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ферентне 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 лије-
кове 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 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 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 раства-
рања прашка за оралну суспензију припада накнада у изно-
су 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) класи-

фикације,
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 мате-

ријал 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 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.

(6) Лијек се прописује и издаје на рецепту у електрон-
ској 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 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 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 при-
марног нивоа здравствене заштите - Образац 1, и

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

XV
(1) Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања 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 (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 73/20, 1/21, 89/21, 90/21 
и 114/21).

Број: 02/002-2358-4/22 В.д. предсједника
14. јула 2022. године Управног одбора,
Бања Лука Др Саша Вученовић, с.р.

ОСНОВНА ЛИСТА - ЛИСТА А

АТС ИНН Облик лијека Доза
А - АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ

A03 - ЛИЈЕКОВИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ФУНКЦИОНАЛНЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНЕ ПОРЕМЕЋАЈЕ
А03F - ПРОПУЛЗИВИ

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

ИНДИКАЦИЈЕ 1 - За пацијенте обољеле од малигних обољења (С00-С97).
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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

супозиторије4 500 mg
ректална суспензија5 4 g/60 ml

ИНДИКАЦИЈЕ 3 - Chronova 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, протеаза6 капсуле (25 000 + 18 000 + 
1000) i.j.

ИНДИКАЦИЈЕ 6 - Цистична фиброза (E84).
А10 - АНТИХИПЕРГЛИКЕМИЦИ
А10А - ИНСУЛИНИ И АНАЛОЗИ

A10AB01 инзулин, хумани7 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
ИНДИКАЦИЈЕ 7 - Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолoга, ендокрино-

лога или интернисте дијабетолога.
A10AB04 инзулин лиспро8 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
A10AB05 инзулин аспарт8 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
A10AB06 инзулин глулисин8 раствор за инјекцију 100 i.j./ml

ИНДИКАЦИЈЕ 8 - a) Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на интензивираној терапији хуманим инзули-
нима у току посљедњих шест мјесеци (HbA1c ˃7%) у којих се уводи интензивирана терапија инзулинским анало-
зима (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 (гли-
кемија већа од 9 mmol/l, два сата послије оброка) и поред адекватне корекције дозирања инзулина и комплијансе 
пацијента у наведеном периоду од шест мјесеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендок-
ринолога, педијатра ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистич-
ком налазу утврди и документује испуњеност напријед наведених услова за увођење новог инзулина 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 инзулина у терапију.

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

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

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

ИНДИКАЦИЈЕ 10 - Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инзулинима у току 
посљедњих шест мјесеци (HbA1c ˃7%) у којих перзистирају понављане постпрандијалне хипергликемије (глике-
мија већа од 9 mmol/l, два сата послије оброка) или понављане хипогликемије (гликемија мања од 3,5 mmol/l) и 
поред адекватне корекције дозирања инзулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од шест 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 инзулина у терапију.

A10AE04 инзулин гларгин11 раствор за инјекцију 100 i.j./ml, 300 i.j./ml
A10AE05 инзулин детемир11 раствор за инјекцију 100 i.j./ml
A10AE06 инзулин деглудек11 раствор за инјекцију 100 i.j./ml

ИНДИКАЦИЈЕ 11 - а) Само за пацијенте са незадовољавајућом контролом дијабетеса на терапији хуманим инзулинима у току 
посљедњих шест мјесеци (HbA1c ˃7%) у којих перзистирају понављане хипогликемије (гликемија мања од 3,5 
mmol/l) и поред адекватне корекције дозирања инзулина и комплијансе пацијента у наведеном периоду од шест мје-
сеци. Лијек се уводи у терапију на основу мишљења интернисте ендокринолога, педијатра ендокринолога, ендокри-
нолога или интернисте дијабетолога, који је дужан да у специјалистичком налазу утврди и документује испуњеност 
напријед наведених услова за увођење новог инзулина 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 инзулина у терапију.



