


Поштоване колеге,
чланови Фармацеутске коморе Србије и остали,
од децембра 2001. године Фрамацеутска комора Србије има своје гласило, лист „Апо�

текарска пракса“. Анкетирањем чланства у више наврата дошли смо до закључка да је
информисаност недовољна и да би је требало хитно побољшати. Зато смо одлучили да
променимо концепцију нашег листа.

Апотекарска пракса биће убудуће лист превасходно информативног карактера. Његов
главни циљ биће да информише чланство о раду Фармацеутске коморе Србије: Скуп�
штине, Управног одбора, Надзорног одбора, Етичког одбора, огранака као и осталим до�
гађајима у фармацеутској струци код нас и у свету.

Тако ћете бити у могућности да прочитате закључке и одлуке са сваке седнице Скуп�
штине, Управног одбора и свих осталих радних тела Коморе. Бићете обавештавани о ак�
тивностима на нивоу централе Коморе, као и њених огранака, где ћете можда наћи под�
стицај за неку сличну активност и у својој средини.

„Апотекарска пракса“ ће излазити последње недеље у месецу, осим периода јул/ав�
густ када ћемо издавати двоброј. На овим страницама наћи ћете и информације о раду
разних органа или организација у којима Комора има своје представнике или са којима
сарађује. На тај начин ћемо покушати да вам приближимо рад Здравственог савета Ср�
бије, центара за обуку и стручно усавршавање (континуирана едукација фармацеута) и
рад Програмског савета Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, где Комора
има своје представнике. 

„Апотекарска пракса“ ће вам давати све информације везане за лиценцирање и изда�
вање лиценце, што је њена законска обавеза. У листу ће бити објављивани сви програ�
ми едукације неопходни за добијање лиценце, након акредитације од стране Здравстве�
ног савета. Све ове информације налазиће се и на сајту Коморе wwwwww..ffaarrmmkkoommssrr..oorrgg..yyuu.

Уколико добијемо ваше сугестије и примедбе у вези са програмима едукације или са�
мом техничком организацијом едукативних семинара, потрудићемо се да стигну на пра�
во место, како би имале ефекта.

Лист ће ове године бити проширен и имаће следеће сталне рубрике: 
· извештај о раду и активности Коморе, 
· извештај месечних активности на нивоу огранака Коморе, 
· интервју месеца са колегама из праксе,
· страна правника (коментари правника Коморе, објашњења и одговори) и 
· планиране активности.
Знаћете онолико колико и Управни одбор и Скупштина Коморе о свему што је добро

или није добро у нашем послу или везано за наш посао. Сматрамо да једино тако, када
имамо добру информисаност, имамо разлога и оправдања да реагујемо кад треба и ка�
ко треба. Тако ћемо чувати и независност фармацеутске струке и побољшавати положај
апотекара у нашем друштву. 

Молим вас да канцеларији у Београду или својим огранцима пошаљете све што сма�
трате занимљивим и прикладним.Тако ћемо сви заједно да уређујемо овај лист и учини�
мо да постане незаобилазни извор информација и једноставан начин за међусобну ко�
муникацији и сарадњу. 

У нади да ће „Апотекарска пракса“ бити квалитетан, дуговечан и озбиљан информа�
тивни лист, поздрављам вас и позивам на сарадњу. 

С поштовањем,
Драгана Совтић, Главни и одговорни уредник
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Седница Управног одбора

Главни и одговорни уредник:
Dipl. pharm. spec. Драгана Совтић
Стручни сарадник:
Prim. mr sc. pharm. Сузана Миљковић
Технички уредник: Небојша Ускоковић
Прелом: Душан Живковић
Лектор: Проф. Живојин Павловић
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Позив на
сарадњу

Поштоване колеге,
Позивамо вас да се укључите у

наш рад на информисању чланства
Фармацеутске коморе Србије преко
листа Апотекарска пракса тако што
ћете нас обавештавати или писати о
догађајима везаним за рад Коморе,
њених огранака или уопште за
функционисање и положај фарма�
цеутске струке.

Будите наши сарадници на начин
који вам највише одговара, како би�
смо заједно утицали на бољи проток
информација унутар наше Коморе
али и према нашем окружењу.

Уколико желите:
· да вам се неко из наше стручне

јавности обрати преко листа
· ако имате неко питање на које

вам можемо дати одговор или
· једноставно желите да имате не�

формалну и једноставну комуника�
цију са нама а преко нас са било ко�
јим структурним делом Коморе,
пишите нам на адресу:

Фармацеутска комора Србије
Дечанска 8а
11000 Београд
тел./факс: +381 11 32 43 144, 32 46 795,
ee--mmaaiill:: pphhaarrmmkkoomm@@vveerraatt..nneett,,
wwwwww..ffaarrmmkkoommssrr..oorrgg..yyuu..

С поштовањем,
Редакција



Управни одбор је 31. јануара одржао своју прву седни�
цу у 2008. години. На основу расправе по тачкама

дневног реда, донете су следеће одлуке и закључци: 
1. Управни одбор је, након отварања три пристигле

понуде, донео одлуку да Комисија за израду софтвера,
која је формирана у Комори, размотри понуде и да
предлог Управном одбору на следећој седници.

2. Усвојен је извештај о финансијском пословању Ко�
море и извештај о раду Коморе за 2007. годину, као и
финансијски план и предлог годишњег програма рада
Коморе за 2008.г. Утврђен је предлог Добре апотекарске
праксе и предлог споразума о сарадњи између Комора
Републике Српске и Републике Србије. Сви наведени до�
кументи се достављају Скупштини на усвајање. 

3. Управни одбор је по тачки 5 донео следеће одлуке:
а) Предлаже се Скупштини да износ за упис у Именик

Коморе у 2008.г. остане исти као и у 2007.г.: 2000 дина�
ра (упис у Именик је услов за добијање лиценце и упла�
ћује се само једном, приликом подношења захтева за
упис у Именик).

б) Предлаже се Скупштини да због неопходности
ажурности издавања, лиценцирања и обнове лиценци,
за шта је од највећег значаја уредна и благовремено пре�
дата документација, донесе следећу одлуку:

Надокнада за упис у Именик чланова Коморе, у слу�
чају неподношења уредне и благовремене документаци�
је од стране члана Коморе, увећава се за 50% од износа
надокнаде утврђене овом Одлуком за упис у Именик.

в) Предлаже се Скупштини да износ надокнаде за из�
давање и обнављање лиценце, коју издаје Комора, за
период од седам година буде 7000 динара. Управни од�
бор се при доношењу ове одлуке руководио следећим
параметрима:

� износ надокнада за издавање и обнављање ли�
ценце комора здравствених радника у Републици
Србији и земљама у окружењу, укључујући и број
чланова тих комора,
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одбора
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Управни одбор Фарма�
цеутске коморе Србије по�
чиње рад у 2008.г. у сле�
дећем саставу:

1. Небојша Јорговановић,
председник Управног
одбора, директор Апо�
теке “Пожаревац”

2. Јасминка Бјелетић, заме�
ник председника Управ�
ног одбора, заменик ди�
ректора Апотеке “Бео�
град”

3. Драгана Јовановић, ди�
ректор Апотеке “Ниш”

4. Софија Механџић, управ�
ник апотеке “Свети Сава”,
Апотека “Београд”

5. Драгана Бранковић�Мин�
чић, директор Апотеке
“Зајечар”

6. Светлана Стојков�Ру�
дински, директор Апо�
теке “Суботица”

7. Предраг Вукомановић,
Апотека “ЛЕКО�ВИТА”,
Младеновац

8. Миомир Николић, Апо�
тека “Фарманеа”, Бео�
град

9. Биљана Илић, фарма�
цеут у Апотеци “Здра�
вље”, Апотека “Ваљево”

10. Дарко Милутиновић,
директор Апотека “Но�
ви Сад”

11. Упражњено место у
Управном одбору, које
припада огранку Бео�
град, биће попуњено у
складу са актима Ко�
море.



� уплаћивање овог износа једном у се�
дам година,

� да се ради о документу од изузетног
струковног и општег значаја.

