
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО 
ОСИГУРАЊЕ 
Јована Мариновића 2 
Београд 
 
 
На основу члана 15. став 1. тачка 8. Статута Републичког фонда за здравствено 
осигурање („Службени гласник РС“, бр. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 и 32/13) а у вези са 
чланом 6. став 1. Пословника о раду Централне комисије за лекове 04 Број 450-
5861/13, Одлуком о изменама и допунама Пословника о раду Централне комисије за 
лекове и Плана рада Централне комисије 04 број 450-5860/13 сазивам 
 

IV ванредну седницу Централне комисије за лекове Републичког фонда за 
здравствено осигурање која ће се одржати дана 7. јула 2014. године у Београду, 

ул. Јована Мариновића 2, са почетком у 10 часова 
 

 
  За ову седницу предлажем следећи 
 

Д Н Е В Н И  Р Е Д 
 
 

1. Усвајање Дневног реда 
 

2. Усвајање Записника са редовних и вандредних седница Централне комисије за 
лекове 

 
3. Усвајање предлога допуне индикација за лекове који се користе у поступку 

биомедицински потпомогнутог оплођења на основу мишљења РСК за поступке 
биомедицински потпомогнутог оплођења од 04.07.2014. године. 
 

4. Усвајање предлогa Листе лекова која је саставни део Правилника о Листи 
лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања са ценама усклађеним са одредбама члана 29. Правилника о 
условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, 
измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова 
(„Службени  гласник РС“, број 41/14, у даљем тексту: Правилник о критеријумима): 

 
a) Примери методологије обрачуна цена у складу са чланом 29. Правилника о 

критеријумима;  
b) Збирна табела са лековима на које је примењен члан 29. Правилника о 

критеријумима за које је добијена писмена сагласност носиоца дозволе да ће по 
усклађеној цени континуирано снабдевати леком здравствене установе са 
којима Републички фонд за здравствено осигурање закључује уговор о пружању 
здравствене заштите осигураним лицима; 

c) Обрачун уштеде применом члана 29. Правилника о критеријумима; 
d) Списак лекова који се скидају са Листе лекова за које носиоци дозволе нису 

прихватили цену усклађену са одредбама члана 29. Правилника о 
критеријумима; 

e) Списак лекова на које није било могуће применити одредбе члана 29. 
Правилника о критеријумима због континуираног снабдевања. 
 

5. Скидање лекa Sodium ferric gluconate complex (B03AC07), 62,5 mg/5mL, ињекција 
са D Листе лекова. 

 
6. Техничка исправка Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 
средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС“, бр. 7/14, 39/14 и 



61/14) у вези прописивања ограничења у односу на године живота осигураних лица за 
лек Enbrel, 25 mg и 50mg раствор за  ињекцију у напуњеном ињекционом шприцу у 
складу са Одлуком Уставног суда Број IУо-515/2011 („Службени гласник РС“, број 
67/13). 
 
7.  Разматрање Захтева за стављање лекова  на Листу лекова који су поднети у складу 
са Правилником о критеријумима, начину и поступку за стављање, односно скидање 
лекова са Листе лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања („Службени гласник РС“, број 24/12) a који су разматрани на 
седницама Централне комисије за лекове у периоду од октобра 2013. године до 24. 
априла 2014. године. 
 
8. Разно 
 

 Информација за лек Adenuric, 80 mg и 120mg, филм таблета и Rocephin, 1g/3,5mL, 
прашак и растварач за раствор за ињекцију 

 Информација  у вези предлога измене индикације лека Avastin по Записнику ЦКЛ 
28.фебруар 2014. године, на основу предлога Републичке стручне комисије за 
онкологију од 03.02.2014. године. 

 
 
 
 
                                                         ПРЕДСЕДНИК ЦЕНТРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ 
 
                                                                  Проф. др Весна Бјеговић-Mикановић 
 
У Београду, 04.07.2014. године 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58014.13/65 

 


