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ној у зк. ул. број: 13 к.о. СП Жлијеб, власништво Гогић (Не-
над) Преград, удио 1/2, Гогић (Ненад) Ђорђе, удио ½;

- к.п. број: 1218, по култури кућа и зграда, површине 
24 m², воћњак 4. класе, површине 3091 m², њива 6. кла-
се, површине 169 m², уписаној у п.л. број: 71 к.о. Жлијеб, 
посједник Гогић Миломира Јевто, дио посједа 1/3, Гогић 
Миломира Ненад, дио посједа 1/3, Гогић Саве Миломир, 
дио посједа 1/3, што по старом премјеру одговара дијелу 
к.п. број: 2297/7, означеној као Њива, Хаџина њива; Њива, 
површине 30a 70 m², уписаној у зк. ул. број: 36 к.о. СП 
Жлијеб, власништво Гогић (Миломир) Ненад, удио 1/2, Го-
гић (Миломир) Јефто, удио ½; к.п. број: 2297/10, означеној 
као Ораница, Хаџина њива; Ораница, површине 11a 90 m², 
уписаној у зк. ул. број: 36 к.о. СП Жлијеб, власништво Го-
гић (Миломир) Ненад, удио 1/2, Гогић (Миломир) Јефто, 
удио ½; и к.п. број: 708/109, означеној као Пашњак Више 
куће; Пашњак, површине 14а, уписаној у зк. ул. број: 36 к.о. 
СП Жлијеб, власништво Гогић (Миломир) Ненад, удио 1/2, 
Гогић (Миломир) Јефто, удио ½;

- к.п. број: 1241, по култури њива 7. класе, површине 
783 m², уписаној у п.л. број: 204/2 к.о. Жлијеб, посједник 
Радовановић Драгољуба Миланко, дио посједа 1/3, Радо-
вановић Драгољуба Милија, дио посједа 1/3, Радовановић 
Драгољуба Милоје, дио посједа 1/3, што по старом премје-
ру одговара дијелу к.п. број: 2297/3, означеној као ливада 
Хаџина њива; и Качаник ливада, површине 30a, уписаној у 
зк. ул. број: 823 к.о. СП Жлијеб, власништво Радовановић 
(Драгојло) Драгољуб, удио 1/1.

II
Корисник експропријације је Општина Вишеград.

III
Против ове одлуке може се покренути управни спор у 

року од 30 дана од дана ступања на снагу Одлуке.

IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1887/18 Предсједница
19. јула 2018. године Владе,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

1357
На основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбје-

ђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољо-
привреде и села (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 43/02 и 106/09), члана 26. став 2. Закона о пољопривреди 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 70/06, 20/07, 
86/07 и 71/09) и члана 82. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар 
пољопривреде, шумарства и водопривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања новча-

них подстицаја за развој пољопривреде и села (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 25/18 и 46/18) послије чла-
на 38. додаје се нови члан 38а, који гласи:

“Члан 38а.
(1) Право на подстицајна средства за оснивање и развој 

повртарског кластера имају правна лица која се баве про-
изводњом и прерадом пољопривредних производа и која 
се удружују у кластерски начин организовања са циљем 
развоја свеобухватног производног, прерађивачког и ди-
стрибутивног центра за пољопривреду.

(2) Подстицајна средства из става 1. овог члана испла-
ћују се на основу захтјева корисника са спецификацијом 
трошкова у складу са одлуком Владе.

(3) Корисник из става 1. овог члана остварује право 
на подстицајна средства на основу захтјева, који подноси 
Агенцији и уз који прилаже сљедећу документацију:

1) спецификацију трошкова за текућу годину,
2) одлуку Владе из става 2. овог члана.
(4) Корисник новчаних подстицаја дужан је да достави 

извјештај о утрошку одобрених средстава са приложеним 
рачунима и доказима о уплати на Обрасцу 35. из Прилога 
овог правилника у року од 90 дана од дана уплате средстава 
на рачун корисника.

(5) Захтјев за остваривање права на подстицајна сред-
ства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 31. 
августа текуће године.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-330-3165/18
1. августа 2018. године Министар,
Бањалука Др Стево Мирјанић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), члана 17. 
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 
63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), а у складу са 
одредбама Правилника о условима прописивања и издавања 
лијека (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 116/12, 
51/13, 88/17 и 93/17), Управни одбор Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, Бања Лука, на XX редовној 
сједници, одржаној 27.7.2018. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА 

РЕЦЕПТ

I
Усваја се Листа лијекова који се издају на рецепт (у 

даљем тексту: Листа лијекова), а која се финансира из сред-
става обавезног здравственог осигурања.

II
Листу лијекова чине:
1) Основна листа лијекова - Листа А и
2) Листа Б.

III
(1) Основна листа лијекова - Листа А у складу са чла-

ном 18. Закона о здравственом осигурању садржи лијеко-
ве који су према Водичима за клиничку праксу лијекови 
избора у лијечењу болести и који се осигураним лицима 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (у даљем 
тексту: Фонд) обезбјеђују у оквиру права на здравствену 
заштиту из средстава обавезног здравственог осигурања.

(2) Листа А садржи и компоненту А-1, у оквиру које 
се налазе лијекови који нису регистровани код Агенције за 
лијекове и медицинска средства БиХ, а који су од витал-
ног значаја и неопходни за лијечење хроничних и тешких 
обољења.

(3) Лијекови обухваћени компонентом А-1 имају исти 
статус као и лијекови са Листе А и издају се на рецепт.

(4) Произвођачи лијекова који су обухваћени компонен-
том А-1 дужни су спровести процедуру за добијање одо-
брења за стављање у промет код надлежне институције до 
31.12.2018. године, након чега ће Фонд извршити ажури-
рање ове листе.
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(5) Лијекови који су обухваћени компонентом А-1, а 

за које се у међувремену спроведе процедура за добијање 
одобрења за стављање у промет код надлежне институције, 
биће аутоматски уврштени на Листу А.

(6) Листа Б садржи лијекове који према Водичима за 
клиничку праксу нису лијекови избора у терапији болести 
и који због своје цијене и резултата фармакоекономских 
студија нису на Листи А. Осигурано лице у оквиру права на 
здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања 
има право и на лијекове са Листе Б у складу са одредбама 
ове одлуке.

IV
(1) За лијекове са Листе А осигурана лица плаћају пар-

тиципацију у износу од 10% од референтне цијене лијека, 
изузев категорија које су ослобођене плаћања партиципа-
ције.

(2) За лијекове са Листе Б сва осигурана лица плаћају 
партиципацију у висини од 50% од референтне цијене лије-
ка.

(3) Лијекови утврђени Листом А и Листом Б осигура-
ном лицу прописују се на рецепт, при чему осигурано лице 
мора бити упознато са својом обавезом плаћања партици-
пације.

V
(1) Референтна цијена лијека садржи најнижу веледро-

геријску цијену са ПДВ-ом за лијек истог интернационал-
ног незаштићеног назива лијека (у даљем тексту: INN), 
облика и дозе, коју Фонд признаје и на коју се плаћа пропи-
сана партиципација.