г) Предлаже се Скупштини да због неоп�
ходности “ажурности” издавања, лиценци�
рања и обнове лиценци, за шта је од најве�
ћег значаја уредна и благовремено предата
документација, донесе следећу одлуку:

Надокнада за издавање и обнављање
лиценце, у случају неподношења уредне и
благовремене документације од стране чла�
на Коморе, увећава се за 50% од износа
надокнаде утврђене овом Одлуком за изда�
вање и обнављање лиценце. 

д) Предлаже се Скупштини да износ за
издавање извода из Именика чланова Ко�
море буде 1.000 динара. Ова надокнада се
утврђује за издавање извода који је потре�
бан члану Коморе у личне сврхе. 

ђ) Предлаже се Скупштини да износ за из�
давање уверења и потврда о евиденцијама
које води Комора буде 500 динара. Предла�
же се нижи износ од износа за издавање из�
вода, с обзиром на то да је за издавање ових
докумената потребно мање података.

4. Предлаже се Скупштини да висина
чланарине (тачка 6) буде 5500 динара
(4000 + 1500 огранак). Чланарина за 2008.г
уплаћује се одједном у складу са законом.
Препорука Управног одбора је да се упла�
ћивање чланарине може омогућити најка�
сније до 15.06.2008.године:

а. Први део од 3.500 динара до
15.03.2008. године, 

б. Други део од 2000 динара од 01.06. до
15.06.2008.године, о чему ће чланство бити
накнадно обавештено.

5. Управни одбор је овластио директора
Фармацеутске коморе Србије да преговора
са пословним банкама ради орочавања
средстава Коморе. На позив Коморе, пону�
де за орочавање средстава дале су: ОТП
Банка Србије а.д. Нови Сад (пословна бан�
ка Коморе), Раиффеисен банка а.д., Комер�
цијална банка а.д. Београд, и Банца Интеса
а.д. Београд. (тачка 8.)

6. Управни одбор је донео одлуку о про�
ширивању радне групе за уговарање са РЗ�
ЗО. Поред досадашњих чланова: Дубравке
Мартинов, Светлане Стојков�Рудински, Ми�
рослава Мајсторовића, Предрага Вукома�
новића и Браниславе Ускоковић, новоиза�
брани чланови радне групе су Ненад Вуло�
вић и Гордана Нектаријевић.

Предеседник Управног одбора 
Небојша Јорговановић
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Надзорни одбор Фармацеутске коморе
Србије, на седници одржаној 31.01.2008.го�
дине, донео је једногласно следеће закључ�
ке:

1. Усваја се извештај о финансијском по�
словању Фармацеутске коморе Србије за
2007.годину. 

2. Предлаже се Управном одбору да до�
несе Одлуку да се дуг у износу од
1.260.940,00 динара, који је фактурисан од
стране Коморе на име чланарина и уписни�
на, наплати мерама које закон дозвољава. 

3. Усваја се  Извештај о раду Фармацеут�
ске коморе Србије за 2007.годину.

На истој седници Надзорни одбор је до�
нео план рада за 2008.годину.

Председник Надзорног одбора
Љубисав Мишић

SEDNICA
NADZORNOG ODBORA



Скупштина Фармацеутске коморе Србије,
као највиши орган Коморе, одржала је

своју седницу 12. 02. 2008. године. На осно�
ву расправе по тачкама дневног реда, доне�
те су следеће одлуке и закључци: 

Извештај о раду Фармацеутске комо<
ре Србије (који објављујемо). Ова одлука
ступа на снагу даном доношења.

Извештај о Финансијском пословању
Фармацеутске коморе Србије за 2007. г.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

годишњи Програм рада  Фармацеут<
ске коморе Србије за 2008.г. (који обја�
вљујемо). Ова одлука ступа на снагу даном
доношења.

Финансијски план Фармацеутске ко<
море Србије за 2008.г. Ова одлука ступа
на снагу даном доношења.

износ надокнада за упис у Именик, за
издавање и обнављање лиценце, за из<
давање извода из Именика, уверења и
потврда из евиденција Фармацеутске
коморе Србије.

Овом одлуком утврђују се износи надок�
наде коју плаћају чланови Фармацеутске
коморе Србије (у даљем тексту: Комора) за
упис у Именик чланова Коморе, износ на�
докнаде за издавање и обнављање лицен�
це, износ надоканаде за издавање извода
из именика, уверења и потврда из евиден�
ција које води Комора.

1. Надокнада за упис у именик члано<
ва Коморе износи  2000 динара.

2. Надокнада за упис у Именик члано<
ва Коморе у случају неподношења уред<
не и благовремене документације од

стране члана Коморе увећава се за 50%
од износа надокнаде утврђене овом од<
луком за упис у Именик.

3. Надокнада за издавање и обнавља<
ње лиценце коју издаје Комора износи
7000 динара.

4. Уколико лице у оквиру рока важе<
ња лиценце стекне стручни назив при<
маријус или наставно<научно звање, из<
даје му се нова лиценца са истим ли<
ценцним бројем и периодом важења с
тим што се надокнада не наплаћује.

5. Уколико лице у року важења ли<
ценце положи специјалистички испит
или испит из уже специјализације, изда<
је му се нова лиценца са новим перио<
дом важења, с тим што надокнада за
издавање лиценце износи 50% од изно<
са надокнаде за издавање лиценце са<
гласно овој одлуци. 

6. Надокнада за издавање и обнавља<
ње лиценце у случају неподношења
уредне и благовремене документације
од стране члана Коморе увећава се за
50% од износа надокнаде утврђене
овом одлуком за издавање и обнавља<
ње лиценце.

7. Надокнада за издавање извода из
именика чланова Коморе износи 1000
динара.

8. Надокнада за издавање уверења и
потврда о евиденцијама које води Ко<
мора износи 500 динара.

На утврђене износе надокнада у овој од�
луци обрачунаваће се ПДВ по стопи од 18%
који пада на терет подносиоца захтева,
осим ако законом није другачије одређено.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје
да важи Одлука о висини надокнаде за
упис у именик чланова Коморе („Сл. гл. РС“,
бр .30/2007).

По добијању сагласности министарства
надлежног за послове здравља, ова одлука
објављује се у „Службеном гласнику Репу�
блике Србије“ и ступа на снагу наредног да�
на од дана објављивања. 
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У 2007. години одржане су седнице орга�
на управљања Коморе на којима су разма�
трана питања из њихове надлежности, са�
гласно закону и статуту, и на којима су доне�
те одговарајуће одлуке и закључци: 11  сед<
ница Управног одбора, 3 седнице Над<
зорног одбора, 2 седнице Етичког одбо<
ра и 2 седнице Скупштине Фармацеутске
коморе Србије.

Друге активности Фармацеутске
коморе Србије у 2007. години

У току 2007.г. било на иницијативу Комо�
ре, њених органа или других правних лица
а све у функцији обављања послова из де�
латности Коморе организоване су, спрове�
дене и одржане следеће активности: 

1. Улога фармацеута као здравственог
професионалца у промоцији лека – са Га�
леником

2. ОТЦ препарати у терапији бола код
старијих особа � трећи стручни састанак

3. Интегративна здравствена заштита
– хомеопатија –  Београд и Нови Сад

4. Стрес и професионална одговорност
фармацеутског техничара и Знање фар<
мацеутског техничара – приоритет 21. ве�
ка – са УФТС „Свети Сава“

5. Грип истине и заблуде � са фармаце�
утском компанијом „ROCHE” 

6. Коришћење универзалног пакета
виртуелне школе образовања – два семи�
нара са ББ Софтом

7. Улога фармацеута у апотекарској
делатности у остваривању својих закон<
ских и професионалних обавеза – Нови
Сад, Ужице, Пожаревац и Ниш

8. Хомеопатско лечење и законска ре<

гулатива у Србији � мајски сусрети здрав�
ствених радника на Златибору

9. Одговорност у раду и Комуникација
са медијима � едукација модератора

Активности које су започете
у 2007. години

Започете активности на упису у именик
Коморе: прикупљање пријава с пратећом
документацијом и провера уредности доку�
ментације. 

Поднет захтев МУП Републике Србије за
издавање уверења�потврде о осуђиваности
–неосуђиваности чланова Коморе везано за
поступак издавања лиценце 

Прослеђен захтев Министарству здравља
ради вршења инспекцијског надзора у вези
са обављањем фармацеутске делатности.

