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HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE 

 
ODLUKU 

o listi lijekova koji se mogu propisivati i izda-
vati na teret sredstava obveznog zdravstvenog 

osiguranja Hercegbosanske županije (Pozitivna 
lista lijekova) 

 

I. 
 

 Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova koji 
se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava 
obveznog zdravstvenog osiguranja Hercegbosan-
ske županije (u daljem tekstu: Pozitivna lista li-
jekova HBŽ), kao i cijene lijekova na Pozitivnoj 
listi lijekova Hercegbosanske županije. 
 

II. 
 

 Lista lijekova iz točke I. ove Odluke, sastavni 
dio ove odluke (Prilog 1.) 
 

III. 
 

 Pozitivna lista lijekova HBŽ sačinjena je u 
skladu s Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor 
lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u 
Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja 
i skidanja lijekova sa liste lijekova, obvezama 
Ministarstava zdravstva, Zavoda zdravstvenog 
osguranja, te proizvođača i prometnika lijekova 
uvrštenih na listi lijekova, kao i korištenje lijekova 
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 45/13) (u 
daljem tekstu: Pravilnik). 
 

IV. 
 

 Pozitivna lista lijekova HBŽ sačinjena je 
prema međunarodnom nezaštićenom nazivu li-
jeka-INN (u daljem tekstu: generički naziv lijeka), 
kao i prema Anatomsko-terapijsko-kemijskoj 
klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organi-
zacije (u daljem tekstu: ATC), te sadrži i zaštićene 
nazive lijekova, a u skladu sa člankom 5. Pravil-
nika. 
 

V. 
 

 Obvezni podaci o lijekovima u Pozitivnoj listi 
lijekova HBŽ, u skladu s odredbama članka 15. 
Pravilnika, su sljedeći: 

- šifra lijeka prema anatomsko-terapijsko-
kemijskoj klasifikaciji lijekova – ATC, 

- međunarodno nezaštićeno ime lijeka – 
INN, 

- zaštićeni naziv lijeka, 
- naziv proizvođača lijeka, 
- farmaceutski oblik lijeka, 
- jačina lijeka, 
- originalno pakiranje lijeka, 

- medicinske indikacije 
- režim propisivanja i izdavanja lijeka, 
- cijena lijeka za svaki farmaceutski oblik i 

jačinu lijeka za orginalno pakiranje, 
- sudjelovanje u postupku Zavoda za 

zdravstveno osiguranje u cijeni lijeka. 
 

VI. 
 

 Cijene lijekova iz točke V. alineje 10. ove Od-
luke izračunate su sukladno članku 7. stavku 2. 
Pravilnika. 
 

VII. 
 

 Cijena lijeka koju priznaje Zavod podrazum-
jeva cijenu lijeka koju priznaje Zavod za isti 
generički naziv lijeka, oblik, jačinu i orginalno 
pakiranje lijeka, a u skladu s postotkom sud-
jelovanja Zavoda za zdravstveno osguranje u ci-
jeni lijeka. 
 U strukturu cijene lijeka iz stavka 1. ove točke 
nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). 
 Cijena lijeka izražava se u BAM, i to u 
apoenima novčanica koje su u opticaju u Bosni i 
Hercegovini (udaljem tekstu. BiH). 
 

VIII. 
 

 U skladu s odredbama članka 33. Pravilnika, 
revizija Pozitivne liste lijekova HBŽ prethodno je 
uvjetovana obavljenom revizijom federalnih listi 
lijekova. 
 

IX. 
 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 
važiti Odluka o popisu lijekova koji se propisujui 
izdaju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje 
HBŽ – generička imena istih broj: 01-02-128-1/13 
od 25. 7. 2013. godine. 
 

X. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u „Narodnim novinama Hercegbo-
sanske županije“. 
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