(2) Разлику између референтне цијене и цијене лијека 
која је већа од референтне цијене за лијек истог INN сноси 
осигурано лице.

(3) Изузетно од става 2. ове тачке, осигурана лица са 
трансплантираним органом не плаћају разлику између ре-
ферентне цијене и цијене оригиналног лијека истог INN из 
групе имуносупресива.

(4) Референтне цијене лијекова Фонд може утврђивати 
четири пута годишње, на основу захтјева носилаца дозвола 
за стављање лијека у промет издатих од Агенције за лије-
кове и медицинска средства БиХ и оне се објављују на зва-
ничној интернет страници Фонда.

VI
(1) Листа лијекова допуњава се новорегистрованим 

лијековима чији су INN, облик и доза већ увршћени на 
Листу, а који добију дозволу за стављање у промет од Аген-
ције за лијекове и медицинска средства БиХ.

(2) Уколико носилац дозволе за стављање лијека у про-
мет обавијести Фонд да је дозвола истекла и да није у по-
ступку обнове, такав лијек брише се са Листe.

VII
Апотеци за пружање фармацеутске услуге издавања 

лијека на рецепт на терет Фонда припада накнада у износу 
од 1,43 КМ по рецепту. 

VIII
Листа лијекова који се издају на рецепт садржи сљедеће 

податке о лијеку:
1) шифру анатомско-терапијско-хемијске (ATC) класи-

фикације,
2) INN,
3) облик лијека,
4) дозу и
5) индикацију.

IX
За одређене лијекове са Листе лијекова који се издају на 

рецепт утврђују се ограничења у прописивању у односу на:
1) медицинску дијагнозу према МКБ 10,

2) године живота осигураног лица,
3) мишљење љекара одговарајуће специјалности,
4) дужину примјене лијека и
5) као наставак болничког лијечења.

X
(1) На једном рецепту може се прописати само један 

лијек.
(2) Као саставни дио лијека сматра се помоћни мате-

ријал који служи за употребу прописаног лијека (капаљкa, 
стаклени штапић, редестилисана вода за раствор и др.).

(3) Рецeпт важи 15 дана од дана прописивања лијека, 
осим у случају прописивања антибиотика, односно лијека 
који садржи опојну дрогу и психотропну супстанцу, када 
рецепт важи три дана од дана прописивања.

(4) Лијек се прописује на рецепту у писаној или елек-
тронској форми.

(5) У случају прописивања лијека на рецепт у писаној 
форми, назив лијека исписује се без скраћивања и не може 
се прописати на полеђини рецепта.

XI
(1) На једном рецепту осигурано лице може добити 

прописани лијек само у количини која му је према стању 
и природи обољења дозвољена за коришћење до сљедећег 
заказаног љекарског прегледа:

1) код акутних обољења дозу дозвољену до 10 дана,
2) код хроничних обољења или стања, када је ријеч о 

дуготрајној употреби одређеног лијека, количина прописа-
ног лијека не може бити већа од дозе дозвољене до 90 дана 
употребе, изузев лијека који садржи опојну дрогу, када се 
прописује доза дозвољена до 30 дана употребе.

(2) Када прописана количина лијека износи више од 
једног основног (најмањег постојећег) оригиналног пако-
вања, изнад сваког тако прописаног лијека потребно је на-
значити: “Necesse est!”.

(3) Приликом прописивања терапије доктор је дужан да 
упозори пацијента о значају рецепта као јавне исправе и 
начину преузимања лијека у апотеци.

XII
(1) Лијек који садржи опојну дрогу означену парагра-

фом (§) обавезно се прописује на рецепту у писаној форми.
(2) Рецепт из става 1. ове тачке мора се издати у два 

примјерка, са назнаком: “копија” на другом примјерку и са 
назнаком редног броја евиденције о издатим рецептима.

XIII
Доктори којима је Фонд додијелио шифру за прописи-

вање лијека дужни су приликом прописивања лијека са Ли-
сте лијекова прописивати их по INN.

XIV
Листа лијекова се налази у Прилогу број 1. и чини са-

ставни дио ове одлуке.
Обрасци рецепата налазе се у Прилогу број 2. и чине 

саставни дио ове одлуке.

XV
(1) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи 

Одлука о усвајању Листе лијекова (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 104/15, 111/15, 17/16, 34/16, 83/16, 
100/16, 102/16, 42/17, 66/17, 102/17, 29/18 и 53/18).

(2) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а 
примјењује се од 15.8.2018. године.

Број: 02/002-7821-3/18 Предсједник
27. јула 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
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ОСНОВНА ЛИСТА – ЛИСТА А

АТС INN Облик лијека Доза
 А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ

А01 – СТОМАТОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ
А01А – СТОМАТОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ

А01АА01 натријум-флуорид таблете 0,25 mg
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

200 mg/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 осло-

бађањем3
500 mg

дражеје3 250 mg
супозиторије4 250 mg; 500 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 3 – Chronova болест (К50), Улцерозни колитис.
4 – Улцерозни проктитис (К51.2).

А09 – ДИГЕСТИВИ, УКЉУЧУЈУЋИ ЕНЗИМЕ
А09А – ДИГЕСТИВИ, УКЉУЧУЈУЋИ ЕНЗИМЕ

А09АА02 липаза, амилаза, протеаза5 капсуле (25 000 + 18 000 + 1000) i.j.
ИНДИКАЦИЈЕ 5 – Цистична фиброза (E84).

А10 - АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ
А10А – ИНЗУЛИНИ И АНАЛОЗИ

A10AB01 инзулин, хумани раствор за инјекцију 100 i.j./ml
A10AB04 инзулин лиспро6 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
A10AB05 инзулин аспарт6 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
A10AB06 инзулин глулисин6 раствор за инјекцију 100 i.j./ml

ИНДИКАЦИЈЕ 6 - За пацијенте на интензивираној инзулинској терапији. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења 
интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

A10AC01 инзулин, хумани7 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml
A10AD01 инзулин, хумани7 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml
A10AD04 инзулин лиспро7 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml
A10AD05 инзулин аспарт7 суспензија за инјекцију 100 i.j./ml

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

A10AE04 инзулин гларгин раствор за инјекцију 100 i.j./ml8, 300 i.j./ml9

ИНДИКАЦИЈЕ 8 - За пацијенте на интензивираној инзулинској терапији, за пацијенте у комбинацији са оралним хипогли-
кемицима, GLP-1, DPP-4.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.
9 - За пацијенте на интензивираној терапији инзулином (дневно једна инјекција базалног инзулина + 
три инјекције краткодјелујућег инзулина уз главне оброке), који током посљедњих шест мјесеци, упркос 
промјенама терапијске шеме, не успијевају постићи задовољавајућу глукорегулацију (HbA1c˂6,5%), који 
имају више од једне хипогликемије седмично верификоване на глукометру у току самоконтроле, а код 
којих се с осталим врстама инзулина не може постићи добра регулација гликемије.
У комбинацији с оралним хипогликемијским лијековима за групу болесника са шећерном болести типа 2, 
који након шест мјесеци комбиноване терапије максималним дозама оралних хипогликемијских лијекова 
нису постигли циљне вриједности HbA1c˂7%.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