25.7.2022. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 71 7

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

100 јединица/ml + 
50 mcg/ml

A10AE56 инзулин деглудек, лираглутид12 раствор за инјекцију 100 i.j./ml + 3,6 mg/ml
ИНДИКАЦИЈЕ 12 - За болеснике са шећерном болешћу типа 2 са нерегулисаном гликемијом након примјене комбиноване терапије 

максималне дозе оралним антидијабетицима и инзулином или комбиноване терапије максималне дозе оралним 
антидијабетицима и агонсита GLP-1 рецептора који не успијевају постићи HbA1c <7%, те који уз то имају индекс 
тјелесне масе ≥ 30 kg/m2. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензивирана конвенционална инзулинска терапија), 
искључити краткодјелујући инзулински препарат. Лијек се у терапију уводи на основу мишљења интернисте ендок-
ринолога, 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  хипогликемијске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен 
апаратом за самоконтролу гликемије (меморија личног апарата)  и верификован налазом у картону пацијента, од-
носно специјалистичком налазу на основу ког 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 хипогликемијска епизода и верификован у његовом налазу;
- Податак о нивоу гликемије у току хипогликемијске, односно постпрандијалне хипергликемијске епизоде утврђен у 
здравственој установи и верификован налазом у картону пацијента, односно специјалистичком налазу на основу ког 
се лијек уводи у терапију.

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
A10BЈ02 лираглутидум13 раствор за инјекцију 6 mg/ml
A10BЈ03 ликсисенатид13 раствор за инјекцију 10 mcg/дози

20 mcg/дози
A10BЈ05 дулаглутид13 раствор за инјекцију 0,75 mg/0,5 ml

1,5 mg/0,5 ml
A10BJ06 семаглутид13 раствор за инјекцију 0,25 mg/дози

0,5 mg/дози
1 mg/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 ≥ 30 kg/m2. Уколико је пацијент на ИКИТ (интензиви-
рана конвенционална инзулинска терапија), искључити краткодјелујући инзулински препарат. Лијек се у терапију 
уводи на основу мишљења интернисте ендокринолога, ендокринолога или интернисте дијабетолога. Након шес-
томјесечног 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 aлфакалцидол14 меке капсуле 0,25 mcg
A11CC05 холекалциферол15 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 пет година.
B - КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ
В01 - АНТИКОАГУЛАНСИ
В01А - АНТИКОАГУЛАНСИ (АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА)

B01AA03 варфарин таблете 5 mg
B01AA07 аценокумарол таблете 4 mg
B01AC04 клопидогрел16 филм-таблете 75 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 16 - 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 К И ДРУГИ ХЕМОСТАТИЦИ

B02BD02 хумани фактор коагулације VIII17, туроктоког алфа17 прашак и растварач за раствор  
за инјекцију/ инфузију

500 i.j.; 1000 i.j.

B02BD04 хумани фактор коагулације IX17 прашак и растварач за раствор 
за инјекцију/ инфузију

500 i.j.; 1000 i.j.

ИНДИКАЦИЈЕ 17 - Само на препоруку специјалисте хематолога/педијатра.
В03 - АНТИЕНЕМИЦИ (ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ АНЕМИЈЕ )
В03А - ПРЕПАРАТИ ГВОЖЂА

В03АА02 гвожђе (II) - фумарат капсуле 350 mg
B03AB05 декстриферон18 орални раствор 50 mg/ml
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B03AB09 гвожђе (III) - протеинсукцинилат18 орални раствор 80 mg/15 ml
ИНДИКАЦИЈЕ 18 - 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 пропафенон19 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 19 - По препоруци кардилога или интернисте.
C02 - АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ
С02А - АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ЦЕНТРАЛНОГ ДЈЕЛОВАЊА

C02AB01 метилдопа20 филм-таблете 250 mg
ИНДИКАЦИЈE 20 - Артеријска хипертензија у трудноћи (О10-О16).
С03 - ДИУРЕТИЦИ
С03А - СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ

C03AA03 хидрохлоротиазид таблете 25 mg
C03D - ДИУРЕТИЦИ КОЈИ ШТЕДЕ КАЛИЈУМ

C03DA01 спиронолактон21 таблете 25 mg; 100 mg
ИНДИКАЦИЈE 21 - 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

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 киселина22 маст (0,5 + 30,0) mg/g
ИНДИКАЦИЈE 22 - 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, етинилестрадиол23 филм-таблете (015 + 0,03) mg
ИНДИКАЦИЈE 23 - Хормонска контрацепција (Z30), уз препоруку гинеколога или ендокринолога.
G03D - ПРОГЕСТЕРОНИ

G03DA04 прогестерон24 капсула, мека 100 mg
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G03DB01 дидрогестерон24 филм-таблете 10 mg
ИНДИКАЦИЈE 24 - Пријетећи побачај. Превенција понављаних побачаја узрокованих недовољним лучењем прогестерона. Опа-

сност од пријевременог порођаја. У поступку процедуре вантјелесне оплодње. Лијек се уводи у терапију по препо-
руци гинеколога.

