
 

СПИСАК НЕОПХОДНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

ЗА ОБНОВУ УПИСА У РЕГИСТАР МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА БиХ 

1. Уредно попуњен образац захтјева за одговарајућу класу медицинског средства, са 
означеном тачком „Обнова“, потписан и овјерен од стране подносиоца захтјева; 

2. Уредно попуњен образац додатка-1, потписан и овјерен од стране подносиоца захтјева 
(штампана и CD - форма); 

3. Копија Потврде о упису у Регистар медицинских средстава која се обнавља; 
4. Доказ о уплати 20 КМ административне таксе; 
5. Доказ о уплати трошкова уписа медицинских средстава у Регистар медицинских 

средстава БиХ у складу са чланом 16. Правилника о врсти, висини и начину плаћања 
трошкова за обављање послова Агенције за лијекове и медицинска средства БиХ;   

6. Писмо ауторизације којим произвођач даје овлаштење за упис медицинског средства у  
Регистар медицинских средстава БиХ, оригинал или нотарски овјерена копија у земљи 
произвођача; 

7. Извод из судског регистра о упису правног субјекта са сједиштем у БиХ, са наведеном 
одговорном особом, а која се односи на промет медицинских средстава, не старији од 
шест мјесеци, оригинал, општински или нотарски овјерена копија; 

8. 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 овјерена копија; 

9. Сертификат о усклађености (EC – sertifikat) изузев за MDD класе I и IVD листе D (ostala), 
оригинал или нотарски овјерена копија у земљи произвођача;  

10. Сертификат  о систему квалитета (ISO – sertifikat), изузев за медицинска средства класе I; 
11. Доказ да се медицинско средство које је предмет уписа у Регистар прометује у земљи 

произвођача или у једној од земаља EU („Free Sale Certificate“ или сличан документ); 
12. Изјава произвођача о усклађености медицинског средства са одговарајућом европском 

директивом и наведеном класом којој припада медицинско средство („Declaration of 
Conformity“), оригинал или нотарски овјерена копија у земљи произвођача; 

Напомене: 

 Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ Вас напомиње  да благовремено 
планирате вријеме потребно за прикупљање документације неопходне за обнову уписа 
медицинских средстава у Регистар медицинских средстава БиХ и да узмете у обзир 
вријеме које је Агенцији потребно да би Ваш захтјев био завршен, те у складу са тим 
доставите Агенцији Ваше захтјеве бар 60 дана прије истека рока важења Потврде коју 
обнављате. 

 Агенција не може запримати непотпуне захтјеве. 

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



 Уколико је у међувремену дошло до измјене неких од података који су наведени на 
Потврди која је предмет обнове или у документацији достављеној Агенцији приликом 
уписа у Регистар медицинских средстава, подносилац захтјева уз захтјев за обнову 
подноси и захтјев за измјену уписа у Регистар медицинских средстава. 

 Подносилац захтјева је дужан да чува копије приложених докумената у својој архиви и да 
их по захтјеву Агенције достави. 

 Подносилац захтјева је дужан  редовно обнављати  сертификате  и остала докумената 
која имају рок важења и исте достављати Агенцији у року од 30 дана. 
 

 


