
ОДЛУКА 

О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА КОЈИ СЕ ИЗДАЈУ НА РЕЦЕПТ 

("Сл. гласник РС", бр. 71/2022) 

I 

Усваја се Листа лијекова који се издају на рецепт (у даљем тексту: Листа лијекова). 

II 

Листу лијекова чине: 

1) Основна листа лијекова - Листа А и 

2) Листа Б. 

III 

(1) Основна листа лијекова - Листа А, у складу са чланом 18. Закона о здравственом осигурању, садржи 
лијекове 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 виталног 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 компонентом А-1 дужни су спровести процедуру за добијање 
одобрења за стављање у промет код надлежне институције до 30.6.2023. године, након чега ће Фонд 
извршити ажурирање ове листе. 

(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 ради њихове 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 партиципацију у износу од 10% од референтне цијене 
лијека, изузев категорија које су ослобођене плаћања партиципације. 

(2) За лијекове са Листе Б сва осигурана лица врше доплату у висини од 10% до 90% од референтне цијене 
лијека, у складу са финансијским планом Фонда. 

(3) Лијекови утврђени Листом А и Б се осигураном лицу прописују на рецепт, при чему осигурано лице мора 
бити упознато о његовој обавези плаћања партиципације за лијекове са Листе А и доплате за лијекове са 
Листе Б. 

V 

(1) Референтна цијена лијека садржи најнижу веледрогеријску цијену са ПДВ-ом за лијек истог 
интернационалног незаштићеног назива лијека (у даљем тексту: ИНН), облика и дозе, коју Фонд признаје и на 
коју се плаћа прописана партиципација. 

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

(3) Изузетно од става 2. ове тачке, осигурана лица са трансплантираним органом не плаћају разлику између 
референтне цијене и цијене оригиналног лијека истог ИНН-а 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 лијекове и медицинска средства БиХ, и исте се 
објављују на званичној интернет страници Фонда. 



VI 

(1) Листа лијекова се допуњава новорегистрованим лијековима чији су ИНН, облик и доза већ увршћени на 
Листу, а који добију дозволу за стављање у промет од Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ. 

(2) Уколико носилац дозволе за стављање лијека у промет обавијести Фонд да је дозвола истекла и да иста 
није у поступку обнове, такав лијек се брише са Листe. 

VII 

(1) Апотеци за пружање фармацеутске услуге издавања лијека на рецепт на терет Фонда припада накнада у 
износу од 1,43 КМ по рецепту. 

(2) Апотеци за пружање фармацеутске услуге растварања прашка за оралну суспензију припада накнада у 
износу од 1,10 КМ по рецепту. 

VIII 

Листа лијекова који се издају на рецепт садржи сљедеће податке о лијеку: 

1) шифру анатомско-терапијско-хемијске (ATC) класификације, 

2) ИНН, 

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

(3) Рецепт 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 електронској 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. 

(6) Лијек се прописује и издаје на рецепту у електронској форми путем подсистема е-рецепта Интегрисаног 
здравственог информационог система (у даљем тексту: ИЗИС). 

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 у питању дуготрајна употреба одређеног лијека, количина 
прописаног 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 
паковања, изнад сваког тако прописаног лијека потребно је назначити "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 параграфом (§) 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 прописивање лијека дужни су приликом прописивања лијека са 
Листе лијекова исте прописивати по ИНН. 

XIV 

(1) Листа лијекова налази се у Прилогу број 1. и чини саставни дио ове одлуке. 

(2) У Прилогу број 2. налазе се обрасци рецепата, који чине саставни дио ове одлуке, како слиједи: 

1) обрасци рецепата у писаној форми са Листе А, А-1 и Б, који садрже серијски број рецепта који је на основу 
пословне године јединствен за здравствену установу примарног нивоа здравствене заштите - Образац 1, и 

2) образац е-рецепта, који садржи јединствени идентификатор (IHE ID) - Образац 2. 

XV 

(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Српске", а 
примјењује се од 1.8.2022. године. 

(2) Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о усвајању Листе лијекова који се издају на рецепт 
из средстава обавезног здравственог осигурања ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/20, 1/21, 
89/21, 90/21 и 114/21). 

  

Прилог у PDF формату можете преузети овдје 

 

http://rsbih.paragraflex.com/bih/documents/Old/2022/b2022_071/b2022_071_006.pdf

