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На основу члана 66. став 3, члана 132. и члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, број 25/19), 
Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 19. децембра 2022. године, доноси

П РА В И Л Н И К

о измени и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Члан 1.
У Правилнику о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања („Службени гласник РС”, број 40/22, у даљем тексту: Листа лекова), у Листи 

А, група H, после лека PREDNIZON (ЈКЛ 1047511) додаје се лек HYDROCORTISON GALEPHARM (ЈКЛ 1047412) који гласи:

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO
Pakovanje i 
jačina leka

Naziv 
proizvođača leka

Država
proizvodnje 

leka

Cena 
leka na 

veliko za 
pakovanje DDD

Cena leka 
na veliko 
po DDD

Participacija 
osiguranog 

lica Indikacija Napomena

1047412 H02AB09 hidrokortizon
HYDROCORTISON 
GALEPHARM tableta

blister deljiv 
na pojedinačne 
doze, 100 po 
10 mg

Formula 
Pharmazeutische 
und Chemische 
Entwicklungs 
GmbH Nemačka 2,862.40 30 mg 85.87 50.00

Члан 2.
У Листи лекова у Листи А, група N, после лека ZONISAMID (ЈКЛ 1084862) додаје се лек ZOCAP (ЈКЛ 1084870, ЈКЛ 1084871 и ЈКЛ 1084872) који гласи:

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO
Pakovanje i 
jačina leka

Naziv proizvođača 
leka

Država 
proizvodnje 

leka

Cena 
leka na 

veliko za 
pakovanje DDD

Cena leka 
na veliko 
po DDD

Participacija 
osiguranog 

lica Indikacija Napomena

1084870 N03AX15 zonisamid ZOCAP
kapsula, 
tvrda

blister, 28 po 
25 mg

Glenmark 
Pharmaceuticals 
S.R.O. Češka 388.50 0,2 g 111.00 50.00

Kod osoba obolelih od epilepsije 
koje imaju fokalne epileptičke 
napade ili fokalne epileptičke 
napade sa progresijom u bilateralne 
toničko-kloničke napade, kao 
dodatna terapija (za osobe starije od 
6 godina) ili monoterapija (za osobe 
starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; 
G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu 
mišljenja neuropsihijatra, neurologa, 
dečjeg neurologa ili pedijatra sa 
sekundarnog ili tercijarnog nivoa 
zdravstvene zaštite.

1084871 N03AX15 zonisamid ZOCAP
kapsula, 
tvrda

blister, 28 po 
50 mg

Glenmark 
Pharmaceuticals 
S.R.O. Češka 550.00 0,2 g 78.57 50.00

Kod osoba obolelih od epilepsije 
koje imaju fokalne epileptičke 
napade ili fokalne epileptičke 
napade sa progresijom u bilateralne 
toničko-kloničke napade, kao 
dodatna terapija (za osobe starije od 
6 godina) ili monoterapija (za osobe 
starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; 
G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu 
mišljenja neuropsihijatra, neurologa, 
dečjeg neurologa ili pedijatra sa 
sekundarnog ili tercijarnog nivoa 
zdravstvene zaštite.
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1084872 N03AX15 zonisamid ZOCAP
kapsula, 
tvrda

blister, 98 po 
100 mg

Glenmark 
Pharmaceuticals 
S.R.O. Češka 4,652.60 0,2 g 94.95 50.00

Kod osoba obolelih od epilepsije 
koje imaju fokalne epileptičke 
napade ili fokalne epileptičke 
napade sa progresijom u bilateralne 
toničko-kloničke napade, kao 
dodatna terapija (za osobe starije od 
6 godina) ili monoterapija (za osobe 
starije od
18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; 
G40.5; G40.8; G40.9).

Lek se uvodi u terapiju na osnovu 
mišljenja neuropsihijatra, neurologa, 
dečjeg neurologa ili pedijatra sa 
sekundarnog ili tercijarnog nivoa 
zdravstvene zaštite.

Члан 3.
У Листи лекова у Листи Б, група G, после лека MERIONAL (ЈКЛ 0044400) додаје се лек MERIOFERT (ЈКЛ 0044090) који гласи:

JKL ATC INN Zaštićeno ime leka FO
Pakovanje i 
jačina leka

Naziv 
proizvođača 

leka
Država 

proizvodnje leka

Cena 
leka na 

veliko za 
pakovanje DDD

Cena leka 
na veliko 
po DDD

Participacija 
osiguranog 

lica Indikacija Napomena

0044090 G03GA02 menotrofin MERIOFERT

prašak i 
rastvarač za 
rastvor za
injekciju

bočica (75 i.j.) 
sa praškom 
i ampula sa 
rastvaračem, 1 
po 1 ml

IBSA Institut 
Biochemique 
S.A. Švajcarska 1,766.60 75 i.j. 1,766.60 -

1. Sekundarni hipogonadotropizam 
(hipotalamusno i/ili pituitarno 
oštećenje).
2. Lečenje neplodnosti žene u 
postupku BMPO (N97).

Za indikaciju pod tačkom 1. lek se 
uvodi u terapiju na osnovu mišljenja 
endokrinologa zdravstvene ustanove 
koja obavlja zdravstvenu delatnost 
na tercijarnom nivou. Za indikaciju 
pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju 
na osnovu mišljenja ginekologa 
zdravstvene ustanove koja obavlja 
zdravstvenu
delatnost na sekundarnom ili 
tercijarnom nivou.

Члан 4.
У Листи лекова, у Листи Д, група H, додаје се ознака „о” за лек hidrokortizon (N002634) и гласи:

ŠIFRA 
LEKA ATC INN FO JAČINA 

LEKA INDIKACIJE

N002634 H02AB09 hidrokortizon 0 tablete 10 mg

Члан 5.
Овај правилник по добијању сагласности Владе ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службeном гласнику Републике Србије”.

30-01/2 број 110-71/22
У Београду, 19. децембра 2022. године

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање
Председник,

Вања Мандић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
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