A10AE05 инзулин детемир10 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ 10 - Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокрино-

лога.
A10AE06 инзулин деглудек11 раствор за инјекцију 100 јединица/ml
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ИНДИКАЦИЈЕ 11 - За пацијенте на интензивираној терапији инзулином (дневно једна инјекција базалног инзулина + 
три инјекције краткодјелујућег инзулина уз главне оброке), који током посљедњих шест мјесеци, упркос 
промјенама терапијске шеме, не успијевају постићи задовољавајућу глукорегулацију (HbA1c˂6,5%), који 
имају више од једне хипогликемије седмично верификоване на глукометру у току самоконтроле, а код 
којих се с осталим врстама инзулина не може постићи добра регулација гликемије.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

A10AE54 инзулин гларгин, ликсисенатид12 раствор за инјекцију 100 јединица/ml + 33mcg/ml
100 јединица/ml + 50mcg/ml

ИНДИКАЦИЈЕ 12 – За болеснике са типом 2 шећерне болести са нерегулисаном гликемијом, након примјене комбинације 
оралних антидијабетика и/или агониста GLP-1 рецептора или комбинације оралних антидијабетика и ин-
зулина.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

A10AE56 инзулин деглудек, лираглутид13 раствор за инјекцију 100 i.j./ml + 3,6 mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ 13 – За болеснике са типом 2 шећерне болести с циљем побољшања гликемијске контроле у комбинацији 

са оралним лијековима за снижавање глукозе када они сами или у комбинацији са GLP-1 RA или базалним 
инсулином не пружају адекватну гликемијску контролу.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

A10B – ОРАЛНИ АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ
A10BA02 метформин филм-таблете 500 mg; 850 mg;1000 mg

таблете са продуженим осло-
бађањем

500 mg; 750 mg; 1000 mg

A10BB09 гликлазид таблете 80 mg
A10BX07 лираглутидум14 раствор за инјекцију 6 mg/ml
A10BX10 ликсисенатид14 раствор за инјекцију 10 mcg/dozi

20 mcg/dozi
ИНДИКАЦИЈЕ 14 – Само за гојазне пацијенте (са индексом тјелесне масе >35) са типом 2 шећерне болести, са нерегули-

саном гликемијом након примјене два орална антидијабетика у пуној терапијској дози у трајању од шест 
мјесеци уз индивидуално прилагођавање режима исхране и физичке активности, према препоруци ендок-
ринолога.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

 A10BX14 дулаглутид15 раствор за инјекцију 0,75 mg/0,5 ml
1,5 mg/0,5 ml

ИНДИКАЦИЈЕ 15 – За болеснике са типом 2 шећерне болести са циљем побољшања гликемијске контроле као:
монотерапија – када само дијета и физичка активност не омогућавају довољно добру регулацију гликемије 
код болесника код којих се примјена метформина не сматра прикладном због неподношљивости или кон-
траиндикација.
Додатна терапија – у комбинацији с другим лијековима за снижавање вриједности глукозе, укључујући 
инзулин, када ти лијекови у комбинацији са дијетом и физичком активношћу не омогућавају добру регула-
цију гликемије.
Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога или педијатра ендокринолога.

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

A11CC03 aлфакалцидол16 меке капсуле 0,25 mcg
A11CC05 холекалциферол17 oралне капи, раствор 4000 i.j./ml

ИНДИКАЦИЈЕ 16 – Само за пацијенте са тешком бубрежном инсуфицијенцијом (N18).
17 - Само за дјецу до пет година.

B – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ
В01 - АНТИКОАГУЛАНСИ

В01А – АНТИКОАГУЛАНСИ (АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА)
B01AA03 варфарин таблете 5 mg
B01AA07 аценокумарол таблете 4 mg
B01AC04 клопидогрел18 филм- таблете 75 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 18 – Након акутног коронарног синдрома (I21-I24), након балон дилатације и уградње стента (Z95) на 
препоруку специјалисте кардиолога уз ограничење до шест мјесеци.

B02 - АНТИХЕМОРАГИЦИ
B02B – ВИТАМИН K И ДРУГИ ХЕМОСТАТИЦИ

B02BD02 хумани фактор коагулације VIII19 прашак и растварач за 
раствор за инјекцију/ин-

фузију

500 i.j.; 1000 i.j.

B02BD04 хумани фактор коагулације IX19 прашак и растварач за 
раствор за инјекцију/ин-

фузију

500 i.j.; 1000 i.j.

ИНДИКАЦИЈЕ 19 – Само на препоруку специјалисте хематолога/педијатра.
В03 – АНТИЕНЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ АНЕМИЈЕ)
В03А – ПРЕПАРАТИ ГВОЖЂА

В03АА02 гвожђе (II) - фумарат капсуле 350 mg
B03AB05 декстриферон20 орални раствор 50 mg/ml
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B03AB09 гвожђе (III)- протеинсукцинилат20 орални раствор 80 mg/15ml
ИНДИКАЦИЈЕ 20 - Само за дјецу до 15 година и труднице.

С – КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
С01 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА
С01А – КАРДИОТОНИЧНИ ГЛИКОЗИДИ

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

C01BC03 пропафенон21 филм-таблете 150 mg; 300 mg
C01D – ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА

C01DA02 глицерил тринитрат сублингвалне таблете 0,5 mg
C01DA14 изосорбид мононитрат таблете 20 mg; 40 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 21 – По препоруци кардиолога или интернисте.
C02 - АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ
С02А – АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ЦЕНТРАЛНОГ ДЈЕЛОВАЊА

C02AB01 метилдопа22 филм-таблете 250 mg
ИНДИКАЦИЈE 22 – Артеријска хипертензија у трудноћи (О10-О16).

С03 - ДИУРЕТИЦИ
С03А – СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ

C03AA03 хидрохлоротиазид таблете 25 mg
C03D – ДИУРЕТИЦИ КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ

C03DA01 спиронолактон23 таблете 25 mg; 100 mg
ИНДИКАЦИЈE 23 – 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 ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ

C08CA05 нифедипин филм-таблете 20 mg
таблете са продуженим осло-

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

C09B – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕНТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА (АСЕ), КОМБИНАЦИЈЕ
C09BA02 еналаприл, хидрохлоротиазид таблете (10 + 12,5) mg

(10 + 25) mg
(20 + 12,5) mg

(20 + 6) mg
D – КОЖА И ПОТКОЖНО ТКИВО

D07 – KOРТИКОСТЕРОИДИ, ДЕРМАТОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ
D07A - KOРТИКОСТЕРОИДИ, МОНОКОМПОНЕНТНИ

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

D07XC01 бетаметазон, салицилна киселина24 маст (0,5 + 30,0) mg/g
ИНДИКАЦИЈE 24 – 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, етинилестрадиол25 филм-таблете (015 + 0,03) mg
ИНДИКАЦИЈE 25 – Хормонска контрацепција (Z30) уз препоруку гинеколога или ендокринолога.

