
 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2007. годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Београд, фебруар 2008. године 

 



Прослављен јубилеја 10 година постојања Фармацеутске коморе Србије. 

Започете активности на упису у Именик Коморе. 

Донета одговарајућа акта неопходна за даље функционисање Коморе. Појединачна акта 

реализована у целости. 

 

 

ЈАНУАР 

У Службеном гласнику Републике Србије бр. 6 од 19.01.2007. г објављен Етички кодекс 

фармацеута Србије 

Започета децентрализација здравствене службе у Србији 

 

ФЕБРУАР 

У Скупштини града Београда одржан скуп ”Интегративна здравствена заштита –

хомеопатија” 

Одржана 4. седница Скупштине ФКС 

24.02.2007. године формирана прва послератна Комора апотекара 

Изабран је кандидат за члана Здравственог савета Владе Републике Србије 

 

МАРТ 

У Београду на ИВ традиционалним фармацеутским сусретима орезентована Виртуелна 

школа образовања 

Одржан ”Семинар о дијабетесу” као наставак успешне сардање Ново Нордиска и 

Фармацеутске коморе Србије. 

Започете активности на регистрацији чланова фармацеутске коморе Србије 

 

АПРИЛ 

Фармацеутска комора Србије у току априла месеца спровела анкету из области 

образовања, трећу од свог постојања. 

Започела сарадња између Фармацеутске коморе Србије и Медицинске школе у 

Београду 

МАЈ 

Едукативни семинар ”Улога фармацеута као здравственог професионалца у промоцији 

лека” у сарадњи ФКС и фармацеутске куће Галеника а.д. 

У Скупштини града Новог Сада одржан скуп ”Интегративна здравствена заштита –

хомеопатија” 

Одржан трећи стручни састанак Фармацеутске коморе Србије са темом ”ОТЦ 

препарати у терапији бола код старијих особа” 

 

ЈУН 

Нацрт Стандарда Добре апотекарске праксе стављен на увид стручној јавности преко 

wеб сајта Фармацеутске коморе Србије и Фармацеутског друштва Србије 

У Скупштини града Београда одржан скуп ”Интегративна здравствена заштита –

квантна медицина” 



ЈУЛ-АВГУСТ 

Министар здравља Томица Милосављевић одржао први састанак са директорима 

Комора здравствених радника 

СЕПТЕМБАР-ОКТОБАР 

ФКС свечано прославила 10 година свог рада. На 4. редовној седници Скупштине  

изабрани су нови почасни чланови коморе: прим мр. пхарм. спец Томислав Соларовић, 

дипл. ецц. Драгољуб Вучићевић и проф. др Драган Ступар. На истој седници додељена 

су и Признања за оданост фармацеутској професији и Захвалнице за сарадњу са 

Фармацеутском комором Србије 

НОВЕМБАР 

Одржан едукативни семинар ”Грип-истине и заблуде” 

ДЕЦЕМБАР 

Одржана 5. седница Скупштине ФКС 

До 18.12.2007. године у Именик Коморе уписано 3029 фармацеута 

 


