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FARMACEVTSKO NADZORSTVO IN REGULATIVA 

DEJAVNOSTI 

Upravna 

taksa 

 

TŠ 1 TŠ 3 

Dovoljenja uvoz/vnos zdravil za uporabo v humani medicini 

 Zdravila z dovoljenjem za promet (imunski serumi, 

cepiva, izdelki iz krvi, in radiofarmacevtski izdelki) 
DA x x 

 Zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v nujnih 

primerih posamičnega zdravljenja 
DA x x 

 Zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet in so 

razvrščena na seznam nujno potrebnih zdravil 
DA x x 

 Zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet in so 

namenjena za razvojno raziskovalno delo 
DA x x 

 Zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet – 17. člen 

ZZdr 
DA x x 

Uvoz/vnos, izvoz/iznos narkotičnih in psihotropnih snovi iz skupine II. in III. 

 Dovoljenja za uvoz/vnos oz. izvoz/iznos narkotičnih in 

psihotropnih snovi iz skupine II. in III. 
DA x x 

Izdaja dovoljenj za dejavnost na področju preskrbe s krvjo 

 Izdaja dovoljenja DA x x 

 Sprememba dovoljenja DA x x 

 Sprememba dovoljenja na podlagi ogleda nadzorstva DA x x 

 Odvzem/ukinitev dovoljenja  DA x x 

Izdaja dovoljenj za dejavnost na področju preskrbe s tkivi in celicami 

 Izdaja dovoljenja  DA x x 

 Sprememba dovoljenja DA x x 

 Sprememba dovoljenja na podlagi ogleda nadzorstva DA x x 

 Odvzem/ukinitev dovoljenja  DA x x 

 Izdaja dovoljenja za uvoz/vnos oz. izvoz/iznos 

človeških tkiv in celic na predlog Slovenija - transplanta 
DA x x 

Priglasitev v register dejavnosti medicinskih pripomočkov 

 Vpis/sprememba/izbris v register proizvajalcev 

medicinskih pripomočkov s sedežem v RS 
DA x - 

 Vpis/sprememba/izbris v register poslovnih subjektov, 

ki opravljajo promet na debelo z medicinskimi 

pripomočki 

DA x - 

 Vpis/sprememba/izbris v register poslovnih subjektov, 

ki opravljajo promet na drobno z medicinskimi 

pripomočki 

DA x - 



 

REGULATIVA ZDRAVIL za uporabo v veterinarski 

medicini 

Upravna 

taksa 

 

TŠ 1 TŠ 3 

Dovoljenja uvoz/vnos zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

 Izdaja dovoljenja za vnos oz. uvoz imunskih serumov, 

cepiv, izdelkov iz krvi in rizičnih zdravil, ki imajo 

dovoljenje za promet 

DA x x 

 Izdaja dovoljenja za vnos oz. uvoz zdravil, ki nimajo 

dovoljenje za promet, zdravil s seznama nujnih zdravil, 

ki nimajo dovoljenja za promet ter zdravil, ki so 

namenjena za razvojno in raziskovalno delo 

DA x x 

FARMAKOEKONOMIKA 

Upravna 

taksa 

 

TŠ 1 TŠ 3 

Cene zdravil 

 Postopki določanja najvišjih dovoljenih cen zdravil 

(NDC) 
DA x x 

Aktivnosti v zvezi z določitvijo seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano 

vrednostjo 

 Postopki za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti 

zdravil, ki so začeti na predlog imetnika dovoljenja za 

promet z zdravilom, imetnika dovoljenja za promet s 

paralelno uvoženim zdravilom oziroma imetnika 

pozitivnega mnenja Evropske agencije za zdravila za 

paralelno distribucijo zdravila 

DA x x 