G03G – ГОНАДОТРОПИНИ И ДРУГИ СТИМУЛАТОРИ ОВУЛАЦИЈЕ
G03GB02 кломифен26 таблете 50 mg
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ИНДИКАЦИЈE 26 – Женски стерилитет (N97) и мушки стерилитет (N46).
G03H – АНТИАНДРОГЕНИ

G03HA01 ципротерон27 таблете 50 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 27- Иноперабилни карцином простате (С61), на основу мишљења онколога или уролога или ендокрино-

лога.
Н – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМИНЕ И ИНЗУЛИНЕ

Н01 – ХОРМОНИ ХИПОФИЗЕ И ХИПОТАЛАМУСА И АНАЛОЗИ
Н01А – ХОРМОНИ ПРЕДЊЕГ РЕЖЊА ХИПОФИЗЕ И АНАЛОЗИ

Н01АС01 соматропин28 инјекција 5 mg/1,5 ml; 10 mg/1,5 ml; 5,3 
mg/ml; 12 mg/ml

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

спреј за нос 10 mcg/0,1ml
ИНДИКАЦИЈЕ 28 – Хипопитуитаризам (Е23.0),

- Tурнеров синдром (Q96),
- кao 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 хидрокортизон29 таблете 10 mg; 20 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 29 – Sheehanov синдром (Е23), Morbus Adison (E27.1).
Н03 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ТИРЕОИДЕЈЕ (ШТИТНЕ ЖЛИЈЕЗДЕ)
Н03А – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ХИПОТИРЕОЗЕ (ПРЕПАРАТИ ТИРЕОИДЕЈЕ)

Н03АА01 левотироксин-натријум таблете 0,100 mg
Н03В – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ХИПЕРТИРЕОЗЕ (ТИРЕОСТАТИЦИ)

Н03ВА02 пропилтиоурацил30 таблете 50 mg; 100 mg
Н03ВВ02 тиамазол таблете 20 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 30 – Хипертиреоза у трудноћи (О99.2) и хипертиреоза код дојиља.
H04 – ПАНКРЕАСНИ ХОРМОНИ (ХОРМОНИ ГУШТЕРАЧЕ)
Н04А – ГЛИКОГЕНОЛИТИЧКИ ХОРМОНИ

Н04АА01 глукагон раствор за инјекцију 1 mg (1 i.j.)
J – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

Ј01 – АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ БАКТЕРИЈСКИХ ИНФЕКЦИЈА)
Ј01А – ТЕТРАЦИКЛИНИ

Ј01АА02 доксициклин капсуле, филм-таблете 100 mg
J01C – БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБИОТИЦИ, ПЕНИЦИЛИНИ

Ј01СА04 амоксицилин капсуле 250 mg; 500 mg
прашак за оралну суспен-

зију
250 mg/5 ml

прашак за оралну суспен-
зију

100 mg/ml

J01CE02 феноксиметилпеницилин таблете 600 000 i.j.; 1 200 000 i.j.
прашак за оралну суспен-

зију
300 000 i.j./5 ml

Ј01СЕ10 бензатин-феноксиметилпеницилин орална суспензија 750 000 i.j./5 ml
филм-таблете 1 000 000 i.j.;

1 500 000 i.j.
J01D – ОСТАЛИ БЕТА-ЛАКТАМСКИ АНТИБИОТИЦИ

J01DB01 цефалексин капсуле 250 mg; 500 mg
прашак за оралну суспен-

зију
250 mg/5 ml

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

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

J01FA01 еритромицин филм-таблете, прашак за 
оралну суспензију

250 mg; 500 mg,
250 mg/5 ml

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

Ј02АС01 флуконазол31 капсуле 50 mg; 100 mg; 150 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 31 – Наставак болничког лијечења уз ограничење примјене до 21 дан.
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Ј04 – АНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ
Ј04А – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ТУБЕРКУЛОЗЕ

J04AB02 рифампицин капсуле 300 mg
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

орални раствор 5 mg/ml
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 бикалутамид34 филм-таблете 50 mg;150 mg

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

L02BG03 анастрозол35 филм-таблете 1 mg
L02BG06 ексеместан35 обложене таблете 25 mg

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

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

L04AA01 циклоспорин36 капсуле 25 mg; 50 mg; 100 mg
орални раствор 100 mg/ml, 50 ml

L04AA05 такролимус36 капсуле 0,5 mg; 1 mg; 5 mg
тврда капсула са продуже-

ним ослобађањем
0,5 mg; 1 mg; 3 mg; 5 mg

таблете са продуженим 
ослобађањем

0,75 mg; 1 mg; 4 mg

L04AA06 микофенолат мофетил36 капсуле 250 mg
L04AA06 микофенолна киселина36 гастрорезистентне таб-

лете
180 mg; 360 mg

L04AX01 азатиоприн36 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 сируп37 100 mg/5 ml
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 (ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ)

N02 – АНАЛГЕТИЦИ
N02A – ОПИОИДИ (ОПИЈАТНИ АНАЛГЕТИЦИ)

N02AA01 морфин38 капсуле 20 mg; 50 mg
сируп 10 mg/5 ml

орални раствор 10 mg/5 ml; 30 mg/5 ml
оралне капи 20 mg/ml
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N02AB03 фентанил38 трансдермални фластер 50 mcg/h (8,4 mg/21 cm2, 5 
mg/20 cm2)

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

75 mcg/h (17,34 mg/31,5 cm2, 
7,5 mg/30 cm2)

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

N02AX02 трамадол38 капсуле 50 mg
филм-таблете 100 mg

оралне капи, раствор 100 mg/ml
супозиторије 100 mg

таблете са модификова-
ним ослобађањем

100 mg;150 mg; 200 mg

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

супозиторије 80 mg;150 mg; 200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 38 – За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. трећој аналгетичкој степени-

ци (С00-С97). Након што су исцрпљене друге фармакотерапијске могућности у лијечењу бола, а на пре-
поруку специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична 
неуралгија - М79.2), постхерпетичке неуралгије (G53.0), тригеминалне неуралгије (G50.0), дијабетичке 
амиотрофије (G73.0), болних поремећаја оптичког нерва (H47.0), каузалгије (G56.4), спондилодисцитиса 
(М50.1 и М51.1), дерматополиомиозитиса (М33.0) и посттрауматске неуралгије.

N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ
N03A - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

N03AA02 фенобарбитон таблете 100 mg
N03AE01 клоназепам таблете 0,5 mg; 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 таб-
лете

150 mg; 300 mg

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

таблете за жвакање 5 mg
N03AX11 топирамат39 таблете 25 mg; 50 mg; 100 mg; 200 mg
N03AX14 леветирацетам40 филм-таблете 250 mg; 500 mg; 1000 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 39 – За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или 
неуролога/неуропсихијатра.
40 – Епилепсија (G40).

