
ИЗМЈЕНА УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА  

 Измјена носиоца Потврде о упису или обнови уписа у Регистар медицинских средстава  

УПУТСТВО 

У складу с чланом 71. Правилника о медицинским средствима („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 

број: 4/10), у току периода важења Потврде о упису у Регистар медицинских средстава, носилац Потврде дужан је 

писаним путем обавијестити Агенцију о свакој измјени, обнови или допуни Потврде или документације која је 

достављена Агенцији приликом уписа/обнове уписа у Регистар медицинских средстава. 

Да би се извршила измјена носиоца Потврде о упису или обнови уписа медицинских средстава у Регистар 

(уз сагласност претходног носиоца Потврде), потребно је Агенцији за лијекове и медицинска средства БиХ 

поднијети захтјев за измјену уписа у Регистар медицинских средстава, тј. попунити одговарајући образац захтјева 

за упис у Регистар медицинских средстава. Поред навођења осталих тражених података, на 2. страни обрасца 

потребно је навести број претходно издате Потврде, означити ставку „Измјена“, те у табели означити тачку 3. 

„Измјена носиоца Потврде о упису у Регистар медицинских средстава“. Наведени образац налази се на интернет-

страни Агенције: www.almbih.gov.ba (Обрасци – медицинска средства). Захтјев попуњава и документацију 

доставља нови заступник произвођача. 

Уз захтјев је потребно приложити: 

1. Списак медицинских средстава која су обухваћена измјеном - табелу „додатак 1“, у штампаној и CD-

форми (попунити табелу која се налази на интернет-страни Агенције - Обрасци); 

2. Копију Потврде о упису или обнови уписа у Регистар медицинских средстава која је предмет измјене; 

3. Писмо ауторизације којим произвођач новом заступнику даје овлаштење за измјену носиоца Потврде и 
обављање послова везаних за упис медицинских средстава у Регистар, оригинал или нотарски овјерену 
копију у земљи произвођача; 

4. Писану сагласност носиоца Потврде новом заступнику за пренос Потврде (уз обавезно навођење броја 
предметне Потврде), оригинал; 

5. Извод из судског регистра о упису правног субјекта (подносиоца захтјева), са наведеном одговорном 
особом, не старији од шест мјесеци, оригинал, општински или нотарски овјерену копију; 

6. Полису осигурања у случају одговорности за штету која може настати примјеном медицинског средства 
према трећем лицу, која гласи на подносиоца захтјева, издату од стране осигуравајућег друштва које је 
регистровано у Босни и Херцеговини, оригинал, општински или нотарски овјерену копију;  

7. Доказ о уплати 20 КМ административне таксе (копију уплатнице); 
8. Доказ о уплати 200,00 КМ трошкова за измјену уписа медицинских средстава у Регистар у складу са 

чланом 16. Правилника о врсти, висини и начину плаћања трошкова за обављање послова Агенције за 
лијекове и медицинска средства БиХ (копију уплатнице). 

Напомене: 

- Измјену носиоца Потврде о упису или обнови уписа у Регистар медицинских средстава могуће је 
извршити само уколико подносилац захтјева достави сагласност носиоца Потврде за пренос. Ако 
заступник не може добити наведену сагласност, потребно је да се обрати Агенцији захтјевом за упис у 
Регистар медицинских средстава. Уз захтјев за упис у Регистар потребно је приложити потпуну 
документацију прописану чланом 68. или 69. Правилника о медицинским средствима. 

- Захтјев за измјену носиоца Потврде може се односити само на једну Потврду о упису/обнови уписа у 
Регистар медицинских средстава. 

- Уколико је у међувремену дошло до истека рока важења неких од сертификата који су били приложени уз 
Захтјев за упис/обнову уписа у Регистар, потребно је приложити нови важећи сертифкат. 



- Неопходно је сву документацију, према наведеном редослиједу, уредно посложити у обиљежен 
регистратор. 

- Подносилац захтјева је дужан да чува копије приложених докумената у својој архиви. 