G03H - АНТИАНДРОГЕНИ
G03HA01 ципротерон25 таблете 50 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 25 - Иноперабилни карцином простате (С61), на основу мишљења онколога или уролога или ендокринолога.
Н - ХОРМОНСКИ ПРЕПАРАТИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ, ИСКЉУЧУЈУЋИ ПОЛНЕ ХОРМОНЕ И ИНЗУЛИНЕ

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

Н01АС01 соматропин 6 инјекција, прашак и раства-
рач за раствор за инјекцију 
у напуњеном инјекционом 

пену

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 26 - 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 хидрокортизон27 таблете 10 mg; 20 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 27 - 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 пропилтиоурацил28 таблете 50 mg; 100 mg
Н03ВВ02 тиамазол таблете 20 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 28  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.)
H05 - ЛИЈЕКОВИ ЗА УСПОСТАВЉАЊЕ ХОМЕОСТАЗЕ КАЛЦИЈУМА
H05A - ПАРАТИРОИДНИ ХОРМОНИ И АНАЛОЗИ

H05AA02 терипаратид29 раствор за инјекцију у уло-
шку

20 mcg/80 mcl

ИНДИКАЦИЈЕ 29 - Код особа са тешком остеодензитометријски доказаном остеопорозом (BMD преко 3,5). За особе са остеопорот-
ским 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 (ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ БАКТЕРИЈСКИХ ИНФЕКЦИЈА)
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/5 ml
прашак за оралну суспензију 100 mg/ml

J01CE02 феноксиметилпеницилин таблете 600 000 i.j.; 
1 200 000 i.j.

прашак за оралну суспензију 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 500 mg

прашак за оралну суспензију 250 mg/5 ml
J01E - СУЛФОНАМИДИ И ТРИМЕТОПРИМ

Ј01ЕЕ01 сулфаметоксазол, триметоприм таблете 400 mg + 80 mg
сируп (200 + 40) mg/5ml

J01F - МАКРОЛИДИ, ЛИНКОЗАМИДИ И СТРЕПТОГАМИНИ
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J01FA01 еритромицин филм-таблете,
прашак за оралну суспензију

500 mg,
250 mg/5 ml

J02 - АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ
Ј02А - АНТИМИКОТИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

Ј02АС01 флуконазол30 капсуле 50 mg; 100 mg; 150 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 30 - Наставак болничког лијечења уз ограничење примјене до 21 дан.
J05 - АНТИВИРУСНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ
Ј05А - ЛИЈЕКОВИ СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА ВИРУСЕ

J05AB01 ацикловир31 таблете 200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 31 - 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 ламивудин32 филм-таблете 100 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 32 - 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 бикалутамид33 филм-таблете 50 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 33 - Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (С61) уз препоруку специјалисте онколога.
L02BG03 анастрозол34 филм-таблете 1 mg
L02BG06 ексеместан34 обложене таблете 25 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 34 - 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 циклоспорин35 капсуле 25 mg; 50 mg; 100 mg
орални раствор 100 mg/ml, 50 ml

L04AA05 такролимус35 капсуле 0,5 mg; 1 mg; 5 mg
тврда капсула са продуженим 

ослобађањем
0,5 mg; 1 mg; 3mg; 

5 mg
таблете са продуженим осло-

бађањем
0,75 mg; 1 mg; 4 mg

L04AA06 микофенолат мофетил35 капсуле 250 mg
L04AA06 микофенолна киселина35 гастрорезистентне таблете 180 mg; 360 mg
L04AX01 азатиоприн35 таблете, филм-таблете 50 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 35 - 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 сируп36 100 mg/5 ml
филм-таблете, дражеје 400 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 36 - 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 морфин37 сируп 10 mg/5 ml
оралне капи 20 mg/ml

N02AA55 оксикодон, налоксон38 таблете са продуженим осло-
бађањем

2,5 mg + 5 mg
5 mg + 10 mg
10 mg + 20 mg
20 mg + 40 mg

N02AB03 фентанил37 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)

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

cm2)
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N02AE01 бупренорфин37 трансдермални фластер 35 mcg/h
52,5 mcg/h
70 mcg/h

N02AX02 трамадол37 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/5 ml

супозиторије 200 mg
ИНДИКАЦИЈЕ 37 - 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 (неспеци-
фична 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.
38 - За лијечење умјерено јаког до јаког хроничног бола код болесника са малигним обољењем (C00-C97), на препо-
руку онколога.