N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ
N04A – АНТИХОЛИНЕРГИЦИ (АНТИХОЛИНЕРГИЧНИ ЛИЈЕКОВИ)

N04AA02 бипериден таблете 2 mg
N04B – ДОПАМИНЕРГИЦИ (ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ)

N04BA02 леводопа, бензеразид таблете 100 mg + 25 mg
N04BC01 бромокриптин таблете 2,5 mg
N04BC04 ропинирол41 филм-таблете 0,25 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 

5 mg
таблете са продуженим 

ослобађањем
2 mg; 4 mg; 8 mg

N04BC05 прамипексол41 таблете 0,18 mg; 0,7 mg
таблете са продуженим 

ослобађањем
0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 mg; 2,1 

mg; 3,15 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 41 – 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, распадљи-

ве таблете за уста
5 mg; 10 mg
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N05AN01 литијум карбонат капсуле, таблете 300 mg
N05B – АНКСИОЛИТИЦИ

N05BA01 диазепам42 таблете 10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 42 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29).

N05BA12 алпразолам таблете  0,5 mg; 1 mg
N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ
N06A – АНТИДЕПРЕСИВИ

N06AA09 амитриптилин филм-таблете 10 mg; 25 mg
N06AA21 мапротилин филм-таблете 25 mg; 50 mg

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

N07BC01 бупренорфин43 сублингвалне таблете 2 mg; 8 mg
N07BC02 метадон43 оралне капи, раствор 10 mg/ml

таблете 5 mg
N07BC51 бупренорфин, налоксон43 сублингвалне таблете (2 + 0,5) mg

(8 + 2) mg
ИНДИКАЦИЈЕ 43 - 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/5 ml
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/dozi

R03AK04 беклометазон, салбутамол44 стлачени инхалат, 
суспензија

(250 + 100) mcg/1 dozа

ИНДИКАЦИЈЕ 44 - Астма (Ј45).
R03AK06 салметерол, флутиказон45 инхалациона суспензија 

за распршивач
(25 + 250) mcg/1 dozа
(25 + 125) mcg/1 dozа
(25 + 50) mcg/1 dozа

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

R03AK07 беклометазон, формотерол45 стлачени инхалат, раствор (100 + 6) mcg/inhalaciji
R03AK07 будесонид, формотерол45 прашак инхалата (160 + 4,5) mcg/dozi

(320 + 9) mcg/dozi
R03AK10 флутиказон фуроат, вилантерол прашак за инхалацију, 

подијељени
92/22 mcg45

184/22 mcg46

ИНДИКАЦИЈЕ 45 – Стадијум Ц ХОПБ (Ј44), Стадијум Д ХОПБ (Ј44). Астма (Ј45).
46 – Астма (Ј45).

R03B – OСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ, ИНХАЛАЦИОНИ 
R03BA05 флутиказон инхалациона суспензија 

за распршивач
50 mcg/1 dozа
125 mcg/1 dozа
250 mcg/1 dozа

R03C – АДРЕНЕРГИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ
R03CC02 салбутамол сируп 2 mg/5 ml

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
R06 – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ
R06A – АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

R06AX13 лоратадин47 сируп 5 mg/5 ml
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R06AX27 деслоратадин48 сируп 0,5 mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ 47 – За дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања.

48 – Хронични ринитис, назофарингитис и фарингитис (Ј31) за дјецу до 15 година и особе са поремеће-
ним 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

S01EB01 пилокарпин капи за очи, раствор 20 mg/ml
S01ED01 тимолол капи за очи, раствор 5 mg/ml

V - ОСТАЛО
V06 – НУТРИЦИЈЕНТИ И ВЈЕШТАЧКИ ЗАСЛАЂИВАЧИ

V06AC01 дијететски препарат (РАМ I, II, III) прашак
V06DX02 безглутенско брашно49

V06DX01 дијететски препарат50 прашак, течност
V06DX03 дијететски препарат за ентералну примјену51 течност

ИНДИКАЦИЈЕ 49 – Целијакија (К90.0).
50 – Само за пацијенте обољеле од фенилкетонурије (Е70) и хиперамонијемије (Е72.2). Глутарна ациду-
рија. Болест урина мириса јаворовог сирупа (MSUD).
51 – Цистична фиброза (Е84). Мукополисахаридоза тип III (E76.3). АЛС (G12.2). Лафорина болест. 
Pelizeaus – Merzbacherova болест.

ЛИСТА НЕРЕГИСТРОВАНИХ ЛИЈЕКОВА НЕОПХОДНИХ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБОЉЕЊА - ЛИСТА А1

АТС INN Облик лијека Доза
А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ

A11 - ВИТАМИНИ
А11С – ВИТАМИН А, ВИТАМИН D, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ

А11СС02 дихидротахистерол1 оралне капи 1 mg/ml
капсуле (перле) 0,500 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 1 – Хипопаратиреоидизам (Е20)
J – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

J04 - AНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ
J04А - AНТИТУБЕРКУЛОТИЦИ

Ј04АC01 изониазид таблете 50 mg
Ј04АК01 пиразинамид таблете 500 mg
Ј04АК02 етамбутол таблете 400 mg
J04AM02 исониазид, рифампицин таблете (75 + 150) mg
J04AM исониазид, рифампицин, eтам-

бутол
таблете (75 + 150 + 275) mg

J04AM06 исониазид, рифампицин, eтамбу-
тол, пиразинамид

таблете (75 + 150 + 275 + 400) mg

L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ
L01 - АНТИНЕОПЛАСТИЦИ
L01B - АНТИМЕТАБОЛИТИ

L01BB02 меркаптопурин таблете 50 mg
L01C – БИЉНИ АЛКАЛОИДИ И ДРУГИ ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ

L01CB01 етопозид капсуле 50 mg
L01X – ОСТАЛИ АНТИНЕОПЛАСТИЦИ

L01XX05 хидроксикарбамид капсуле 500 mg
L04 - ИМУНОСУПРЕСИВИ
L04A - ИМУНОСУПРЕСИВИ

L04AA10 сиролимус2 таблете 1 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 2 – Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција (N18), трансплантација органа 

(Z94).
М – МИШИЋНО-КОШТАНИ СИСТЕМ

M01 – АНТИИНФЛАМАТОРНИ И АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ
М01С – СПЕЦИФИЧНИ АНТИРЕУМАТСКИ ЛИЈЕКОВИ

M01CC01 пенициламин филм-таблете 150 mg; 300 mg
капсуле 250 mg
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М04 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА
М04А – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГИХТА

M04AA01 алопуринол таблете 300 mg
N – НЕРВНИ СИСТЕМ (ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ)

N03 – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ
N03A – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

N03AF01 карбамазепин сируп 100 mg/5 ml
N03AG01 валпроинска киселина сируп 300 mg/5 ml
N03AG04 вигабатрин3 пулвис 500 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 3 – За болеснике са епилепсијом (G40) рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци 
педијатра или неуролога/неуропсихијатра.

N04 – АНТИПАРКИНСОНИЦИ
N04B – ДОПАМИНЕРГИЦИ (ДОПАМИНЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ)

N04BA02 леводопа, бензеразид капсуле 100 mg + 25 mg
N05 - ПСИХОЛЕПТИЦИ
N05B - АНКСИОЛИТИЦИ

N05BA09 клобазам4 таблете 10 mg; 20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 4 – Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога.

