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УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ
СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА О ПИТАЊИМА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА СРБИЈЕ

1. Захтев за издавање стручног мишљења може се поднети Агенцији достављањем попуњеног обрасца у
писарницу Агенције лично или путем поште, као и електронски* слањем попуњеног обрасца на е-маил
Агенције: hygia@alims.gov.rs
*u nazivu fajla molimo Vas da ne koristite srpske karaktere - š, č, ć, ñ, dž
2. Захтев се може поднети за једну од наведених области у обрасцу захтева, и за свако питање у тој области
појединачно. У случају да се више питања нађе на једном обрасцу, биће одговорено само на једно од постављених
питања, а за друга биће потребно да поднесете додатне захтеве.
3. Захтев се може односити на један производ или групу производа исте класе и истог произвођача.
4. За издавање стручних мишљења за класификацију и категоризацију производа, потребно је уз Захтев за
издавање стручног мишљења приложити и документацију која је наведена на интернет страници Агенције у делу
Регулатива/Стручна мишљења или на странама Лекови односно Медицинска средства/Стручна мишљења.
5. За Издавање стручног мишљења у писаној форми као одговора на постављено питање Агенција ће издати
профактуру у висини надокнаде од 5000,00 динара сходно члану 14. тачка 3. Одлуке о висини и начину плаћања
надокнада за послове Агенције за лекове и медицинска средства Србије („Службени Гласник РС”, бр. 52/05 и 75/06).
6. Тачке од 1. до 5. односе се и на стручна мишљења која се издају након извршених усмених консултација на
састанку у Агенцији.
7. Усмена консултација по једном питању траје најдуже 15 минута.
8. Након извршене уплате по профактури приступиће се изради стручног мишљења, односно ако су потребне
консултације бићете обавештени о терминима у којима је могуће заказати састанак. Захтевана мишљења ће Вам
бити достављена у писаној форми.
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