
 

На рецепт доступно 20 нових лијекова о трошку ФЗО РС 

Здравствена књижица вриједи више ако знаш права  Број: 20, август 2018.  
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Поштовани осигураници, 

У настојању да вам омогућимо што бољу доступност лијекова и да за њих издвајате што мање новца, Фонд здравственог осигурања РС 

уврстио је на Листу лијекова који се издају на рецепт више од 20 нових лијекова. Ове лијекове, међу којима су лијекови за лијечење 

дијабетеса, кардиоваскуларних, плућних, бубрежних и других обољења, у апотекама ћете моћи подизати на рецепт од 15. августа. Изузетак 

су једино нови инсулини, које ћете моћи подизати од краја августа, јер је њихова набавка у току.  

Који су лијекови уврштени на Листу? 

На листе А и Б је уврштено укупно 11 генеричких лијекова, који ће на Листи бити заступљени са више од 20 лијекова комерцијалних 

назива.  

Шта добијају осигураници ? 

Захваљујући увођењу нових лијекова на Листу, 

сада ћете за ове лијекове издвајати знатно мање 

новца или нећете плаћати ништа. Наиме, већина 

лијекова је уврштена на Листу А, што значи да ћете 

за ове лијекове плаћати партиципацију у износу од 

10 одсто цијене лијека, односно они који су 

ослобођени плаћања ове обавезе, неће плаћати 

ништа. Примјера ради, на Листу А су уврштени и 

нови облици и дозе лијека Takrolimus таблете за 

лица са трансплантираним органима, а цијена лијека 

је 251,32 КМ (1 mg). Будући да је ова категорија 

осигураника ослобођена плаћања партиципације, 

ФЗО РС ће и овај лијек за њих у потпуности 

финансирати. Подсјећамо да за лијекове који се 

налазе на Листи Б сви осигураници плаћају 50% 

цијене лијека, што је, такође, значајна уштеда за 

осигураника. Напримјер, лијек за превенцију 

можданог удара који кошта 118 КМ, осигураници ће 

моћи подићи на рецепт за 59 КМ. 

Ријеч је о сљедећим лијековима: 

Генерички  

назив лијека 
Врста обољења Листа 

Пуна цијена 

лијека 

Парти-

ципација 

Takrolimus таблете 

са продуженим 

ослобађањем 

Трансплантација А 
251,32 KM 

1 mg 
0 КМ 

Budesnid +formoterol 

Астма, хронична 

опструктивна  

плућна обољења  

А 

70,2 KM 

160+ 

5 mcg 

7,02 КМ 

Flutikazon furaoat 

+vilanterol 

Хронична 

опструктивна 

плућна обољења 

А 
60,38 KM 

92/22mcg 
6,03 КМ 

Metformin таблете 

са продуженим 

ослобађањем 

Дијабетес тип 2 А 
4,86 KM 

500 mg 
0  КМ 

Dulaglutid Дијабетес тип 2 А 
*набавка у 

току 
0 КМ 

Insulin glargin 

+liksisenatid 
Дијабетес тип 2 А 

*набавка у 

току 
0 КМ 

Insulin degludek 

+liraglutid 
Дијабетес тип 2 А 

*набавка у 

току 
0 КМ 

Metformin 

+sitagliptin 
Дијабетес тип 2 Б 

71,42 KM 

1000+ 

50 mg  

35,71 КМ 

Solifenacin Инконтиненција Б 
31,59 KM 

5 mg 
15,79 КМ 

Apiksaban 

Превенција венске 

тромбоемболије, 

превенција 

можданог удара 

Б 
118,93 KM 

5 mg 
59,46 КМ 

Aripiprazol 

Шизофренија, 

биполарни 

поремећај 

Б 
31,11 KM 

 10 mg 
15,55 КМ 

Осигураник на првом мјесту 

Увођење преко 20 лијекова је наставак 

унапређења доступности лијекова за наше 

осигуранике, будући да је недавно Фонд и на 

болничке листе уврстио 16 нових лијекова. Међу 

њима су и најсавременији иновативни лијекови за 

лијечење меланома, као и имунотерапија која ће по 

први пут у РС бити доступна обољелима од 

карцинома плућа. Захваљујући стабилизацији у 

пословању Фонда, омогућено нам је да у протеклом 

периоду проширујемо права из здравственог 

осигурања и потврдимо наше опредјељење да нам 

је на првом мјесту обезбјеђивање што квалитетније 

здравствене заштите осигураницима. У вези с тим, 

поред проширења права на лијекове, подсјећамо, 

недавно смо увели и трећи поступак вантјелесне 

оплодње, ослободили смо плаћања партиципације 

све обољеле од ријетких болести, ФЗО ће 

финансирати и инсулинске пумпе и др. ФЗО РС ће и 

убудуће наставити овим правцем, за шта је 

неминовно да се редовно плаћају доприноси за 

здравствено осигурање. 

               Ваш Фонд здравственог осигурања РС 

Напомена: Ово су примјери лијекова генеричких назива, а све дозе, облици са 

цијенама нових лијекова који су уврштени на листу су доступни у 

Службеном гласнику РС, број: 71/18, који се налази на интернет страници 

ФЗО РС (www.zdravstvo-srpske.org/propisi/odluke-i-rjesenja.html). 