N05BA01 диазепам5 микроклизма 2,5 ml/5 mg
2,5 ml/10 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 5 – По препоруци педијатра или неуролога.
N07 – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ
N07A - ПАРАСИМПАТОМИМЕТИЦИ

N07AA02 пиридостигмин дражеје 60 mg
P – АНТИПАРАЗИТИЦИ, ИНСЕКТИЦИДИ И РЕПЕЛЕНТИ

P03 – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ЕКТОПАРАЗИТА, УКЉУЧУЈУЋИ И СКАБИЦИДЕ, ИНСЕКТИЦИДЕ И РЕПЕЛЕНТЕ
P03A – ЛИЈЕКОВИ ПРОТИВ ЕКТОПАРАЗИТА И СКАБИЈЕСА

Р03АХ01 бензил бензоат емулзија 25 %
У прегледу А1 додају се супстанца и индикације: “Натријум-бензоат у облику прашка, индикација – Хиперамонијемија (Е72.2)”.

ЛИСТА Б

ATC INN Облик лијека Доза
А – АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ

А02 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ КОЈЕ СУ ИЗАЗВАНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕМ АЦИДИТЕТА
А02В – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПЕПТИЧКОГ УЛКУСА И БОЛЕСТИ ГАСТРОЕЗОФАГУСНОГ РЕФЛУКСА

A02BC01 oмепразол1 капсуле 20 mg
A02BC02 пантопразол1 гастрорезистентне 

таблете
20 mg; 40 mg

A02BC03 лансопразол1 капсуле 15 mg; 30 mg
A02BC05 есомепразол1 гастрорезистентне 

таблете, гастрорези-
стентне капсуле

20 mg; 40 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 1 – За ерадикацију Helicobacter pylori инфекције (К22.1; К25; К26; К28) уз ограничење примјене до 
14 дана. Након крварења из пептичког улкуса (К25.0; К25.1; К25.2) на препоруку гастроентеролога 
уз ограничење примјене до два мјесеца. Гастроезофагеална рефлуксна болест (K21): 1) на препоруку 
гастроентеролога или уз мишљење специјалисте абдоминалног хирурга уз налаз горње ендоскопије 
уз ограничење примјене до 14 дана од успостављања дијагнозе, 2) као наставак терапије након бол-
ничког лијечења до осам дана у току 12 мјесеци.

A07 – АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ/АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ
А07Е – ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ

А07ЕА06 будесонид2 капсуле 3 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 2 – Акутна Chronova болест благог до умјереног облика код које је захваћен илеум и/или узлазни ко-

лон уз ограничење примјене до осам недјеља у току 12 мјесеци. Колагенозни колитис уз ограничење 
примјене до осам недјеља у току 12 мјесеци.

A10 – АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ДИЈАБЕТЕСА)
A10B – ОРАЛНИ АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ

A10BB01 глибенкламид таблете 1,75 mg; 3,5 mg; 5 mg
A10BB12 глимепирид таблете 2 mg; 3mg; 4mg
A10BD07 ситаглиптин, метформин3 филм-таблете (50 + 1000) mg
A10BD08 вилдаглиптин, метформин3 филм-таблете (50 + 850) mg

(50 + 1000) mg
A10BD13 алоглиптин, метформин3 филм-таблете (12,5 + 850) mg

(12,5 + 1000) mg
A10BH01 ситаглиптин3 филм-таблете 100 mg
A10BH02 вилдаглиптин3 таблете 50 mg
A10BH04 алоглиптин3 филм-таблете 12,5 mg; 25 mg
A10BH05 линаглиптин3 филм-таблете 5 mg
A10BX12 емпаглифлозин4 филм-таблете 10 mg; 25 mg



3.8.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 71 17
ИНДИКАЦИЈЕ 3 - За додатну терапију стандардним антидијабетицима код гојазних болесника са дијабетесом типа 2 

старијих од 18 година и нерегулисаном гликемијом (HbA1c>7,0%), уз препоруку специјалисте ендок-
ринолога.
4 – За лијечење дијабетес мелитуса типа 2 код одраслих особа када дијета и физичка активност не 
пружају одговарајућу контролу гликемије код примјене метформина због неподношљивости, те у 
комбинацији са другим лијековима за снижавање нивоа глукозе у крви, укључујући инзулин када ти 
лијекови, уз дијету и физичку активност, не пружају одговарајућу контролу гликемије, по препоруци 
ендокринолога.

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

A11CC04 калцитриол капсуле 0,25 mcg
B – КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ

В01 - АНТИКОАГУЛАНСИ
В01А – АНТИКОАГУЛАНСИ (АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА)

B01AC30 клопидогрел, ацетилсалицилна киселина5 филм-таблете (75 + 100) mg
ИНДИКАЦИЈЕ 5 – Превенција секундарног можданог удара и пролазних исхемијских можданих напада (TIA) по 

препоруци неуролога уз ограничење примјене до шест мјесеци.
B01AF01 ривароксабан филм-таблете 10 mg6

15 mg7

20 mg7

B01AF02 апиксабан филм-таблете 2,5 mg6,7

5 mg7

ИНДИКАЦИЈЕ 6 – Превенција венске тромбоемболије код великих ортопедских захвата доњих екстремитета уз огра-
ничење примјене до 21 дан.
7 – Секундарна превенција можданог удара према препоруци неуролога из Јединице за мождани удар 
уз ограничење примјене до шест мјесеци. Примарна превенција исхемијског можданог удара код 
пацијената са невалвуларном атријалном фибрилацијом по препоруци кардиолога уз ограничење при-
мјене до шест мјесеци.

С – КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ
С01 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ СРЦА
C01B – АНТИАРИТМИЦИ, ГРУПЕ I и III

C01BD01 амиодарон8 таблете 200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 8 – По препоруци кардиолога или интернисте.

C01D – ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА
C01DA14 изосорбид мононитрат капсуле са продуженим 

ослобађањем
40 mg

ретард таблете 40 mg
C01E – ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА

C01EB15 триметазидин9 таблете са прилагође-
ним ослобађањем

35 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 9 – Angina pectoris (I20) по препоруци карди-
олога.

C02 - АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ
C02C – АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ПЕРИФЕРНОГ ДЈЕЛОВАЊА

C02CA04 доксазосин таблете 2 mg, 4 mg
C03 - ДИУРЕТИЦИ
С03А – СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ

С03АВ08 метиклотиазид, амилорид таблете 5 mg + 10 mg
C03C – СНАЖНИ ДИУРЕТИЦИ (ДИУРЕТИЦИ HENLEOVE ПЕТЉЕ )

C03CA01 фуросемид таблете 40 mg
500 mg10

C03CA04 торасемид11 таблете 5 mg; 10 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 10 – Срчана инсуфицијенција(I50), по препоруци кардиолога.