N03 - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ
N03A - АНТИЕПИЛЕПТИЦИ

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

таблете са продуженим осло-
бађањем

400 mg

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

N03AG01 натријум-валпроат таблете са продуженим осло-
бађањем

300 mg; 500 mg

N03AG01 натријум-валпроат гастрорезистентне таблете 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
N03AX14 леветирацетам40 филм-таблете 250 mg; 500 mg; 1000 

mg
орални раствор 100 mg/1 ml

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; 1 mg; 2 mg

таблете са продуженим осло-
бађањем

2 mg; 4 mg; 8 mg

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

бађањем
0,26 mg; 0,52 mg; 1,05 

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, распадљиве 

таблете за уста
5 mg; 10 mg

N05B - АНКСИОЛИТИЦИ
N05BA01 диазепам42 таблете 10 mg

ИНДИКАЦИЈЕ 42 - Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29).
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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

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 здрав-

ствених 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 ра-
спршивач

5 mg/ml

инхалациона суспензија за 
распршивач

100 mcg/доза

R03AC18 индакатерол44 прашак за инхалацију, тврда 
капсула

150 mcg

R03AK04 беклометазон, салбутамол45 стлачени инхалат, суспензија (250 + 100) mcg/1 доза
R03AK06 салметерол, флутиказон45, 46 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, формотерол45, 46 стлачени инхалат, раствор (100 + 6) mcg/инха-
лацији

R03AK07 будесонид, формотерол45, 46

(320 + 9) mcg/дози
прашак инхалата (160 + 4,5) mcg/дози

R03AK10 флутиказон фуроат, вилантерол
184/22 mcg45

прашак за инхалацију, по-
дијељени

92/22 mcg45, 46

R03AL04 индакатерол, гликопиронијум бромид44 прашак за инхалацију, тврда 
капсула

(85 + 43) mcg/дози

R03AL09 беклометазон, формотерол, гликопиронијум бромид47 стлачени инхалат, отопина (87 + 5 + 9) mcg/дози
ИНДИКАЦИЈЕ 44 -ХОПБ (Ј44).

45 - Астма (Ј45).
46 - Стадијум Ц ХОПБ (Ј44), Стадијум Д ХОПБ (Ј44).
47 - 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 тиотропијум48 прашак за инхалацију у твр-
дој капсули

0,018 mg

раствор за инхалацију 2,5 mcg/дози
прашак за инхалацију у твр-

дој капсули
10 mcg/дози

R03BB05 аклидинијум48 прашак за инхалацију 322 mcg/дози
R03BB06 гликопиронијум бромид48 прашак за инхалацију, тврда 

капсула
44 mcg

ИНДИКАЦИЈА 48 - ХОПБ (Ј44).
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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 осло-
бађањем

350 mg

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

R05CB13 дорназа алфа49 раствор за распршивање 1 mg/1 ml
ИНДИКАЦИЈА 49 - Цистична фиброза (Е48).
R06 - АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ
R06A - АНТИХИСТАМИНИЦИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

R06AX13 лоратадин50 сируп 5 mg/5 ml
R06AX27 деслоратадин51 сируп 0,5 mg/ml

ИНДИКАЦИЈЕ 50 - За дјецу до 15 година и особе са поремећеним актом гутања.
51 - 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 - НУТРИЦИЈЕНТИ И ВЈЕШТАЧКИ ЗАСЛАЂИВАЧИ

V06AC01 дијететски препарат (РАМ I, II, III) прашак
V06DX02 безглутенско брашно52

V06DX01 дијететски препарат53 прашак, течност
V06DX03 дијететски препарат за ентералну примјену54 течност
V06DX дијететски препарат - храна за посебне медицинске намје-

не55
прах

ИНДИКАЦИЈЕ 52 - Целијакија (К90.0).
53 - Само за пацијенте обољеле од фенилкетонурије (Е70) и хиперамонијемије (Е72.2). Глутарна ацидурија. Болест 
урина мириса јаворовог сирупа (MSUD).
54 - Цистична фиброза (Е84). Мукополисахаридоза тип III (E76.3). АЛС (G12.2). Лафорина болест. Pelizeaus-
Merzbacherova болест. Rettov синдром (F84.1). Ментална ретардација X - везана тип 3 (F71.1). Batenova болест 
(Е75.4). Глутарна ацидуриа, Edwardsov синдром. Мукополисахаридоза тип II (Хантеров синдром) - Е76.1.
55 - Интолеранција протеина крављег млијека. Мултипла алергија на храну. Nethertonov синдром (Q80.9). По препо-
руци педијатра.

