Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042
е-mail: public@rzzo.rs
ПИБ бр. 101288707
мат. бр. 06042945
рач. бр. 840-26650-09___
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 од 22.11.2013. године,
сазивам
XI седницу Централне комисије за лекове Републичког фонда за здравствено осигурање
која ће се одржати дана 24. новембра 2014. године у Београду, ул. Јована Мариновића 2,
са почетком у 13 часова
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање Записника са X седнице Централне комисије за лекове
3. а) Усвајање измене и допуне Листе лекова која обухвата:
- лекове за које је поднет Захтев за стављање лека на Листу лекова који се прописију и издају
на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем тексту: Листа лекова), а чији
се ИНН, исти или сродан фармацеутски облик налази на Листи лекова за које су носиоци
дозволе прихватили предложену цену за лек (Табела бр. 1)
- лекове који се налазе на Листи лекова, а на чију цену утичу поднети захтеви за лекове из
претходне алинеје (Табеле бр. 2,3,4 и 5)
б) обрачун уштеда средстава РФЗО на основу стављања напред наведених лекова на Листу
лекова, а чији се ИНН, исти или сродан фармацеутски облик налази на Листи лекова, применом
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 ("Сл. Гласник" РС бр.
41/14,125/14, у даљем тексту: Правилник о критеријума) (Табела бр. 6)
ц) лекови за које је поднет Захтев за стављање лека на Листу, а чији се ИНН, исти или сродан
фармацеутски облик налази на Листи лекова за које носиоци дозволе нису прихватили
предложену цену за лек (Табела бр. 7)
4. Разматрање лекова који се скидају у са Листе лекова:
а) лекови који се скидају са Листе лекова у оквиру истог ИНН за које носиоци дозволе нису
прихватили цену усклађену са Правилником о критеријумима, а на чију цену утичу поднети
Захтеви за стављање лека на Листу лекова, а чији се ИНН, исти или сродан фармацеутски
облик налази на Листи лекова (Табела бр. 8)
б) лекови који се скидају са Листе лекова на основу поднетог ЦКЛ-2 обрасца (Tабела бр.9)

5. Измене Листе лекова у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о највишим ценама
лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт ("Сл. Гласник "РС
бр. 118/14, у даљем тексту: Одлука о највишим ценама лекова)
а) лекови који се скидају са Листе лекова у складу са Одлуком о највишим ценама лекова
(Табела бр. 10)
б) измене произвођача, државе производње, паковања и јачине лека на Листи лекова у складу
са Одлуком о највишим ценама лекова ( Табеле бр. 11 и 12)
ц) снижење цене лекова у складу са Одлуком о највишим ценама лекова (Табеле бр. 13 и 14)
6. Разматрање захтева за повећање цена на захтев фармацеутских кућа (Табела бр.15)
7. Разматрање иницијативе Министарства Здравља за стављање лека Витамини Б
комплекса за парентералну примену на Листу Д Листе лекова и мишљења Републичке
стручне комисије за нефрологију и урологију о одговарајућој замени за лек BEVIPLEX
лиофилизат раствор за ињекцију са растварачем, у терапији болесника на дијализи
(Табела бр.16)
8. Нови Правилник о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на
Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе лекова
("Сл. Гласник" РС бр. 41/14,125/14)
9. Измене на Листи лекова у складу са изменама дозволе за лек Агенције за лекове и
медицинска средства Србије (Табела бр. 17)
10. Разно (Табела бр.18)

ПРЕДСЕДНИК ЦКЛ
Проф. др Весна Бјеговић-Микановић

У Београду, 21.11.2014. год.