11 - Срчана инсуфицијенција(I50), NYHA III/IV, по препоруци кардиолога.
С03Е – КОМБИНАЦИЈЕ ДИУРЕТИКА КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ СА ОСТАЛИМ ДИУРЕТИЦИМА

С03ЕА01 хидрохлоротиазид, амилорид таблете 50 mg + 5 mg
C07 – БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА
С07А – БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА

C07AB02 метопролол таблете 50 mg; 100 mg; 200 mg
C07AB07 бисопролол филм-таблете 5 mg; 10 mg
C07AG02 карведилол12 таблете 12,5 mg; 25 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 12 – Срчана инсуфицијенција (I50).
C08 – БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА
C08C – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ

C08CA01 амлодипин таблете 5 mg; 10 mg
C08CA09 лацидипин13 филм-таблете 2 mg; 4 mg
C08CA13 лерканидипин14 филм-таблете 10 mg; 20 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 13 - Само за пацијенте са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом (N18).
14 – Само код пацијената који су имали нежељене ефекте на лијек амлодипин, уз препоруку интернисте.
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C08D – СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА СРЦЕ
C08DB01 дилтиазем таблете 90 mg

C09 – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН СИСТЕМ
C09A – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА(АСЕ), МОНОКОМПОНЕНТНИ

C09AA01 каптоприл таблете 12,5 mg; 25 mg; 50 mg
C09AA03 лизиноприл таблете 10 mg; 20 mg
C09AA08 цилазаприл филм-таблете 0,5 mg; 1 mg; 2,5 mg; 5 mg
C09AA09 фосиноприл таблете 10 mg; 20 mg
C09AA10 трандолаприл капсуле 0,5 mg; 2 mg; 4 mg

C09B – ИНХИБИТОРИ АНГИОТЕНЗИН-КОНВЕРТИРАЈУЋЕГ ЕНЗИМА(АСЕ), КОМБИНАЦИЈЕ
C09BA03 лизиноприл, хидрохлоротиазид таблете 10 mg + 12,5 mg

20 mg + 12,5 mg
20 mg + 25 mg

C09BA05 рамиприл, хидрохлоротиазид таблете 2,5 mg + 12,5 mg
5 mg + 25 mg

С09ВА06 квинаприл, хидрохлоротиазид филм-таблете 20 mg + 12,5 mg
C09BA08 цилазаприл, хидрохлоротиазид филм-таблете 5 mg + 12,5 mg
C09BA09 фосиноприл, хидрохлорозиазид таблете 20 mg + 12,5 mg
C09BB07 рамиприл, амлодипин капсуле 2,5 mg + 5 mg

5 mg + 5 mg
5 mg + 10 mg
10 mg + 5 mg
10 mg + 10 mg

C09C – АНТАГОНИСТИ РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II, МОНОКОМПОНЕНТНИ
C09CA04 ирбесартан15 филм-таблете 150 mg; 300 mg

C09D – АНТАГОНИСТИ РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II, КОМБИНАЦИЈЕ
C09DA04 ирбесартан, хидрохлоротиазид15 филм-таблете 150 mg + 12,5 mg; 300 mg + 

12,5 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 15 – Само код пацијената са нежељеним ефектима на ACE  инхибиторе, по препоруци интернисте.

C10 – АНТИХИПЕРЛИПЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ КОЈИ СНИЖАВАЈУ НИВО  СЕРУМСКИХ ЛИПИДА)
C10A – ЛИЈЕКОВИ КОЈИ СНИЖАВАЈУ НИВО ХОЛЕСТЕРОЛА И ТРИГЛИЦЕРИДА

C10AA01 симвастатин16 филм-таблете 10 mg; 20 mg; 40 mg
C10AA05 аторвастатин16 филм-таблете 10 mg; 20 mg; 40 mg; 80 mg
C10AA07 розувастатин16 филм-таблете 5 mg; 10 mg; 20 mg; 40 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 16 – Секундарна превенција коронарне болести (I20-I25),  Diabetes mellitus са хиперлипидемијом 
(Е10-Е11), хронична бубрежна инсуфицијенција (N18) и стање пресађеног органа (Z94) са хиперли-
пидемијом.

G – ГЕНИТОУРИНАРНИ СИСТЕМ И ПОЛНИ ХОРМОНИ
G01 – ГИНЕКОЛОШКИ АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ
G01A – АНТИИНФЕКТИВИ И АНТИСЕПТИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА КОРТИКОСТЕРОИДИМА

G01AA51 нистатин, неомицин, полимиксин б вагиналне капсуле 100 000 i.j. + 35 000 i.j. + 35 
000 i.j.

G01AA51 нисататин, нифурател мека вагинална кап-
сула

200 000 i.j.+ 500 mg

G03 – ПОЛНИ ХОРМОНИ И МОДУЛАТОРИ ГЕНИТАЛНОГ СИСТЕМА
G03D – ГЕСТАГЕНИ

G03DB01 дидрогестерон филм-таблете 10 mg
G04 – УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ
G04B - УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ

G04BD08 солифенацин филм-таблете 5 mg; 10 mg
G04C – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРТРОФИЈЕ ПРОСТАТЕ

G04CA02 тамсулозин17 капсулe, филм-таблетe 0,4 mg
G04CB01 финастерид 17 филм-таблете 5 mg
G04CB02 дутастерид 17 меке капсуле 0,5 mg
G04CA52 дутастерид, тамсулозин 17 капсуле (0,5 + 0,4) mg

ИНДИКАЦИЈЕ 17 – Бенигна хипертрофија простате (N40), на препоруку специјалисте уролога.
Н – ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНЗУЛИНЕ

Н03 – ТЕРАПИЈА БОЛЕСТИ ТИРЕОИДЕЈЕ
Н03А – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ХИПОТИРЕОЗЕ (ПРЕПАРАТИ ТИРЕОИДЕЈЕ)

Н03АА01 левотироксин-натријум таблете 0,050 mg
Ј – АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

Ј01 – АНТИБАКТЕРИЈСКИ ЛИЈЕКОВИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ БАКТЕРИЈСКИХ ИНФЕКЦИЈА)
J01M – ХИНОЛОНСКИ АНТИБИОТИЦИ

J01MA06 норфлоксацин филм-таблете 400 mg
L – АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ

L04 - ИМУНОСУПРЕСИВИ
L04А - ИМУНОСУПРЕСИВИ

L04AA13 лефлуномид18 филм-таблете 20 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 18 - Препорука специјалисте реуматолога ако су исцрпљене остале терапијске могућности.
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М – МИШИЋНО-КОШТАНИ СИСТЕМ

M05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА КОСТИЈУ
М05В – БИФОСФОНАТИ

М05ВА04 алендронска киселина19 таблете 70 mg
М05ВА06 ибандронска киселина19 филм-таблете 150 mg; 2,5 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 19 – Препорука специјалисте ендокринолога, реуматолога,  физијатра (лијечење остеопорозе 
(М80-М82) - Т score 2,5 SD на LS кичми или куку, прелом на слабу трауму независно од Т 
score).

N – НЕРВНИ СИСТЕМ (ЛИЈЕКОВИ КОЈИ ДЈЕЛУЈУ НА НЕРВНИ СИСТЕМ)
N03 - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ
N03А – АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

N03AX12 габапентин капсуле 100 mg; 300 mg; 400 mg
N04 - АНТИПАРКИНСОНИЦИ
N04B – ДОПАМИНЕРГИЦИ (ДОПАМИНИЕРГИЧКИ ЛИЈЕКОВИ)

N04BA03 леводопа, карбидопа, ента-
капон20

филм-таблете (50 + 12,5 + 200) mg
(100 + 25 + 200) mg
(150 + 37,5 + 200)mg

ИНДИКАЦИЈЕ 20 – Након исцрпљених терапијских могућности лијечења Паркинсонове болести (G20) анти-
паркинсоницима прве линије, уз препоруку специјалисте неуролога.