ЛИСТА НЕРЕГИСТРОВАНИХ ЛИЈЕКОВА НЕОПХОДНИХ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОБОЉЕЊА - ЛИСТА А1

АТС ИНН Облик лијека Доза
А - АЛИМЕНТАРНИ ТРАКТ И МЕТАБОЛИЗАМ

A11 - ВИТАМИНИ
А11С - ВИТАМИН А, ВИТАМИН Д, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ

А11СС02 дихидротахистерол1 
капсуле (перле)

оралне капи 1 mg/ml
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, eтамбутол таблете (75 + 150 + 275) mg

J04AM06 исониазид, рифампицин, eтамбутол, 
пиразинамид

таблете (75 + 150 + 275 + 400) mg
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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

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 пе-
дијатра 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

2,5 ml/ 10 mg
микроклизма 2,5 ml/5 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 додаје се супстанца и индикације, и то: “Натријум-бензоат у облику прашка, индикација - хиперамонијемија (Е72.2)”.

ЛИСТА Б

ATC ИНН Облик лијека Доза
Проценат 
учешћа 

осигураног 
лица

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 50%
A02BC02 пантопразол1 гастрорезистентне таблете 20 mg; 40 mg 50%
A02BC03 лансопразол1 капсуле 15 mg; 30 mg 50%
A02BC05 есомепразол1 гастрорезистентне капсуле 20 mg; 40 mg 50%

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 специјали-
сте абдоминалног хирурга уз налаз горње ендоскопије уз ограничење примјене до 14 дана од успостављања дијагно-
зе, 2) као наставак терапије након болничког лијечења до осам дана у току 12 мјесеци.
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A07 - АНТИДИЈАРОИЦИ И ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ/АНТИИНФЕКТИВНИ ЛИЈЕКОВИ
А07Е - ИНТЕСТИНАЛНИ АНТИИНФЛАМАТОРНИ ЛИЈЕКОВИ

А07ЕА06 будесонид2 капсуле 3 mg 50%
A07EC02 месалазин3 гастрорезистентне грануле 500 mg; 1000 

mg
50%

ИНДИКАЦИЈЕ 2 - Акутна Chronova болест благог до умјереног облика код које је захваћен илеум и/или узлазни колон уз ограни-
чење примјене до осам недјеља у току 12 мјесеци. Колагенозни колитис уз ограничење примјене до осам недјеља у 
току 12 мјесеци.
3 - Лијечење акутних епизода и одржавање ремисије улцерозног колитиса.

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

A10BB01 глибенкламид таблете 1,75 mg; 3,5 
mg; 5 mg

50%

A10BB12 глимепирид таблете 2 mg; 3 mg 
;4 mg

50%

A10BD07 ситаглиптин, метформин4 филм-таблете (50 + 1000) mg 50%
A10BD08 вилдаглиптин, метформин4 филм-таблете (50 + 850) mg

(50 + 1000) mg
50%

A10BD13 алоглиптин, метформин4 филм-таблете (12,5 + 850) 
mg

(12,5 + 1000) 
mg

50%

A10BH01 ситаглиптин4 филм-таблете 100 mg 50%
A10BH02 вилдаглиптин4 таблете 50 mg 50%
A10BH04 алоглиптин4 филм-таблете 12,5 mg; 25 mg 50%
A10BX12 емпаглифлозин5 филм-таблете 10 mg; 25 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 4 - 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 ендокринолога.
5 - За лијечење дијабетес мелитуса типа 2 код одраслих особа, када дијета и физичка активност не пружају одгова-
рајућу контролу гликемије, код примјене метформина због неподношљивости, те у комбинацији са другим лијеко-
вима 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 Д, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ КОМБИНАЦИЈЕ

