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Obvestilo zavezancem za plačilo letnih pristojbin v letu 2014 

 
 
 
V zvezi s plačili letnih pristojbin iz 94. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 
45/08 - ZZdr-1), 62. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09 - 
ZMedPri), 4. člena Pravilnika o pristojbinah na področju zdravil (Uradni list. RS, št. 65/11) ter 
4. člena Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 
37/10)  
 
vse zavezance za plačilo letnih pristojbin obveščamo, da bodo za plačilo letnih pristojbin 
2014 prejeli Pozive, in sicer najkasneje do 28.02.2014. Sestavni del poziva bo seznam vseh 
dovoljenj pridobljenih do 31.12.2013.  V Pozivu, s katerim bodo zavezanci pozvani k plačilu 
letne pristojbine, bo navedena višina in način plačila pristojbine. 
 
 Pozive za plačilo bodo prejeli: 

 imetniki dovoljenj za promet z zdravilom oziroma s paralelno uvoženim zdravilom 

 imetniki dovoljenj za promet s homeopatskim zdravilom 

 imetniki dovoljenj za opravljanje dejavnosti izdelave zdravil 

 imetniki dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na debelo 

 imetniki dovoljenj za opravljanje prometa z zdravili na drobno v specializirani 
prodajalni 

 priglašeni organi za postopke ugotavljanja skladnosti na področju medicinskih 
pripomočkov 

 
 Posebnosti pri letnih pristojbinah za zdravila: 

 letna pristojbina se plača za vsako farmacevtsko obliko zdravila, ne glede na 
število jakosti oziroma pakiranj posamezne farmacevtske oblike; 

 letna pristojbina se plača za zdravila, ki imajo dovoljenje za promet, ne glede na 
to, ali so v tekočem letu dejansko prisotna na trgu, ali ne;  

 letna pristojbina se plača za zdravilo, ki ima dovoljenje za promet veljavno na dan 
31.12.2013, ne glede na to, ali se mu bo dovoljenje za promet izteklo v letu 2014; 

 za zdravila, ki so pridobila dovoljenje za promet po centraliziranem postopku se 
letna pristojbina ne zaračuna; 

 za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet, se letna pristojbina ne plača; 

 za zdravila, ki jim je poteklo dovoljenje za promet in so v postopku podaljšanja, 
se letna pristojbina plača. 
 

 Zastopniki za več imetnikov dovoljenj za promet z zdravilom bodo Pozive za plačilo letne 
pristojbine prejeli za vsakega imetnika posebej.  

 Reklamacije za prejete Pozive zavezanci posredujejo po pošti na naslov: Javna agencija 
RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), Sektor za finance in računovodstvo, 
Ptujska ulica 21, 1000 Ljubljana ali elektronski pošti na naslov: Fees@jazmp.si.           
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