N05 – ПСИХОЛЕПТИЦИ
N05A – АНТИПСИХОТИЦИ

N05AX08 рисперидон21 филм-таблете 1 mg; 2 mg; 3 mg; 4 mg
распадљиве таблете за уста 0,5 mg; 1 mg; 2 mg

N05AX12 арипипразол орално дисперзибилна 
таблета

10 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 21 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29).
N05C – ХИПНОТИЦИ И СЕДАТИВИ

N05CF02 золпидем филм-таблете 5 mg; 10 mg
N06 – ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ
N06A – АНТИДЕПРЕСИВИ

N06AB03 флуоксетин таблете, капсуле 20 mg
N06AB05 пароксетин филм-таблете 20 mg
N06AB06 сертралин филм-таблете 50 mg; 100 mg

N06D – ЛИЈЕКОВИ У ТЕРАПИЈИ ДЕМЕНЦИЈЕ
N06DA02 донепезил орална дисперзибилна 

таблета
5 mg; 10 mg

R – РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ
R01 – НАЗАЛНИ ПРЕПАРАТИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ СЛУЗНИЦЕ НОСА)
R01A – ДЕКОНГЕСТИВИ И ОСТАЛИ НАЗАЛНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛОКАЛНУ ПРИМЈЕНУ

R01AD12 флутиказон фуроат22 спреј за нос, суспензија 27,5 mcg/dozi
ИНДИКАЦИЈЕ 22 – За дјецу до 15 година.

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

R03AC18 индакатерол23 прашак за инхалацију, тврда 
капсула

150 mcg; 300 mcg

ИНДИКАЦИЈЕ 23 – ХОПБ (Ј44).
R03B – OСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОПСТРУКТИВНИХ ПЛУЋНИХ БОЛЕСТИ,  ИНХАЛАЦИОНИ 

R03BA08 циклесонид инхалациони раствор под 
притиском

80 mcg/dozi
160 mcg/dozi

R03BB04 тиотропијум24 прашак за инхалацију у тврдој 
капсули

0,018 mg

раствор за инхалацију 2,5 mcg/dozi
R03BB06 гликопиронијум бромид24 прашак за инхалацију, тврда 

капсула
44 mcg

ИНДИКАЦИЈЕ 24 – ХОПБ (Ј44).
R05 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАШЉА И ПРЕХЛАДЕ
R05D – АНТИТУСИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА ЕКСПЕКТОРАНСИМА

R05DA04 кодеин25 таблете 30 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 25 – Супресија надражајног кашља код малигних обољења дисајних путева (С30-С39), по пре-

поруци специјалисте.
S – СЕНЗОРНИ ОРГАНИ

S01 – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА
S01A – АНТИИНФЕКТИВИ

S01AD03 ацикловир маст за очи 30 mg/g
S01E – ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГЛАУКОМА И МИОТИЦИ

S01EC03 дорзоламид капи за очи, раствор 20 mg/ml
S01EC04 бринзоламид капи за очи 1%
S01ED51 латанопрост, тимолол капи за очи (50 mcg + 5 mg)/ml
S01EE01 латанопрост капи за очи, раствор 50 mcg/2,5 ml
S01EE04 травопрост капи за очи 4 0mcg/ml
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PREZIME I IME OSIGURANO G LICA

ADRESA

SERIJSKI BROJ RECEPTA

DOKTOR  ZU PRIM.NIVOA

DIJAGNO ZA

PARTIC.

INDIKAC.

POPUNJAVA ZDRAVSTVEN A USTANOVA

APOTEKA LIJEK

POPUNJAVA APOTEKA

KOLIČINA IZNOS
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Linija isjecanja
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ZU B OLN./KSZ ZDR. ZAŠTITE

*

*

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ 

M.P. APOTEKE

FAKSIMIL/POTPIS FARMACEUTA

DATUM PROPISIVANJA LIJEKA

M.P. ZU PRIM. NIVOA 

FAKSIMIL/POTPIS DOKTORA

ŠIFRA I NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE PR IMARNOG NIVOA

DATUM IZDAVANJA LIJEKA

OSN. OSL. OD PART.

-Serijski broj recepta za Listu A ima raspon 0000001 – 5999999
-Serijski broj recepta za Listu A1 ima raspon 6000000 – 6999999
-Serijski broj recepta za Listu B ima raspon 7000000 – 9999999
 Na nivou poslovne godine serijski broj recepta je jedinstven za zdravstvenu prim. nivoa
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A1 ZDRAVSTVENA USTANOVA

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

KANCELARIJA OPŠTINA

PREZIME I IME OSIGURANOG LICA

ADRESA
SBR.

jedinstveni  matični broj kat. kat. OB uzrok

registarski broj obveznika

ljekar dijagnoza part. indikacija

POPUNJAVA ZDRAVSTVENA USTANOVA

apoteka lijek

POPUNJAVA APOTEKA

količina iznos

RP

DATUM POTPIS FARMAC.

PEČAT APOTEKE

DATUM PEČAT DOKTORA

PEČAT ZDRAVSTVENE USTANOVE

Linija isjecanja

Linija isjecanja

Li
ni

ja
 is

je
ca

nj
a
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a

šifra djelatnost i

ZU pr im. nivoa

ZU sek/terc nivoa

*
-Serijski broj recepta za Listu A ima raspon 0000001 – 5999999
-Serijski broj recepta za Listu A1 ima raspon 6000000 – 6999999
-Serijski broj recepta za Listu B ima raspon 7000000 – 9999999
 Na nivou poslovne godine serijski broj recepta je jedinstven za zdravstvenu prim. nivoa

*
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ADRESA

SERIJSKI BROJ RECEPTA

DOKTOR  ZU PRIM.NIVOA

DIJAGNO ZA

PARTIC.

INDIKAC.

POPUNJAVA ZDRAVSTVEN A USTANOVA

APOTEKA LIJEK
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*

*

JEDINSTVENI MATIČNI BROJ 

M.P. APOTEKE

FAKSIMIL/POTPIS FARMACEUTA

DATUM PROPISIVANJA LIJEKA

M.P. ZU PRIM. NIVOA 

FAKSIMIL/POTPIS DOKTORA

ŠIFRA I NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE PR IMARNOG NIVOA

DATUM IZDAVANJA LIJEKA

OSN. OSL. OD PART.

-Serijski broj recepta za Listu A ima raspon 0000001 – 5999999
-Serijski broj recepta za Listu A1 ima raspon 6000000 – 6999999
-Serijski broj recepta za Listu B ima raspon 7000000 – 9999999
 Na nivou poslovne godine serijski broj recepta je jedinstven za zdravstvenu prim. nivoa