A11CC04 калцитриол капсуле 0,25 mcg 50%
B - КРВ И КРВОТВОРНИ ОРГАНИ

В01 - АНТИКОАГУЛАНСИ
В01А - АНТИКОАГУЛАНСИ (АНТИТРОМБОТИЧКА СРЕДСТВА)

B01AC22 прасугрел6 филм-таблете 5 mg; 10 mg 50%
B01AC30 клопидогрел, ацетилсалицилна кисе-

лина7
филм-таблете (75 + 100) mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 6 - Примијењен истовремено са ацетилсалицилном киселином, индикован је у превенцији атеротромботичких до-
гађаја код одраслих пацијената са акутним коронарним синдромом (нестабилна ангина пекторис, инфаркт миокарда 
без елевације ST сегмента или инфаркт миокарда са елевацијом ST сегмента) код пацијената који се подвргавају 
примарној или одложеној перкутаној коронарној интервенцији (PCI) на препоруку специјалисте кардиолога уз огра-
ничење примјене до шест мјесеци.
7 - Превенција секундарног можданог удара и пролазних исхемијских можданих напада (TIA), по препоруци неуро-
лога, уз ограничење примјене до шест мјесеци.

B01AF01 ривароксабан филм-таблете 10 mg8

15 mg9

20 mg9

50%

B01AF02 апиксабан филм-таблете 2,5 mg8, 9

5 mg9

50%

ИНДИКАЦИЈЕ 8 - Превенција венске тромбоемболије код великих ортопедских захвата доњих екстремитета уз ограничење примје-
не до 21 дан.
9 - 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 ат-
ријалном фибрилацијом по препоруци кардиолога уз ограничење примјене до шест мјесеци.

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

C01BD01 амиодарон10 таблете 200 mg 50%
ИНДИКАЦИЈЕ 10 - По препоруци кардиолога или интернисте.
C01D - ВАЗОДИЛАТАТОРИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА

C01DA14 изосорбид мононитрат капсуле са продуженим ослоба-
ђањем

40 mg 50%

ретард таблете 40 mg 50%
C01E - ОСТАЛИ ЛИЈЕКОВИ У ТЕРАПИЈИ БОЛЕСТИ СРЦА
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C01EB15 триметазидин11 таблете са прилагођеним ослоба-
ђањем

35 mg 50%

капсула са продуженим ослоба-
ђањем

80 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 11 - Angina pectoris (I20) по препоруци кардиолога.
C02 - АНТИХИПЕРТЕНЗИВИ
C02C - АНТИАДРЕНЕРГИЦИ, ПЕРИФЕРНОГ ДЈЕЛОВАЊА

C02AC05 моксонидин12 филм-таблета 0,2 mg; 0,4 mg 50%
C02CA04 доксазосин таблете 2 mg, 4 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 12 - По препоруци интернисте или кардиолога.
C03 - ДИУРЕТИЦИ
С03А - СЛАБИ ДИУРЕТИЦИ, ТИАЗИДИ

С03АВ08 метиклотиазид, амилорид таблете 5 mg + 10 mg 50%
C03C - СНАЖНИ ДИУРЕТИЦИ (ДИУРЕТИЦИ HENLEOVE ПЕТЉЕ )

C03CA01 фуросемид таблете 40 mg 50%
500 mg13 50%

C03CA04 торасемид14 таблете 5 mg; 10 mg 50%
ИНДИКАЦИЈЕ 13 - Срчана инсуфицијенција (I50), по препоруци кардиолога.

14 - 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 50%
C07 - БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА
С07А - БЛОКАТОРИ БЕТА-АДРЕНЕРГИЧКИХ РЕЦЕПТОРА

C07AB02 метопролол таблете 50 mg; 100 mg; 
200 mg

50%

C07AB07 бисопролол филм-таблете 5 mg; 10 mg 50%
C07AG02 карведилол15 таблете 12,5 mg; 25 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 15 - Срчана инсуфицијенција (I50).
C08 - БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА
C08C - СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ВАСКУЛАРНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ

C08CA01 амлодипин таблете 5 mg; 10 mg 50%
C08CA09 лацидипин16 филм-таблете 2 mg; 4 mg 50%
C08CA13 лерканидипин17 филм-таблете 10 mg; 20 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 16 - Само за пацијенте са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом (N18).
17 - Само код пацијената који су имали нежељене ефекте на лијек амлодипин, уз препоруку интернисте.

