвакање 5 mg 
N03AX11 топирамат 40 таблете 25 mg;50 mg;100 mg 

N03AX14 леветирацетам41 филм-таблете 250 mg;500 mg; 1000 mg 

орални раствор 100mg/1ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 40 – За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, 
по препоруци педијатра или неуролога/неуропсихијатра. 
41 – Епилепсија (G40). 

N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ 



N04A – АНТИХОЛИНЕРГИЦИ 
N04AA02 бипериден таблете 2 mg 

N04B – ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ 
N04BA02 леводопа, бензеразид таблете 100 mg + 25 mg 
N04BC01 бромокриптин таблете 2,5 mg 
N04BC04 ропинирол42 филм-таблете 0,25mg;1mg;2mg 

таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

2 mg; 4 mg; 8 mg 

N04BC05 прамипексол42 таблете 0,18mg; 0,7mg 
таблете са 

продуженим 
ослобађањем 

0,26mg; 0,52mg; 
1,05mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 42 – Само за лијечење узнапредовалог стадијума Паркинсонове болести 
(G20), по препоруци неуролога 

N05 – ПСИХОЛЕПТИЦИ 
N05A – АНТИПСИХОТИЦИ 

N05AА01 хлоропромазин таблете 25 mg 
N05AB02 флуфеназин обложене таблете 2,5 mg; 5 mg 
N05AD01 халоперидол таблете 2 mg; 10 mg 
N05AH02 клозапин таблете 25 mg; 100 mg 
N05AH03 оланзапин филм-таблете, 

распадљиве 
таблете за уста 

5 mg; 10 mg 

N05B – АНКСИОЛИТИЦИ 
N05BA01 диазепам 43 таблете 10 mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 43 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29) 
N05BA12 алпразолам таблете  0,5mg; 1mg 

N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ  
N06A – АНТИДЕПРЕСИВИ 

N06AA09 амитриптилин филм-таблете 10 mg; 25 mg 
N06AA21 мапротилин филм-таблете 25 mg 

N07 – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ 
N07B – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 

N07BC01 бупренорфин44 сублингвалне 
таблете 

2mg; 8mg 

N07BC02 метадон 44 оралне капи,раствор 10 mg/ml 
таблете 5 mg 

N07BC51 бупренорфин, налоксон44 сублингвалне 
таблете 

(2+0,5)mg 
(8+2)mg 

ИНДИКАЦИЈЕ 44 -  За супституцијску терапију зависника од опојних дрога (F11), на 
препоруку специјалисте психијатра из здравствених установа које су 
одређене посебним актом директора Фонда. 
 

Р – АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ 
Р01 – АНТИПРОТОЗОИЦИ 
Р01А – АМЕБИЦИДИ И ДРУГИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАНЕ 
             ПРОТОЗОАМА 

Р01АВ01 метронидазол филм-таблете 400 mg 



таблете 250 mg 
P02 – АНТИХЕЛМИНТИЦИ 
Р02С – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ НЕМАТОДА 

P02CA01 мебендазол орална суспензија 100 mg/5ml 
R – РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ  

R03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ 
R03A – АДРЕНЕРГИЦИ, ИНХАЛАЦИОНИ 

R03AC02 салбутамол инхалациони раствор 
за распршивач 

5 mg/ml 

инхалациона 
суспензија за 
распршивач 

100 mcg/доза 

R03AC13 формотерол45 прашак за 
инхалирање, тврда 

капсула 

12 mcg/1 капсула 

R03AC18 индакатерол45 прашак за 
инхалацију, тврда 

капсула 

150 mcg 

R03AK04 беклометазон, салбутамол46 стлачени инхалат, 
суспензија 

(250+100)mcg/1 доза 

R03AK06 салметерол, флутиказон46,47 инахалациона 
суспензија за 
распршивач 

(25 + 250) mcg/1 доза 
(25 + 125) mcg/1 доза 
(25 + 50) mcg/1 доза 

прашак за инхалацију (50 + 250) mcg/1 доза 
(50 + 100) mcg/1 доза 
(50 + 500) mcg/1 доза 

R03AK08 беклометазон, формотерол46,47 стлачени инхалат, 
раствор 

(100+6) mcg/инхалацији 

R03AK07 будесонид, формотерол46,47 прашак инхалата (160+4,5) mcg/дози 
(320+9) mcg/дози 

