Упутствo за подносиоца захтева за одобрење клиничког испитивања лека/пријаву клиничког
испитивања
Захтев за одобрење клиничког испитивања подноси се за свако клиничко испитивање лека који нема дозволу за стављање у промет у
Републици Србији (клиничко испитивање: фазе I – III и испитивање биоеквиваленце); пријава клиничког испитивања подноси се у случају
када се испитује лек који има дозволу за стављање у промет у Републици Србији, када се лек употребљава у сагласности са дозволом за
стављање лека у промет, нпр. у складу са одобреним сажетком карактеристика лека. Образац за подношење захтева мора бити откуцан
на писаћој машини или компјутеру. У случају да у било ком делу обрасца нема довољно места за податке, користе се додатне стране које
постају саставни део обрасца уз напомену да за дотични део обрасца постоји додатак. Референце на документацију се не препоручују.

1)

Навести све облике лека и све јачине исптиваног лека који ће се користити у клиничком испитивању у Републици Србији. Јачина
означава количину активне супстанце по јединици појединачног дозирања, по јединици запремине или по јединици масе и то је
наведено у случају да лек садржи једну активну супстанцу. У случају да је активна супстанца у облику соли, хидрата и др. мора се
разјаснити да ли се јачина односи на цео молекул супстанце или само његов активни део.

2)

Навести ако лек има дозволу за стављање у промет у Републици Србији.

3)

Ако постоји више облика или јачина лека који се користи у клиничком испитивању, навести податке за сваки облик и јачину .

4)

У случају лекова који немају дозволу за стављање у промет навести предложени рок употребе.

5)

У случају када постоји више облика лека или више начина примене лека навести све потребне податке.

6)

У случају када је активна супстанца у облику соли, хидрата и др., мора бити јасно наведено да ли се количина односи на цео молекул
супстанце или само њен активни део.

7)

Ако лек садржи више активних супстанци, навести све активне супстанце на додатној страни са свим подацима као и за прву активну
супстанцу.

8)

Наркотици и психотропне супстанце су супстанце наведене у Закону о производњи и промету опојних дрога и Решењу о утврђивању
списка опојних дрога.

9)

Навести лекове који ће се користити у испитивању у Републици Србији и који су експлицитно наведени у протоколу испитивања, нпр.
компаративни лекови или лекови посебно предложени за основно или помоћно лечење. Ако постоји више оваквих лекова, користи се
додатна страна која постаје саставни део захтева.

10)

Навести све облике лека и све јачине лека који ће се користити у испитивању у Републици Србији.

11)

Ако се испитивање не може класификовити у само у једну од фаза, обележити да има више могућности или их навести.

12)

Испитивања су сврстана у фазу IV ако је лек коришћен у складу са одобреним сажетком карактеристика лека. Испитивања која
истражују нове индикације, нове начине примене, нове фиксне комбинације, испитивања са прилично већим дозама него што је
претходно одобрено и испитивања која се спроводе на групама пацијената које претходно нису биле одобрене не сматрају се за
испитивања фазе IV.

13)

Може се обележити више врсте испитивања.

14)

У случају великих испитивања навести приближно број испитаника.

15)

Навести све установе где се врши испитивање у Републици Србији. У случају недостатка простора, навести то на додатној страни која
постаје саставни део захтева.

16)

У случају већег броја истраживача, навести главног истраживача одговорног за спровођење испитивања.

17)

Установа која обавља лабораторијска испитивања сматра се делом установе у којој се спроводи испитивање лека у случају да је у
склопу исте здравствене установе и налази се на истој адреси. Сва биохемијска и хематолошка испитивања, и одређивање нивоа лека
у плазми или концентрације лека у урину, фецесу, итд.

18)

Назначити ако је исто клиничко испитивање, или испитивање истог лека или исте активне супстанце било одобрено.

19)

Обележити оне делове документације који се подносе заједно са захтевом.

20)

У складу са прописима, подносилац захтева је дужан да надокнади све трошкове процене захтева за одобрење клиничког испитивања
или трошкове пријаве клиничког испитивања пре подношења захтева. Сума коју треба уплатити и процедура плаћања дати су у водичу
или информатору Агенције.