Завршни део
Сви органи Коморе у оквиру својих надле�

жности, сагласно одредбама закона и стату�
та, обављали су послове и активности према
донетом програму рада за 2007.годину.

Донета су одговарајућа општа акта неоп�
ходна за даље нормално функционисање
Коморе. Појединачна акта реализована су у
целости.

Није извршена одлука Управног одбора
Коморе о отварању текућег рачуна (везано
за подрачуне) код Комерцијалне банке а.д.
Београд из разлога што нису у току 2007. г
обезбеђени услови за смештај и рад ограна�
ка Коморе.

Финансијско пословање Коморе одвија�
ло се у складу са усвојеним финансијским
планом за 2007. г и одлукама надлежних
органа.

IZVE[TAJ O RADU 
FARMACEUTSKE KOMORE SRBIJE ZA 2007. godinu

Zlata @uvela  /  direktor FKS

висина чланарине за чланове Фара<
мацеутске коморе Србије за 2008. г.

Овом одлуком утврђује се висина члана�
рине коју плаћају чланови Фармацеутске ко�
море Србије (у даљем тексту : Комора) за
2008.г 

1. Чланарина за 2008.г. износи  5500 ди�
нара.

2. Чланарину утврђену овом одлуком,
чланови Коморе уплаћују на т.р. Коморе
број 325�9500900015066�04 у року од 15 да�
на од дана објављивања исте у „Службеном
гласнику Републике Србије“.

3. Чланарина утврђена овом одлуком

UTVR\UJE SE
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примењује се и на добро�
вољне чланове Коморе. 

Ступањем на снагу ове од�
луке престаје да важи Одлука
о висини чланарине за 2007.г
(„Сл. гл.РС“, бр. 26/2007).

По добијању сагласности
министарства надлежног за
послове здравља, ова одлука
објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“ и
ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања.

предлог Добре апоте<
карске праксе (ДАП). Пред�
лог одлуке доставити  мини�
стру за здравље Републике
Србије ради прописивања са�
гласно члану 101 став 5 Зако�
на о здравственој заштити
(Сл. гл. РС, бр.107/2005). 

О извршењу ове одлуке
стараће се директор Фарма�
цеутске коморе Србије. Ова
одлука ступа на снагу даном
доношења.

за члана Одбора огранка
Ужице са седиштем у Ужицу
Стојанка ТОМИЋ, дипл.
фарм. запослена код Здрав�
ственог центра у Ужицу. Ова
одлука ступа на снагу даном
доношења.

дужности члана Суда части
I степена са седиштем при
Огранку Коморе Ужице у
Ужицу Снежана Буквић,
дипл. фарм. запослена код
Апотеке „Београд“ у Београду
� Огранак Београд, сагласно
члану 18 Закона о коморама
здравствених  радника (Сл.
гл. РС, бр. 107/2005).  Ова
одлука ступа на снагу даном
доношења.
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Предлог плана прати основну делатност ФКС, која је ре�
гулисана: 

� Етичким кодексом и Добром апотекарском праксом
(ДАП), 

� квалитетном праксом,
� едукацијом и 
� регистрацијом професионалаца.
Чланство ФКС очекује већу сигурност у раду своје Комо�

ре и то кроз:
� јасно дефинисане проблеме, 
� решавање проблема и сагледавање последица уколи�

ко се они не реше,
� познавање алтернативних решења,
� оптималан избор алтернатива и
� спровођење мерљивих акција.
1. Приниципи:
� поверење и вера између чланства и руководства ФКС,
� проактиван однос ФКС с јавношћу (општом и стручном),
� задовољство статусом професионалне организације

ФКС у друштву,
� остварење континуитета у децентрализацији њеног ра�

да (рационално функционисање сва четири њена огранка),
� оптимално окружење које је гарант успешног функци�

онисања здравствене установе – апотеке и
� оптимизам у вези са бољом будућношћу апотекарског

сектора Србије.
2. Спровођење законске и професионалне регула<

тиве у апотекарској пракси

� писање извештаја и презентација информација, 
� јавни наступ и односи с јавношћу, 
� вођење групних дискусија, 
� преговарачке способности и 
� групно решавање проблема у доношењу коначних од�

лука за спровођење. 
3. Спровођење свих започетих активности на упису

у именик Коморе као предуслов за издавање прве ли<
ценце фармацеуту у болничким и јавним апотекама

4. Спровођење поступка у имплементацији и реа<
лизацији Правилника о ближим условима за спрово<
ђење КЕ здравствених радника (фармацеута) и

PROGRAM RADA FARMACEUTSKE 

Одржана
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здравствених сарадника
� регулисање статуса фармацеута – модератора
� пружање логистичке подршке свим фармацеутским

организацијама, произвођачима, велетрговини и здрав�
ственим установама у програму КЕ фармацеута и нефар�
мацеута

5. Образовати одељење за односе са јавношћу
� Транспарентност у раду ФКС (Закон о коморама

здравствених радника члан 57). 
6. Сарадња са владиним и невладиним организа<

цијама
7. Међудржавна сарадња ФКС са коморама и фар<

мацеутским друштвима других земаља 
8. Финансијским планом за 2008. годину обезбеди<

ти нормално функционисање централе и огранка и
горе предложених активности

9. Методологија израде софтверског пројекта ФКС
� интегралност,
� модуларност, 
� отвореност, 
� сарадњу и 
� документованост.
10. Програм рада органа Коморе
Скупштина Коморе одржаће најмање две седнице у то�

ку 2008. године ради разматрања питања и  доношења
одговарајућих одлука из своје надлежности. 

Управни одбор ће одржати најмање 4 седнице у току
2008. године ради разматрања питања и доношења одго�
варајућих одлука из своје надлежности. 

Надзорни одбор ће одржати најмање 2 седнице у току
2008. године ради разматрања питања и  доношења одго�
варајућих одлука из своје надлежности. 

11. План рада стручне службе Коморе
Стручна служба Коморе, у складу са законом, Статутом

и Правилником о организацији и раду стручне службе Ко�
море и организацији и раду огранака Коморе, обавља
стручне послове за потребе Фармацеутске коморе Србије. 

Конституише се постепено, у складу са Правилником о
систематизацији радних места и финансијским могућно�
стима. Због уписа чланова у Фармацеутску комору Србије
са издавањем чланске карте, као и уписа у Именик, струч�
ну службу је неопходно кадровски ојачати пријемом ди�
пломираног правника, дипломираног фармацеута и се�
кретара огранака Коморе. 

Окосницу рада ове службе у току 2008. године чиниће
реализација послова и задатака за потребе органа и тела
Коморе на активностима предвиђеним донетим Програ�
мом рада за 2008. годину. Уз неопходно кадровско јача�
ње, стручна служба ће обављати и стручне, правне, фи�
нансијске, административне и друге послове за потребе
чланова Коморе.

KOMORE SRBIJE ZA 2008. godinu
на дужност члана Суда ча�

сти I степена при Огранку Ужи�
це са седиштем у Ужицу Не�
дељка Радосављевић, дипл.
фарм. из Чачка запослена
код Апотеке Чачак.   Ова од�
лука ступа на снагу даном
доношења.

предлог Споразума о са<
радњи између Фармацеут<
ске коморе Србије и Фар<
мацеутске коморе Репу<
блике Српске. Овлашћује се
директор Фармацеутске ко�
море Србије да у име и за ра�
чун Фармацеутске коморе
Србије са овлашћеним лицем
Фармацеутске коморе Репу�
блике Српске закључи спора�
зум из тачке 1 ове одлуке. Ова
одлука ступа на снагу даном
доношења.

УСВАЈА СЕ информација
директора Коморе дата на
Скупштини Коморе, везано
за упис у Именик чланова
Коморе, као и о предузетим
активностима и радњама ве�
зано за поступак издавања
решења о упису у Именик
Коморе,  решења о издава�
њу лиценце и лиценци чла�
новима Коморе.

Скупштина је примила на
знање да ће сагласно од�
редбама члана 5 Правилни�
ка о ближим условима за
издавање, обнављање или
одузимање лиценце члано�
вима комора здравствених
радника (Сл. гл. РС, бр.
119/2007) сваки члан Комо�
ре бити дужан да Комори
поднесе захтев са пратећом
документацијом ради изда�
вања лиценце. Овај закљу�
чак ступа на снагу даном
доношења.