C08D - СЕЛЕКТИВНИ БЛОКАТОРИ КАЛЦИЈУМСКИХ КАНАЛА СА ДИРЕКТНИМ ДЈЕЛОВАЊЕМ НА СРЦЕ
C08DB01 дилтиазем таблете 90 mg 50%

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

50%

C09AA03 лизиноприл таблете 10 mg; 20 mg 50%
C09AA08 цилазаприл филм-таблете 2,5 mg; 5 mg 50%
C09AA09 фосиноприл таблете 10 mg; 20 mg 50%
C09AA10 трандолаприл капсуле 0,5 mg; 2 mg; 

4 mg
50%

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

50%

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

5 mg + 25 mg

50%

С09ВА06 квинаприл, хидрохлоротиазид филм-таблете 20 mg + 12,5 
mg

50%

C09BA08 цилазаприл, хидрохлоротиазид филм-таблете 5 mg + 12,5 mg 50%
C09BA09 фосиноприл, хидрохлорозиазид таблете 20 mg + 12,5 

mg
50%

C09BB02 еналаприл, лерканидипин филм-таблетa 10 mg + 10 mg
20 mg + 10 mg

50%
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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

50%

C09C - АНТАГОНИСТИ РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II, МОНОКОМПОНЕНТНИ
C09CA04 ирбесартан18 филм-таблете 150 mg; 300 

mg
50%

C09D - АНТАГОНИСТИ РЕЦЕПТОРА АНГИОТЕНЗИНА II, КОМБИНАЦИЈЕ
C09DA04 ирбесартан, хидрохлоротиазид18 филм-таблете 150 mg + 12,5 

mg;
300 mg + 12,5 

mg

50%

C09DB01 амлодипин, валсартан филм-таблетa 5 mg + 80 mg
5 mg + 160 mg

10 mg + 160 
mg

50%

C09DX01 амлодипин, хидрохлоротиазид, валсартан филм-таблетa 5 mg + 12,5 mg 
+ 160 mg

5 mg + 25 mg 
+ 160 mg

10 mg + 12,5 
mg + 160 mg

50%

C09DX04 сакубитрил, валсартан19 филм-таблете (24 + 26) mg
(49 + 51) mg
(97 + 103) mg

50%

ИНДИКАЦИЈЕ 18 - Само код пацијената са нежељеним ефектима на ACE инхибиторе, по препоруци интернисте.
19 - Код пацијената са симптоматском хроничном срчаном инсуфицијенцијом са редукованом ејекционом фракцијом 
испод 35% (NYHA II-IV), по препоруци кардиолога.

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

C10AA01 симвастатин20 филм-таблете 10 mg; 20 mg; 
40 mg

50%

C10AA05 аторвастатин20 филм-таблете 10 mg; 20 mg; 
40 mg; 80 mg

50%

C10AA07 розувастатин20 филм-таблете 5 mg; 10 mg; 
20 mg; 40 mg

50%

C10AB05 фенофибрат22 таблета 145 mg 50%
C10AX09 eзетимиб21 таблета 10 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 20 - Секундарна превенција коронарне болести (I20-I25). Diabetes mellitus са хиперлипидемијом (Е10-Е11). Хронич-
на бубрежна инсуфицијенција (N18). Стање пресађеног органа (Z94) са хиперлипидемијом.
21 - Секундарна превенција коронарне болести (I20-I25). Дијабетес мелитус са хиперлипидемијом (Е10-Е11). Хро-
нична бубрежна инсуфицијенција (N18). Присуство имплантата и графтова на срцу и крвним судовима (Z95). Лијек 
се уводи у терапију по препоруци кардиолога или ендокринолога.
22 - Лијек се уводи у терапију након тромјесечне дијете када триглицериди у крви нису мањи од 4,6 mmol/l, по пре-
поруци интернисте или кардиолога.

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. + 

35000 i.j.

50%

G01AA51 нисататин, нифурател мека вагинална капсула 200 000 i.j.+ 
500 mg

50%

G04 - УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ
G04B - УРОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ

G04BD08 солифенацин филм-таблете 5 mg; 10 mg 50%
G04BE08 тадалафил23 филм-таблетa 5 mg 50%

ИНДИКАЦИЈA 23 - Бенигна хиперплазија простате (N40) након што су исцрпљене остале фармакотерапијске могућности. Лијек се 
уводи у терапију по препоруци уролога.

