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Упутство носиоцима дозвола за подношење захтјева за промет лијекова у неприлагођеном паковању 

у складу са Правилником о садржају и начину означавања спољњег и унутрашњег паковања лијека 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 40/10) и Правилником о измјенама и допунама правилника о 

садржају и начину означавања спољњег и унутрашњег паковања лијека („Службени гласник БиХ“, 

бр. 36/13) 

I. Захтјеви за промет лијека у неприлагођеном паковању се подносе комплетни на протокол Агенције: 

 

1) Захтјев (оригинал потписан и овјерен печатом); на самом захтјеву је неопходно навести за које тржиште 

је произведен лијек/на ком језику је паковање 

 

2) скенирано паковање (штампана верзија+елоктронска верзија (CD)),  

 

3) доказ о уплати административне таксе. 

 

II. Један захтјев се подноси за један лијек (једна дозвола за лијек - један захтјев за промет у 

неприлагођеном паковању); 

 

III. Сагласности за промет лијекова у неприлагођеном паковању се издају за календарску годину (у складу 

са чланом 33. Правилника о садржају и начину означавања спољњег и унутрашњег паковања лијека 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 40/10)-у даљем тексту Правилник и чланом 2. Правилника о измјенама и 

допунама правилника о садржају и начину означавања спољњег и унутрашњег паковања лијека 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 36/13) – у даљем тексту Правилник о измјенама и допунама; 

 

 

IV. Агенција неће издавати додатне сагласности за лијекове чији је промет у неприлагођеном паковању 

одобрен чланом 45. Правилника и чланом 5. Правилника о измјенама и допунама, односно  

 

 

1) новорегистровани лијекови се могу прометовати у неприлагођеном паковању 12 мјесеци;  

 

2) лијекови који су имали БХ паковање, након обнове дозволе се могу прометовати у паковању са старим 

бројем БХ рјешења уколико су произведени у периоду од 6 мјесеци након преузимања рјешења о обнови); 

 

Уколико су производи достављени на КПС/КСС у временском периоду када је истекло 6 мјесеци од 

пријема рјесења о обнови , а имају амбалажу са старим бројем рјешења (производња реализована у оквиру 

6 мјесеци), као пропратне документе уз захтјев за КПС/КСС, доставити : 

 

 

 

- Изјаву на којој це писати да је производ произведен у оквиру законски прописаних 6 мјесеци, 

 

- Сертификат на којем се види датум,  

 

- Доказ о датуму преузимања Рјешење о обнови . 
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V. Агенција ће разматрати захтјеве за издавање сагласности за промет лијекова који су имали БХ паковање 

а након обнове су произведени у паковању са старим бројем БХ рјешења након периода од 6 мјесеци од 

преузимања рјешења о обнови).  

 

У овом случају је неопходно поднијети захтјев у сједиште АЛМБиХ прије подношења захтјева за 

КПС/КСС у Контролни лабораториј ове Агенције. 

 

 

VI. Неопходно је да се за лијекове који имају право прометовања на основу члана 33. Правилника и члана 

2. Правилника о измјенама и допунама, и евентуално одобреног промета са старим БХ бројем рјешења за 

лијек произведен након периода од 6 мјесеци од преузимања рјешења о обнови, прибаве сагласности за 

промет у неусклађеном паковању у сједишту АЛМБиХ прије подношења захтјева у Контролни лабораториј 

ове Агенције за КПС/КСС.  

 

 

Објавом овог упутства престаје да важи упутство ове Агенције од 16.04.2014. 
 