UTVR\UJE SE

USVAJA SE

BIRA SE



Поводом веома честог питања чланова да ли могу да промене свој
стручни назив дипломирани фармацеут (дипл. фарм.) у нови назив
магистар фармације (маг.фарм.) и ко је за то надлежан, Фармацеут�
ска комора Србије се 8. јануара 2008.године, поштујући законску регу�
лативу, обратила Фармацеутском факултету Универзитета у Београду 

ИНИЦИЈАТИВОМ

Да Фармацеутски факултет Универзитета у Београду као високошкол�
ска установа, сагласно члану 127 став 2 Закона о високом образовању,
донесе одговарајући општи акт на основу кога ће се у поступку утвр�
ђивати да раније стечени називи одговарају неком од назива из овог
закона, као и да на основу тог акта и закона, факултет изда нову ди�
плому заинтересованим лицима � подносиоцима захтева у складу са
Законом о високом образовању и актима донетим на основу закона.  
Одговор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду на ову
иницијативу, који је потписан од стране проф. др Наде Ковачевић, де�
кана Фармацеутског факултета, објављујемо у целости.
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Дипломирани фармацеут
= Магистар фармације?
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UUNNIIVVEERRZZIITTEETT  UU  BBEEOOGGRRAADDUU

FFAARRMMAACCEEUUTTSSKKII  FFAAKKUULLTTEETT

Поштоване колеге,

на основу вашег дописа, обавештавамо
вас следеће. Статутарни одбор Народне
Скупштине Републике Србије, КОНУС (Кон�
ференција Универзитета Србије) и Одбор
за статутарна питања Универзитета у Бео�
граду имају заједнички став по питању на�
зива звања особа које су стекле факултет�
ску диплому.

Наиме, сви су сагласни да постоји апсо�
лутна еквиваленција права и обавеза свих
особа које су завршиле факултет (изједна�
чавање статуса). То значи да послодавац не
може правити никакву разлику у погледу
запошљавања и права из радног односа из�
међу ранијих диплома које носе назив „ди�
пломирани“ и будућих које ће носити назив
„мастер“. У нашем случају потпуно иста пра�
ва имају „дипломирани фармацеути“, „ди�
пломирани фармацеут – медицински био�
хемичар“ и будући фармацеути који ће
имати дипломе издате на „магистар фарма�
ције“ или „магистар фармације – медицин�
ски биохемичар“.

Ниједно од горе споменутих тела не сма�
тра да еквиваленцију треба аутоматски при�
менити и на конкретну, папирну верзију ди�
плома, значи еквиваленција не подразуме�
ва аутоматски препис диплома. Такве одлу�
ке су у надлежности факултета и зависе од
процене и упоредивости наставних планова
и програма. 

Почев од школске 1991/92. године студи�
је фармације на Фармацеутском факултету
Универзитета у Београду су организоване
током пет година (десет семестара) са завр�
шним дипломским испитом. То је по броју
семестара и организацији завршног испита,
адекватно садашњим интегрисаним ака�
демским студијама. У оваквим случајевима
ће препис дипломе бити могућ. Међутим,

сви који су фармацеутски факултет уписали
пре 1991.године уколико желе да добију ди�
плому са називом „мастер“, мораће да до�
датно полажу разлику у предметима. Као
што и ви предлажете, о овим питањима ће�
мо се договарати са коморама и са другим
професионалним организацијама фармаце�
ута, али тек после завршних консултација на
Универзитету. Још једном напомињем да
препис диплома није неопходан са аспекта
остваривања права из радног односа и то је
право које је гарантовано аутентичним ту�
мачењем овог питања од стране Народне
скупштине Републике Србије.

Коморе су одговорне за лиценцирање и
тиме давање дозволе за обављање профе�
сионалне делатности. Сматрам да су управо
Коморе важне и да ће прве промовисати
„еквиваленцију у правима и обавезама“ и
свима, који су завршили Фармацеутски фа�
култет и испунили друге потребне услове,
издати лиценцу за рад, без обзира на назив
који званично имају уписан у дипломи. 

На конкретна питања која су постављена
из обе Коморе сматрам да је адекватан
одовор да упис чланова вршите према по�
дацима које они поседују у својим диплома�
ма, јер то нема никаквог утицаја на испуње�
ност услова за издавање лиценце.

Надамо се да ћемо и у наредном перио�
ду успешно сарађивати, као што је то било
и до сада. Пуно поздрава. 

Београд, 14. јануар 2008. године.  

Декан Фармацеутског факултета 
Проф. др Нада Ковачевић



На основу члана 190 став 8 Закона о
здравственој заштити (Сл.гласник РС,

бр. 107/2005) Министар здравља Републи�
ке Србије донео је Правилник о ближим
условима за издавање, обнављање или од�
узимање лиценце члановима комора
здравствених радника, који је објављен у
Сл. гласнику РС, бр.119/2007 и ступа на сна�
гу осмог дана од дана објављивања, одно�
сно 22.12.2007.г. 

Лиценца је као посебан институт уведена
Законом о здравственој заштити и дефини�
сана као дозвола за самосталан рад – одо�
брење за самостални рад које морају посе�
довати здравствени радници за обављање
послова у здравственим установама и при�
ватној пракси.

Лиценца представља лично и неотуђиво
право које може бити ограничено у корист
неког трећег, као што може у одређеном
временском периоду бити суспендована и
престати одузимањем.

Право на добијање лиценце има здрав�
ствени радник који има одговарајуће
образовање прописано законом, положен
стручни испит, да је уписан у именик над�
лежне коморе, да правноснажном судском
одлуком није осуђен за кривично дело ко�
је га чини недостојним за обављање
здравствене делатности, односно да прав�
носнажном судском одлуком није осуђен
на казну затвора због тешког кривичног
дела против здравља људи и да је у рад�

ном односу код здравствене установе –
приватне праксе.  

Издавање лиценце 
Лиценца је Законом о здравственој за�

штити и Правилником дефинисана као јав�
на исправа коју је Комора дужна да изда
подносиоцу захтева који испуњава услове
за њено добијање, а уколико не испуњава
услове, директор Коморе ће одбити захтев
за издавање лиценце решењем које је ко�
начно у управном поступку, а против кога се
може покренути управни спор пред Врхов�
ним судом Србије у року од 30 дана од да�
на пријема истог.  

Лиценца се издаје на период од 7 година.
Поред наведеног, Комора води именик

издатих, обновљених и одузетих лиценци,
који је јаван и на захтев лица које има прав�
ни интерес издаје изводе из именика. 

У именик се уносе подаци о суспензији и
одузимању лиценце и др. 

Именик лиценци спада у јавне регистре
са материјално�правним последицама јер
се уписом у именик лиценци, суспензија
или одузимања лиценце стичу или губе од�
ређена права, а евидентирањем свих чиње�
ница у вези с лиценцом обезбеђује се већа
сигурност у обављању послова у здравстве�
ним установама и приватној пракси. 

Уз захтев за издавање лиценце здрав�
ствени радник подноси Комори:

� решење о упису у именик Коморе,
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� оверену фотокопију дипломе високе
стручне спреме здравствене струке, одно�
сно нострификовану диплому ако је стечена
у иностранству,

� оверену фотокопију уверења о положе�
ном стручном испиту,

� потврду да је у радном односу и о по�
словима које обавља,

� доказ о уплати надокнаде за издавање
лиценце и 

� доказ да правноснажном судском одлу�
ком подносилац захтева није осуђен за кри�
вично дело које га чини недостојним за оба�
вљање здравствене делатности, односно да
правноснажном судском одлуком није осу�
ђен на казну затвора због тешког кривичног
дела против здравља људи (овај доказ Ко�
мора прибавља по службеној дужности од
МУП тако да га подносилац захтева не при�
лаже уз захтев).

Поред наведених аката, здравствени
радник који обавља специјалистичку делат�
ност, уз захтев за издавање лиценце доста�
вља и следећу документацију:

� оверену фотокопију дипломе о положе�
ном специјалистичком испиту, односно но�
стрификовану диплому о положеном спе�
цијалистичком испиту стечену у иностран�
ству и

� оверену фотокопију дипломе о положе�
ном испиту из уже специјализације, одно�
сно нострификовану диплому о положеном
испиту из уже специјализације стечену у
иностранству.