G04C - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БЕНИГНЕ ХИПЕРТРОФИЈЕ ПРОСТАТЕ
G04CA02 тамсулозин24 капсулe, филм-таблетe 0,4 mg 50%
G04CB01 финастерид24 филм-таблете 5 mg 50%
G04CB02 дутастерид24 меке капсуле 0,5 mg 50%
G04CA52 дутастерид, тамсулозин24 капсуле (0,5 + 0,4) mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 24 - Бенигна хипертрофија простате (N40), на препоруку специјалисте уролога.
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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 50%
Ј - АНТИИНФЕТИВНИ ЛИЈЕКОВИ ЗА СИСТЕМСКУ ПРИМЈЕНУ

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

J01MA06 норфлоксацин филм-таблете 400 mg 50%
L - АНТИНЕОПЛАСТИЦИ И ИМУНОМОДУЛАТОРИ

L04 - ИМУНОСУПРЕСИВИ
L04А - ИМУНОСУПРЕСИВИ

L04AA13 лефлуномид25 филм-таблете 20 mg 50%
ИНДИКАЦИЈЕ 25 - Препорука специјалисте реуматолога ако су исцрпљене остале терапијске могућности.

М - МИШИЋНО-КОШТАНИ СИСТЕМ
M05 - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА КОСТИЈУ
М05В - БИФОСФОНАТИ

М05ВА04 алендронска киселина26 таблете 70 mg 50%
М05ВА06 ибандронска киселина26 филм-таблете 150 mg 50%

ИНДИКАЦИЈЕ 26 - Препорука специјалисте ендокринолога, реуматолога, физијатра (лијечење остеопорозе (М80-М82) - Т score 2,5 
SD на LS кичми или куку, прелом на слабу трауму независно о Т score-u).

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

N03AX12 габапентин капсуле 100 mg; 300 
mg; 400 mg

50%

N05 - ПСИХОЛЕПТИЦИ
N05A - АНТИПСИХОТИЦИ

N05AX08 рисперидон27 филм-таблете 1 mg; 2 mg; 
3 mg

50%

N05AX12 арипипразол орално дисперзибилна таблета 10 mg 50%
ИНДИКАЦИЈЕ 27 - Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20-F29).
N05C - ХИПНОТИЦИ И СЕДАТИВИ

N05CF02 золпидем филм-таблете 5 mg; 10 mg 50%
N06 - ПСИХОАНАЛЕПТИЦИ
N06A - АНТИДЕПРЕСИВИ

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

N06D - ЛИЈЕКОВИ У ТЕРАПИЈИ ДЕМЕНЦИЈЕ
N06DA02 донепезил

орална дисперзибилна таблета
5 mg; 10 mg 50%

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

R01AD12 флутиказон фуроат28 спреј за нос, суспензија 27,5 mcg/дози 50%
R01AD58 азеластин, флутиказон спреј за нос, суспензија (125 + 50) 

mcg/дози
50%

ИНДИКАЦИЈЕ 28 - За дјецу до 15 година.
R05 - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ КАШЉА И ПРЕХЛАДЕ
R05D - АНТИТУСИЦИ, ИСКЉУЧУЈУЋИ КОМБИНАЦИЈЕ СА ЕКСПЕКТОРАНСИМА

R05DA04 кодеин29 таблете 30 mg 50%
ИНДИКАЦИЈЕ 29 - Супресија надражајног кашља код малигних обољења дисајних путева (С30-С39), по препоруци специјалисте.

S - СЕНЗОРНИ ОРГАНИ
S01 - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ ОКА
S01A - АНТИИНФЕКТИВИ

S01AD03 ацикловир
маст за очи

30 mg/g 50%

S01E - ЛИЈЕКОВИ ЗА ЛИЈЕЧЕЊЕ ГЛАУКОМА И МИОТИЦИ
S01EC03 дорзоламид капи за очи, раствор 20 mg/ml 50%
S01ED51 латанопрост, тимолол капи за очи (50 mcg + 5 

mg)/ml
50%

S01EE01 латанопрост капи за очи, раствор 50 mcg/2,5 ml 50%
S01EE01 травопрост капи за очи 40 mcg/ml 50%
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