R03AK10 флутиказон фуроат, 
вилантерол 

прашак за 
инхалацију, 
подијељени 

92/22 mcg46,47 

184/22 mcg46 

R03AK11 флутиказон, формотерол46 суспензија за 
инхалирање под 

притиском 

50mcg/1доза +5mcg/1доза 
125mcg/1доза+5mcg/1доза 

R03AK14 индакатерол, мометазон46 прашак за 
инхалацију, тврда 

капсула 

125mcg/1капсула+127,5
mcg/1капсула 

R03AL04 индакатерол, гликопиронијум 
бромид45 

прашак за 
инхалацију, тврда 

капсула 

(85+43) mcg/дози 

R03AL09 беклометазон, формотерол, 
гликопиронијум бромид48 

стлачени инхалат, 
отопина 

(87+5+9) mcg/дози 

ИНДИКАЦИЈЕ 45 –ХОПБ (Ј44) 
46 – Астма (Ј45) 
47 -  Стадијум Ц ХОПБ (Ј44), Стадијум Д  ХОПБ (Ј44) 
48 -  Код одраслих болесника са умјереним до тешким обликом ХОПБ (Ј44) 

R03B – OСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ,  
             ИНХАЛАЦИОНИ    

R03BA05 флутиказон инхалациона 
суспензија за 
распршивач 

50 mcg/1 доза 
125 mcg/1 доза 
250 mcg/1 доза 



R03BB04 тиотропијум49 прашак за инхалацију 
у тврдој капсули 

0,018 mg 

раствор за инхалацију 2,5mcg/дози 
прашак за инхалацију 

у тврдој капсули 
10mcg/дози 

R03BB05 аклидинијум49 прашак за инхалацију 322mcg/дози 
R03BB06 гликопиронијум бромид49 прашак за 

инхалацију, тврда 
капсула 

44 mcg 

ИНДИКАЦИЈА 49 – ХОПБ (Ј44) 
R03C – АДРЕНЕРГИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 

R03CC02 салбутамол сируп 2 mg/5ml 
таблете 2 mg 

R03D – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ У ТЕРАПИЈИ 
              ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ 

R03DA05 аминофилин таблете са 
продуженим 
ослобађањем 

350 mg 

таблете 100 mg 
R05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАШЉА И ПРЕХЛАДЕ 
R05C – ЕКСПЕКТОРАНСИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА АНТИТУСИЦИМА 

R05CB13 дорназа алфа50 раствор за 
распршивање 

1mg/1ml 

ИНДИКАЦИЈА 50 – Цистична фиброза (Е48) 
R06 – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 
R06A – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ 

R06AX13 лоратадин 51 сируп 5 mg/5ml 
R06AX27 деслоратадин 52 сируп 0,5 mg/ml 

ИНДИКАЦИЈЕ 51 – За дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања. 
52 – Хронични ринитис, назофарингитис и фарингитис (Ј31) за дјецу до 15 
година и особе са поремећеним актом гутања 

S – СЕНЗОРНИ ОРГАНИ 
S01 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА 
S01B – АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ 

S01BA04 преднизолон капи за очи, 
суспензија 

5 mg/ml 

S01C – AНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ И АНТИИНФЕКТИВИ У КОМБИНАЦИЈИ 
S01CA01 дексаметазон,неомицин капи за очи и уши (1,0 + 3,5) mg/ml 

S01E – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГЛАУКОМА И МИОТИЦИ 
S01EC04 бринзоламид капи за очи 1% 
S01ED01 тимолол капи за очи,раствор 5 mg/ml 

V -  ОСТАЛО 
V06 – ОПШТИ НУТРИЕНТИ 

V06AC01 дијететски препарат(РАМ I,II,III) прашак  
V06DX02 безглутенско брашно53 
V06DX01 дијететски препарат 54 прашак, течност  
V06DX03 дијететски препарат за 

ентералну примјену55 
течност  

V06DX дијететски препарат – храна за 
посебне медицинске 

намјене56,57,58 

прах, течност  



 
 

ИНДИКАЦИЈЕ 53 – Целијакија (К90.0). 
54 – Само за пацијенте обољеле од фенилкетонурије (Е70) и 
хиперамонијемије (Е72.2). Глутарна ацидурија. Болест урина мириса 
јаворовог сирупа (MSUD). 
55 – Цистична фиброза (Е84). Мукополисахаридоза тип III (E76.3). АЛС 
(G12.2). Лафорина болест. Pelizeaus – Merzbacher-ова болест. Rett-ов 
синдром (F84.1). Ментална ретардација X - везана тип 3 (F71.1). Baten-ова 
болест (Е75.4). Глутарна ацидуриа, Edwards-ов синдром. 
Мукополисахаридоза тип II (Хантеров синдром) – Е76.1 
56 -  Интолеранција протеина крављег млијека. Мултипла алергија на 
храну. Netherton – ов синдром (Q80.9). По препоруци педијатра. 
57 – Код алергије на протеине крављег млијека, по препоруци педијатра. 
58 – За лица обољела од ријетких болести чији је статус потврђен од 
Центра за ријетке болести. 