Обнављање лиценце 
Лиценца се обнавља тако што здравстве�

ни радник подноси захтев Огранку надле�
жне Коморе 60 дана пре истека рока на ко�
ји је лиценца издата. 

Уз захтев за обнављање лиценце треба
доставити:

� доказ да је здравствени радник у пери�
оду важења лиценце стекао потребан број
бодова у поступку континуиране едукације
и 

� потврду издату од стране здравствене
установе, односно приватне праксе, да је
најмање 50% радног времена од дана из�
давања лиценце радио у области здрав�
ствене делатности за коју има лиценцу.

Дакле, здравственом раднику се може
обновити лиценца ако је у периоду важења
лиценце у поступку континуиране едукације

стекао 168 бодова и то сваке календарске
године по 24 бода. Од укупног броја бодо�
ва најмање 50% бодова мора да буде из
области за коју је здравственом раднику из�
дата лиценца а 50% бодова може бити и из
других области које се односе на делатност
коју здравстевни радник обавља.

Ако здравствени радник стекне више од
168 бодова дозвољава му се да у наредни
период важења лиценце пренесе 10 бодова.

Здравствени радник који подноси захтев
за издавање лиценце мора сакупити најма�
ње 12 бодова у 2008.г. који му се приликом
утврђивања укупног збира бодова признају
као 24 бода.   

Здравственом раднику коме је у складу с
прописима којима се уређује област рада
утврђено мировање радног односа, рок за
испуњавање услова за обнављање лиценце
продужава се за утврђени период мирова�
ња радног односа у складу са законом.

Одузимање лиценце
Законом су прописани услови за издава�

ње, обнављање и одузимање лиценце као
и Правилником о ближим условима за из�
давање, обнављање или одузимање ли�
ценце члановима комора здравствених
радника. 

Комора је овлашћена да одузима лицен�
цу под условима предвиђеним законом и
Правилником.

Здравстевном раднику лиценца може би�
ти одузета привремено или трајно.

Здравстевном раднику се одузима ли�
ценца:

1. ако здравствени радник не обнови ли�
ценцу под условом прописаним законом;

2. ако здравствени радник обавља делат�
ност за коју му није издата лиценца;

3. ако здравствени радник у обављању
здравствене делатности начини стручну гре�
шку којом се нарушава, односно погоршава
здравствено стање пацијента;

4. ако је здравственом раднику изречена
једна од мера привремене забране само�
сталног рада од стране надлежног органа
коморе, због теже повреде професионалне
дужности и угледа члана коморе, у складу са
законом и статутом коморе (период трајања
изречене мере је најмање 6 месеци, не мо�
же бити дужи од 1 године а у изузетним слу�
чајевима могу трајати и до 5 година);

5. ако је правноснажном судском одлу�
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ком здравствени радник осуђен за кривич�
но дело које га чини недостојним за оба�
вљање професије здравственог радника;

6. ако у обављању здравствене делатно�
сти злоупотреби средства здравственог оси�
гурања;

7. у другим случајевима прописаним за�
коном.

Здравственом раднику надлежна комора
трајно одузима лиценцу ако је правносна�
жном судском одлуком осуђен на казну за�
твора због тешког кривичног дела против
здравља људи.

Здравствени радник коме надлежна ко�
мора није обновила лиценцу, односно коме
је одузела лиценцу, под условима прописа�
ним законом и овим правилником дужан је
да у року од осам дана од дана пријеме ре�
шења достави надлежној комори раније из�
дату лиценцу.

Надлежна комора обавештава посло�
давца здравственог радника и Филија�
лу Републичког завода за здравствено
осигурање о привременом или трајном
одузимању лиценце здравственом рад�
нику.

Лиценца се сматра трајно одузетом на�
редног дана од дана правноснажности
пресуде, при чему лице коме је одузета ли�
ценца нема право на њено поновно изда�
вање. 

Врсте решења које се односе на
лиценцу и њихова садржина

У вези са издавањем дозволе за самоста�
лан рад � одобрења за самосталан рад
здравственог радника, могу бити донета
следећа решења:

� решење о издавању лиценце,
� решење о одбијању захтева за издава�

ње лиценце и
� решење о одузимању лиценце.
Сва ова решења, према одредбама зако�

на и Правилника, доноси директор Коморе и
она имају карактер управног акта из члана 6
Закона о управним споровима (Сл.лист СРЈ,
бр.46/96) у погледу доносиоца и његове
ауторитативности, јер према лицу које под�
носи захтев директор Коморе иступа у врше�
њу власти и овлашћења датог законом, а ре�
шења несумљиво имају решавајући карактер
и производе непосредне правне последице
за подносиоца захтева, као појединца, због
чега је испуњен и услов да су она конкретна
и донета у управној ствари.

Како се решења доносе од стране Комо�
ре – директора Коморе  –  то је, сагласно
важећој законској регулативи, за оцену њи�
хове законитости надлежан Врховни суд
Србије. Будући да представљају управне ак�
те, решења морају садржати саставне дело�
ве прописане чланом 196 Закона о општем
управном поступку (Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и
31/2001), морају бити донета и потписана
од стране директора Коморе јер је то зако�
ном одређено, а образложење мора садр�
жати утврђено чињенично стање које је од
значаја за одлучивање, уз навођење мате�
ријално�правног прописа који је примењен
приликом његовог доношења.

Уместо закључка
Дакле, може се са сигурношћу рећи да ре�

шења која доноси директор Коморе везано за
издавање, обнављање или одузимање лицен�
це имају карактер коначних управних аката
чија се законитост оцењује у управном спору.

С обзиром на законску регулативу и чи�
њеницу да се овим решењима стичу и губе
одобрења за самосталан рад, било привре�
мено или трајно, треба очекивати да ће ве�
ћи број спорних питања бити у предметима
суспензије или одузимања лиценце а мањи
број у вези са решењима о издавању ли�
ценце, о којима ће се суд изјаснити кроз
своје одлуке.
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ФКС својим радом подржава модерног
фармацуета – образованог фармацеу�

та који успешно остварује своју мисију. За то
су му потребна нова знања из фармацеут�
ских – медицинских и здравствених вешти�
на, као  и вештина општег менаджмента. 

ФКС ће дати логистичку подршку оства�
рењу општег циља едукације која ствара
кадровски – хумани ресурс за ефикасније
и ефективније облике и садржаје органи�
зације, управљања и руковођења у систе�
му здравствене заштите чији је интегра�
тивни део фармацеутска здравстена за�
штита. 

Логистичку подршку Комора ће дати
свим оним субјектима који по овом правил�
нику имају право на едукацију фармацеута
и фармацуетских техничара као здравстве�
ног радника само ако њихов предлог за

акредитацију Здравственом савету Владе
Републике Србије буде садржавао следеће
елементе: 

· планиране теме за едукацију прави на
основу спроведених валидних анкета међу
фармацеутима и фармацеутским технича�
рима у пракси

· добру организацију:
� средстава
� места и времена  одржавања едукације
· материјале за учење 
· акредитоване предаваче и модераторе
· мотивисаног фармацеута и фармацеут�

ског техничара да се пријави на едукацију 
· презентовање 
· спроведену евалуацију о ефективности

обуке и
· техничку подршку за преузимање пода�

така о учесницима едукације 
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Када се фармацеут налази у етичкој ди�
леми решење може наћи само ако свој

посао ради добро и са исправним циљем.
Било која дискусија о професионалном ста�
тусу у односима с јавношћу нужно почиње
с етиком и подржавањем кодекса профе�
сионалне етике. То је оно што свакој про�
фесији даје за право да тражи да се разли�
кује од осталих занимања. Етика и профе�
сионализам су глобална брига, а друштве�
на одговорност није више питање од ло�
калног значаја. 

Дужност сваког изабраног фармацеута у
Етичком одбору и судовима части првог и
другог степена је да ради исправно и да не
наноси никакву штету својој професији. Ње�
гова намера у прихватању обавезности да
учествује у овим телима Коморе се пре све�

га огледа у наступу који мора да буде ис�
праван, подржан добром вољом и уз по�
штовање, уважавање свих чланова ФКС. 

