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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, 32/13 и 23/15) а у вези са чланом 7. став 2.
Пословника о раду Централне комисије за лекове 04 број: 110-298/14 од 24.10.2014. године, сазивам
XIII седницу Централне комисије за лекове Републичког фонда за здравствено осигурање
која ће се одржати дана 22. октобра 2015. године у Београду, ул. Јована Мариновића бр. 2, са
почетком у 12 часова
За ову седницу предлажем следећи
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Дневног реда
2. Усвајање измене Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава

обавезног здравственог осигурања чији је саставни део Листа лекова која обухвата:
а) Усклађивање цена лекова на Листи лекова са Одлуком о највишим ценама лекова за употребу у
хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт („Службени гласник РС“ број 86/15 од
14.10.2015. године, у даљем тексту: Одлука), за оне лекове чија је цена у Листи лекова виша од
цене у Одлуци (Табеле бр. 1, 2, 3 и 4)
б) Измене у Листи лекова у складу са:
- мишљењима надлежних републичких стручних комисија (Табела бр. 5 а, допис бр. 1, 2, 3,4 и 5)
- дописом Института за јавно здравље "Др. Милан Јовановић Батут" у складу са Правилником о
имунизацији и начину заштите лековима (Табела бр. 5 б, допис 6)
в) Скидање лекова са Листе лекова (Табела бр. 6)
г) Измена података у Листи лекова у складу са изменама дозволе за стављање лека у промет
(Табела бр. 7)
д) Стављање лека на Листу Д Листе лекова (Табела бр. 8, допис 7)
3. Разно (Табела бр.9)
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