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На основу члана 61. став 2. Закона о управи 

("Службени гласник БиХ", број 32/02), члана 30. 

Закона о административним таксама 

("Службени гласник БиХ", број 16/02), а у 

складу са чланом 22. Правилника о врсти, 

висини и начину плаћања трошкова за обављање 

послова Агенције за лијекове и медицинска 

средства Босне и Херцеговине СМ бр. 196/09 од 

16. јула 2009. године, министар Министарства 

финансија и трезора БиХ доноси   

 

НАРЕДБУ 

 

О УПЛАТНОМ РАЧУНУ ЗА УПЛАТУ 

ТРОШКОВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ О 

ЛИЈЕКОВИМА И МЕДИЦИНСКИМ 

СРЕДСТВИМА 

 

I 

 

Овом Наредбом прописује се начин уплате 

трошкова који су прописани Правилником о 

врсти, висини и начину плаћања трошкова за 

обављање послова Агенције за лијекове и 

медицинска средства Босне и Херцеговине СМ 

бр. 196/09 од 16. 07. 2009. године.   

 

II 

 

Уплатни рачун из тачке I. ове Наредбе припада 

Јединственом рачуну трезора (ЈРТ) који је 

отворен код УниЦредит Банк под називом ЈРТ 

Трезор БиХ - Таксе, број 3380002210018390.   

 

III 

 

1. Врста прихода из тачке I. ове Наредбе је:    

Врста прихода   

1.1.    Трошкови у вези са издавањем, обновом и 

измјеном дозволе за стављање лијека у промет     

722744 

1.2.    Трошкови у вези са израдом извјештаја о 

фармацеутском квалитету лијека      722745 

1.3.    Трошкови у вези са издавањем, обновом 

и измјеном дозволе за стављање 

традиционалног лијека у промет     722746 

1.4.    Трошкови у вези са издавањем, обновом 

и измјеном дозволе за стављање 

хомеопатског лијека у промет       722747 

1.5.    Трошкови у вези са издавањем закључка 

о категоризацији        722748 

1.6.    Трошкови овјере књиге евиденције 722749 

1.7.    Годишњи трошкови за одржавање 

регистрационе документације       722750 

1.8.    Трошкови издавања сагласности, 

односно дозволе за увоз - извоз лијекова 

и медицинских средстава       722751 

1.9.    Трошкови за издавање потврде 

о постојању и трајању ентитетске дозволе 722752 

1.10.    Трошкови у вези с оглашавањем лијекова 

стручној и широј јавности       722753 

1.11.    Трошкови у вези с поступком пријаве 

и издавањем дозволе за клиничко 

испитивање лијекова        722754 

1.12.    Трошкови у вези са издавањем 

и измјеном дозволе за обављање 

промета лијекова на велико       722755 

1.13.    Трошкови у вези са издавањем 

и измјеном дозволе за производњу лијека 722756 

1.14.    Трошкови у вези са контролом квалитете лијека      

722757 

1.15.    Трошкови у вези са уписом, измјеном 

и обновом уписа медицинских средстава у регистар 

медицинских средстава   722758 

1.16.    Трошкови у вези са оглашавањем 

медицинских средстава стручној 

и широј јавности       722759 

1.17.    Трошкови у вези са уписом и измјеном 

уписа правних особа у регистар 

произвођача медицинских средстава     722760 

1.18.    Трошкови у вези са уписом и измјеном 

уписа правних лица у регистар 

велетрговаца медицинских средстава 722761 

1.19.    Трошкови за издавање потврде о 

постојању и трајању ентитетске  

дозволе (за медицинска средства)  722762 

1.20.    Трошкови у вези са поступком пријаве 

и издавањем дозволе за клиничко 

испитивање медицинских средстава 722763 

 

 

 



IV 

 

Поља која се односе на уплате јавних прихода 

морају бити попуњена на сљедећи начин:   

1. Поље:    Број порезног обавезника - треба да 

садржи јединствени матични број грађанина, 

уколико уплату врши физичко лице, или 

тринаестоцифрени идентификациони број 

правног лица, уколико уплату врши правно 

лице,   

2. Поље:    Врста уплате - за сваку уплату треба 

бити "0",   

3. Поље:    Врста прихода - обавезно мора бити 

попуњено                једном од наведених врста 

прихода,   

4. Поље:    Општина - треба да садржи шифру 

општине                пребивалишта - сједишта 

уплатиоца,   

5. Поље:    Порезни период - треба да одговара 

датуму                уплате,   

6. Поље:    Буџетска организација - попунити                

бројевима "0717999",   

7. Поље:    Позив на број - попунити бројевима 

"0".   

 

V 

 

Ова Наредба ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у "Службеном гласнику БиХ", 

службеним гласилима ентитета и Дистрикта 

Брчко Босне и Херцеговине.   

 

Број 01-08/2-02-1-5792-1/09 

31. августа 2009. године 

Сарајево   

 

 

Министар 

Драган Вранкић, с. р. 