Брига Коморе за професионалну етику  и
спровођење кодекса понашања својих чла�
нова је пре свега у заштити и добробити
свих оних који су јој законом и професио�
налним стандардима дали могућност да из�
рази своје активности као аутономне и про�
фесионалне организације фармацеута. 

ФКС мора да заштити апотекарску делат�
ност јер она има професионалну привиле�
гију и посебан статус у фармацеутском сек�
тору Србије. На тај начин она гради односе
поверења са својим чланством. Поверење
ствара обавезност, а обавезност се огледа у
организовању додатних едукација својих
чланова.

Zlata @uvela  /  direktor FKS

Etika i profesionalizam u dono{ewu odluka
Пројекат обуке чланова Етичког одбора и судова части првог и другог степена



Главобоља
звана
папирологија

Verica Dugan  /  saradnik FKS



Контрола уредности
примљене документације
за упис у именик Коморе

Након прве и друге фазе активности, ве�
заних за упис у Именик Коморе (пријем и
класификација документације по огранци�
ма), која је завршена крајем 2007. године, а
односи се на редовне чланове и њихову за�
конску обавезу, 9. јануара 2008. године је
започела трећа фаза активности – контрола
уредности пристигле документације.

У периоду од 09.01. до 30.01.2008.године
завршена је комплетна провера документа�
ције за Огранак Београд, при чему је обра�
ђено 1154 досијеа. Од прегледаних доси<
јеа, чак 516 (44,71%) поднетих пријава не
испуњава услов за упис у Именик Комо<
ре! Разлози за то су: 

1) Некомплетност тражене докумен<
тације (од неплаћене чланарине за 2007.
год. или таксе за упис, преко неоверених
или непрописно оверених докумената, до
недостатка једног или низа потребних доку�
мената).

2) Неосновани захтеви за упис, од
стране чланова, који, по статуту Коморе,
могу бити само добровољни чланови (ста�
тут Коморе се може прочитати на сајту Фар�
мацеутске коморе Србије). 

Зашто се дешавају такви пропусти? Веро�
ватно, једним делом, због велике запосле�
ности колега, а самим тим и недовољно
времена за бољу информисаност, а сигур�
но, великим делом, због непажљивог чита�
ња списка неопходних докумената за упис у
Именик. У сваком случају, главобоља за
све! И за особе које обављају преглед доку�
ментације и за саме подносиоце докумена�
та за упис, јер, за све наведено, добиће се
писани одговор од стране Коморе, са пред�
ложеним поступком за решавање пропуста
у одређеном временском року. Таква про�
цедура, која је неопходна и једино могућа,
захтева додатно време, што за те чланове
продужава рок за упис у Именик Коморе.

На основу досадашње динамике рада,
преостала контрола уредности документа�
ције по огранцима требало би да буде завр�
шена најкасније до половине марта 2008.
Затим следи супервизија свих досијеа од
стране Коморе и, коначно, као четврта фа�
за активности, доношење и издавање Ре�
шења о упису у Именик Коморе, као услова
за издавање лиценце.

А шта ћемо са главобољом званом папи�
рологија? Сви смо се, бар једном у животу,
суочили са овом “дијагнозом”, било да смо
прикупљали документацију за издавање
личне карте, пасоша, и сл., било да смо
(несвесни својих мазохистичких склоности)
чврсто решили да обезбедимо појединачну
визу за дуго очекивани одмор у иностран�
ству. У сваком случају, стање нам је добро
познато, али не и разлози и начини савла�
давања “препрека”. 

Предлог за што безболније разумевање и
решавање ове неизбежне проблематике, је
тумачење кроз ВОДИЧ, који вам може дати
одговоре на најчешће постављена питања.

Ко може бити члан Фармацеутске
коморе?

1. Редовни чланови – здравствени
радници у примарној, секундарној и тер�
цијарној здравственој заштити (колеге запо�
слене у јавним и приватним апотекама,
болничким апотекама, заводима), који
имају законску обавезу уписа у Именик Ко�
море.

2. Добровољни чланови (колеге запо�
слене у образовним институцијама, затим у
велепродаји, производњи, маркетингу и
осталим ванапотекарским делатностима).

3. Почасни чланови – бира их Скупшти�
на Коморе (лица која су допринела унапре�
ђењу рада и услова за остваривање интере�
са и циљева Коморе).

По Закону о здравственој заштити (Сл. гл.
107/2005), у члану 165 се каже: 

Здравствени радници су лица која има�
ју завршен медицински, стоматолошки, од�
носно фармацеутски факултет, као и лица
са завршеном другом школом здравствене
струке, а која НЕПОСРЕДНО као професију
обављају ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ у
здравственим установама или приватној
пракси, под условима прописаним овим за�
коном.

Да ли могу добровољни чланови
да се упишу у именик Коморе и
тиме стекну један од услова за
добијање лиценце?

Не. Колеге, запослене на Фармацеутском
факултету, у произвођачким кућама и пред�
ставништвима, као и у велепродајама, могу
остварити право на упис у Именик Коморе је�
дино ако је део радног стажа (у оквиру пуног
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радног времена) заснован у здравственој
делатности и ако је тај податак уредно до�
кументован (кроз М1/М2 образац и упис
почетка и тог дела стажа у радној књижи�
ци). Такве ситуације су изузетно ретке и до
сада је евидентиран само један сличан при�
мер. 

Уговор о допунском раду НИЈЕ валидан
документ, јер је допунски рад дозвољен у
истој делатности (нпр. у здравственој), а не
различитим делатностима (нпр. у нездрав�
ственој и здравственој делатности).

Каква су права и обавезе
пензионера у вези са уписом
у именик Коморе?

Здравствени радник, корисник старосне
пензије, може основати приватну праксу
уколико добије  сагласност Фармацеутске
коморе (члан 55 Закона о здравственој за�
штити). По заснивању радног односа и при�
ложеним доказима, заједно са осталим по�
требним документима, може се извршити
упис у Именик Коморе и тиме стећи један од

услова за добијање лиценце. Кори�
сници старосне пензије који нису
оснивачи приватне праксе могу по�
ново засновати радни однос код
здравствене установе – приватне
праксе и, по испуњавању наведеног
и других услова прописаних зако�
ном, бити уписани у Именик као
обавезни чланови Коморе. 

Да ли је обавезан упис у
именик Фармацеутске
коморе?

Да, то је законска обавеза фар�
мацеута � здравствених радника и
представља први корак за добијање
лиценце. Врши се само за редовне
чланове, након подношења потреб�
не документације.

Како доћи до списка
потребне документације?

Најједноставнији пут, уколико
имате приступ интернету, је сајт
коморе: wwwwww..ffaarrmmkkoommssrr..oorrgg..yyuu до
кога се може доћи и једноставним
укуцавањем речи фармацеутска
комора на било ком претраживачу
(Гоогле, Крстарица и др). Уколико
има нејасноћа, можете се обратити

и директно Комори преко познатих телефо�
на. Документација се може донети лично
или послати поштом на адресу Коморе. Све
ово важи за чланове који још нису достави�
ли потребна документа, јер је рок за подно�
шење истих истекао још крајем прве поло�
вине 2007. године, због чега је потребно да
буде уплаћена чланарина за ту годину.
Чланарина се уплаћује за сваку календар�
ску годину, а њен износ је утврдила Скуп�
штина Коморе и одобрило надлежно мини�
старство. Уписнина је износ који је утврђен
само за упис у Именик Коморе и уплаћује се
једнократно.

Уколико има оних  који још нису савла�
дали овај корак, молимо да се што хитније
организују, јер је провера докумената већ у
току, а за закаснеле пријаве износ уписнине
ће бити увећан.

ЕВИДЕНЦИОНИ ОБРАЗАЦ ЕВ<1 – попу�
њава се нови тип формулара, па ће неки од
чланова, који су се давно уписали, добити
обавештење о поновном попуњавању. Овај
образац се попуњава и приликом прија�
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вљивања свих насталих промена (личних
података – презиме, адреса, контакт теле�
лефон, промена радног места, стручних
квалификација, пензионисања и др.).
Образац се може скинути са сајта Коморе
или попунити у Комори приликом предаје
докумената.

ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ � подноси
се са уписаним важећим подацима и пре�
бивалиштем (да би се избегло непотребно
враћање пошиљака и обавештења од стра�
не Коморе). 

ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ ФОРМАТА 30х35
mmmm – делује као сувишан коментар, али
ипак треба рећи да скоро нико од колега
није приложио тражени формат. Молимо
закаснеле подносиоце да доставе две исте
фотографије наведеног формата. 

ФОТОКОПИЈА РАДНЕ КЊИЖИЦЕ под�
разумева и стране са уписаним стажом и
обавезним почетком текућег стажа � у сада�
шњој апотеци или здравственој установи.
Датуми промена треба да се слажу са пода�
цима из М1�М2 образаца.

ФОТОКОПИЈА М1<М2 – важећи фор�
мулар о пријави радника, тј. започетом ра�
ду на садашњем радном месту. Постоји
могућност да је током година вршена пре�
регистрација апотеке или предузећа у
здравствену установу или вршена било ко�
ја друга промена (адреса, власнички статус
и сл.), што резултује новим решењем о ра�
ду апотеке, па је неопходно ускладити те
промене и у М1�М2 обрасцима и у радној
књижици (закључењем радног односа и
новим заснивањем, на основу насталих из�
мена). Радник у том случају нема прекид
радног односа, али промена мора бити
евидентирана.

ОВЕРЕНА ФОТОКОПИЈА подразумева
оверу у општини или суду. Остале врсте
овера (нпр. у институцијама где је подноси�
лац запослен) се не уважавају.

ДИПЛОМА се може фотокопирати у
оригиналној величини и приликом преда�
вања документа савити на пола, или се мо�
же приликом фотокопирања умањити на
формат А4 и тако предати. Оригинална ве�
личина се не смањује сечењем ивица доку�
мента! Обавезна је овера дипломе! Не при�
хватају се уверења о завршеном факултету,
јер она имају важност само до издавања
дипломе. Диплома о завршеној специјали�
зацији не замењује диплому о завршеном

факултету и представља засебан документ.
УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ

ИСПИТУ мора бити оверено, а стручни ис�
пит полаган по програму за дипломиране
фармацеуте. Уколико је стручни испит по�
ложен по програму за биохемичаре, да би
се одобрио упис у Именик и накнадно изда�
вање лиценце, треба положити стручни ис�
пит по програму полагања за дипломиране
фармацеуте и тек онда приложити важећи
документ.

ДРЖАВЉАНСТВО се доказује путем уве�
рења о држављанству, не старијем од 6 ме�
сеци, или овереном фотокопијом тог увере�
ња. Такође се прихватају оверена решења о
упису у књигу држављана (која се издају
након поднетог захтева за упис у књигу др�
жављана), али не и сам захтев, јер, чак и
кад је оверен, није важећи документ.

РЕШЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА О
ОБАВЉАЊУ ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ подра�
зумева: за апотеке – решење о упису у
Агенцију за привредне регистре, а за
здравствене установе – решење Трговин�
ског суда (о упису у регистар) и Министар�
ства здравља (о испуњености услова за
обављање делатности).

Зашто се морају пријавити
све промене?

Члан Фармацеутске коморе је дужан да у
року од 30 дана пријави све промене које су
битне за упис у Именик из члана 10 Закона
о коморама здравствених радника (Сл. гл.
РС 106/2006), као и друге битне чињенице
из надлежности Коморе.

На крају се поставља питање: да ли је
лакше спречити главобољу, пажљивим чи�
тањем, припремом потребне документације
и правовременим достављањем писаних
доказа о насталим променама или попити
још један аналгетик?

Пут ка савременим стандардима и
увођење Лиценце за рад су, свакако, и
болни и стресни, али, уз дугогодишњу
жељу да се струка подигне на виши ни�
во, не смемо дозволити да размишљамо
о другој опцији.  Аналгетике одложимо у
архиву, заједно са досадашњим понаша�
њем и сећањима на нека прошла време�
на, а спремимо се за изазове у правцу
личног и стручног усавршавања и дока�
жимо да фармацеут заузима важно ме�
сто у нашем друштву!
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Када огранак почиње са радом?
Стекли су се сви услови да огранак почне

са радом 01. марта. Чека нас врло сложен и
одговоран посао.

Где се огранак налази?
Огранак је у истој згради где се налази и

Фармацеутска комора Србије,  улица Де�
чанска 8а.

Ко су чланови огранка?
Дипломирани фармацеути запослени у

примарној, секундарној и терцијарној
здравственој заштити на територији Репу�
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Ivana Opa~ina, predsednik ogranka Beograd

Огранак Београд
почиње са радом

Dragana Sovti} / FKS

Статутом Фармацеутске коморе Србије предвиђена је децентрализација
која подразумева постојање четири огранка на територији Републике
Србије. Први са радом почиње огранак Београд који има и највећи
број чланова.  То је управо и био повод за разговор са председником
овог огранка. 



блике Србије у овом случају општине Бео�
град, морају у складу са законом бити оба�
везни чланови Коморе, самим тим и огран�
ка. Сви они имају законску обавезу за упис
у именик Коморе. Огранак може имати и
добровољне чланове и чланове донаторе у
складу са Статутом. 

Да ли располажете податком колико
се до сада фармацеута са огранка упи<
сало у именик Коморе?

До 07.02.2008. г у именик Коморе уписа�
но је 1268 дипломираних фармацеута који
припадају огранку Београд, али тај број није
коначан обзиром да пријаве и даље стижу.

Који је делокруг рада огранка?
Огранак има обавезу да врши упис

дипломираних фармацеута и води
именик свих чланова коморе на
подручју огранка. Поред тога, огранак
посредује у споровима између чланова
огранка коморе, односно између чла�
нова огранка коморе и корисника
здравствених услуга. Организује суд ча�
сти I степена за утврђивање повреде
професионалне дужности и одговорно�
сти чланова коморе, као и за изрицање
мера за те повреде. Огранак води
именик изречених дисциплинских
мера чланова огранка коморе. 

На захтев члана огранка коморе или дру�
гог овлашћеног лица издаје изводе из име�
ника, уверења и потврде о чињеницама о
којима води евиденцију, а који представља�
ју јавне исправе.

Огранак такође обавља и све друге по�
слове у складу са законом. 

Каква је заступљеност огранка Бео<
град у Скупштини Коморе?

Скупштина коморе има 100 чланова, а са
огранка Београд 36 чланова учествује у ра�
ду Скупштине и они чине Клуб чланова
Скупштине коморе из огранка. 

Који су све органи огранка Коморе?
Одбор огранка Коморе који има пред�

седника и два члана. Поред мене која вр�
шим функцију председника, у одбору су:
Невенка Шербеджија (болничка апотека
КБЦ “Земун”) и Ненад Вуловић (приватна
апотека “Orthoaid”). Изабрани смо од
стране Скупштине коморе на предлог Клу�
ба чланова Скупштине коморе из огранка
и мандат нам траје четири године.

У Суду части I степена су: Милена Панте�
лић, председник (Апотека „Београд“) Ма�
рина Швоња, заменик председника (Ин�
ститут за здравствену заштиту мајке и дете�
та „Др Вукан Чупић“), Миомир Николић,
члан (ЗУ „Фарманеа“), Раде Миланковић,
заменик члана (Апотека „Београд“), Драга�
на Рајинац, заменик члана (КЦС, Ургентни
центар).

По потреби формира се Комисија за по<
средовање огранка Коморе, која посредује
у споровима између чланова коморе или
између чланова коморе и корисника здрав�
ствених услуга. 

Секретар огранка који води све адми�
нистративно стручне послове у оквиру де�
локруга рада огранка. 

Какви су ваши задаци као председни<
ка огранка?

Председник огранка представља и орга�
низује рад огранка Коморе, сазива и руко�
води радом Одбора огранка Коморе и Клу�
ба чланова Скупштине Коморе из огранка.
Он је такође наредбодавац у располагању
средствима којима огранак располаже.
Председник обавља и друге послове утвр�
ђене Правилником и одлукама надлежних
органа Коморе. 

Ускоро креће лиценцирање, какав је
задатак огранка у томе?

Бављење фармацијом значи стално уче�
ње, усавршавање, и праћење достигнућа у
тој области. Лиценца треба да буде резултат
континуиране едукације што ће нам обезбе�
дити квалитетнији и успешнији рад. Захтев
за издавање лиценце подносиће се ко<
мори преко огранка коморе.
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Огранак Београд почиње са
радом 01. марта 2008. године.
Седиште огранка налази се у Де�
чанској 8а, II спрат, канцеларија
бр. 209. За све информације мо�
жете се обратите секретару
огранка Радини Радовановић
или председнику огранка Ивани
Опачини на телефон и e-mail
Коморе. 

Тел: 011/3243�144, 3246�795
e-mail: pphhaarrmmkkoomm@@vveerraatt..nneett
Телефон и e-mail Огранка

Београд биће накнадно објав�
љен.



Стратегија развоја маркетинга до
2010. године на унапређењу фар�
мацеутских услуга � производа у
апотекарском сектору Србије
Хотел „Президент“, Ковилово,
2.04.2008. године

Међународна конференција „Стратеги<

ја развоја маркетинга до 2010. године на

унапређењу фармацеутских услуга – про<

извода у апотекарском сектору Србије“

има за циљ  да покрене разматрање једне вр�
ло значајне теме  за  апотекарски сектор у Ср�
бији,  донесе закључке и смернице за будући
рад и постави  основе за израду пакета обра�
зовања у овој области. Велика искушења која
очекују у наредном периоду апотекарски сек�
тор Србије односе се на процесе приватизаци�
је и моделе уговарања са Фондом здравстве�
ног осигурања, те промену парадигме у изра�
стању ланаца апотека. Структуирање понуде
од стране фармацеутских кућа и веледрогери�
ја лекова довешће до укрупњавања на свим
нивоима. Због тога су маркетинг, иновација и
пласман услуга и производа од изузетне ва�
жности за опстанак и виталност апотекарског
сектора Србије.

Конференција ће бити одржана 2. 4. 2008.

године у хотелу “Президент” у Ковилову

крај Београда. Стручни део овог престижног
догађаја биће организован у 5 панела са по
три предавача. Панел 1 носи назив Апотека<

ри на тесту знања или Маркетинг фарма<

цеутске услуге – производа као креативна

комуникација усклађена са законском и

професионалном регулативом. 
Панел 2 носи назив Више од белог ман<

тила односно Фармацеутска здравствена

заштита као основ Добре апотекарске

праксе. 
Панел 3 Време је за размрдавање об�

ухвата Сет активности на унапређењу и

иновацији производа – услуга у апоте<

кама. 
Панел 4 назван То је стваран свет око

мене односно Искуства других земаља у

планирању и реализацији унапређења

пласмана фармацеутске услуге – произво<

да у апотекарском сектору помоћи ће нам

да од еминентних гостију из иностранства са�
знамо нешто више о искуствима како земаља
у транзицији, тако и земаља развијеног дела
Европске уније.  

Панел 5 Снимак Гуливерових корака

обухватиће Закључке и предлоге Конфе<

ренције.
С обзиром на то је апотекарски сектор

циљна група, њему ће бити упућене и наме�
њене све теме, препоруке и закључци Кон<

ференције.
У Радној групи задуженој за припрему

стручног дела Конференције узели су учешће:
Злата Жувела  Фармацеутска комора Србије,
Иванка Милетић – Фармацеутско друштво Ср�
бије, Бранислава Миљковић  Фармацеутски
факултет Универзитета  у Београду, Весела Ра�
доњић  Агенција за лекове и медицинска
средства Србије, Раде Лазаревић  Велефарм
а.д. Холдинг компаније, Светлана Стојков�Ру�
дински  Апотека Суботица, Сања Јовић  Апо�
тека Београд,  Богдан Нешковић  Галеника а.д,
Милош Николин  извршни организатор �
Агенција Плацебо. Координатор Конференци�
је је Сузана Миљковић.

Председник Организационог одбора
Милош Николић

ФАРМАЦЕУТСКО ДРУШТВО СРБИЈЕ одр�
жаће свој  51. симпозијум од  22. до 25. ма�
ја 2008.г на Копаонику. Тема симпозијума:
Кортикостероиди: лекови са стотину лица

Интернационална фармацеутска органи�
зација ФИП, организује ове године 68.
Светски конгрес фармације и фармацеутске
науке у Базелу, Швајцарска, од 29. августа
до 4. септембра 2008. године. Главна тема
конгреса биће: Фармацеутска пракса у све�
ту који се мења. 

Радове за овај конгрес можете послати у
виду абстракта (максимално 375 речи без
наслова и аутора) најкасније до 1. априла
2008. године. 

За све детаљне информације посетите
сајт  wwwwww..ffiipp..oorrgg//bbaasseell22000088
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PUBLIKACIJE
1. Нови национални регистар лекова, 2008
Агенција за лекове и медицинска средства Србије

издала је Национални регистар лекова за 2008. го�
дину, који садржи податке о лековима за које су из�
дата решења о регистрацији (дозволе за промет)
АЛИМС�а као и за оне који имају важећа решења за
које су поднети захтеви за обнову регистрације до
1.11.2007. године. Посебно поглавље даје податке о
биљним лековима који су чланом 2 Закона сврстани
у лекове биљног порекла, а дат је и Списак регистро�
ваних хомеопатских лекова. Припремљена је и CD
верзија.  

У циљу безбедности пацијената и лакшег пре<
познавања лекова у промету, посебно из разло<
га елиминисања могућности за појаву лажних
(фалсификованих) лекова, у НРЛ је уведен ИД
податак у виду 13<цифарског броја који означа<
ва ЕАН к д лека. Овај податак је наведен за све
лекове за које постоји тај податак у Централној
бази лекова АЛИМС<а, односно за лекове који су
у регулаторним процесима АЛИМС<а регистро<
вани или обновили регистрацију (чл. 88 Закона). 

2. EEuurrooppeeaann  PPhhaarrmmaaccooppooeeiiaa  66tthh  EEddiittiioonn  22000088, од
1. јануара 2008. године у обавезној употреби на про�
стору целе Европе, укључујући и Србију. 

3. Приручник из козметологије – аутори: Драга�
на Васиљевић, Снежана Савић, Љиљана Ђорђевић и
Данина Крајишник.

4. Фармацеутска технологија са биофармаци<
јом – Приручник за практичну наставу са преко 50
примера рецепата из апотекарске праксе – аутор: Др
Гордана Вулета.
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PLANIRANE AKTIVNOSTI

Пројекат обуке чланова Етичког одбора
и судова части првог и другог степена:

ETIKA I PROFESIONALIZAM

U DONO[EWU ODLUKA
Прва организована едукација чланова Етичког

одбора и судова части Фармацеутске коморе Срби�
је одржана је у њеним просторијама 13.02.2008. го�
дине. 

Предавачи: 
1. Др сц. мед. Весна Томић, Институт за јавно

здравље „Др Милан Јовановић Батут“
2. Дипл. правник Марија Митић, Апотека „Бео�

град“
3. Проф. др Златко Стефановић, Правни факултет

у Београду

Potpisivawe
ugovora sa
poslovnim
bankama

1. Директор Фармацеут�
ске коморе Србије ће, по
одлуци Управног одбора,
ући у преговоре са послов�
ним банкама ради ороча�
вања средстава Коморе.
На позив Коморе, понуде
за орочавање средстава
дале су: ОТП Банка Србије
а.д. Нови Сад (пословна
банка Коморе), Raiffeisen
банка а.д., Комерцијална
банка а.д. Београд, и Ban-
ca Intesa а.д. Београд.

Средства која ће бити
орочена јесу средства са
рачуна Коморе која су при�
бављена за обављање ње�
не делатности.

2. Фармацеутска комора
Србије ће као професио�
нална организација закљу�
чити уговор са пословном
банком, којим ће се омогу�
ћити свим обавезним чла�
новима добијање банкар�
ских производа по повла�
шћеним условима (потро�
шачки кредити, стамбени
кредити, кредити за улага�
ње у основна средства
итд.). Ова повољност за
редовне чланове Фарма�
цеутске коморе почеће да
важи након издавања ли�
ценце и добијања лицен�
цног броја. 
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