
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ 

СРБИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ 

 

Фармацеутска комора Србије, основана као независна професионална организација, 

ради унапређивања услова за обављање професије дипломираних фармацеута, заштите 

њихових професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу 

здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену 

заштиту, обавља поверне послове преко својих организационих јединица у Београду, 

Крагујевцу, Новом Саду и Нишу. 

Фармацеутска комора Србије, Дечанска 8а, Београд; са Огранком Београд у простору 
површине 115м² (простор добијен на коришћење). 
Огранак Крагујевац у Крагујевцу, Црвеног крста 7, у изнајмљеном простору површине 
31,90м². 
Огранак Војводина у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11, локал А 104/1, у изнајмљеном 
простору површине 24,42м². 
Огранак Ниш са КиМ у Нишу, Првомајска 24А у изнајмљеном простору површине 30м². 

 

Фамацеутска комора Србије има укупно седам запослених радника од којих су два 

здравствене и пет нездравствене струке. Шесторо је на неодређено време и једно 

постављено лице на одређено време. 

Квалификациона структура запослених 
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У ТОКУ 2010. ГОДИНЕ, КОМОРА ЈЕ ОБАВИЛА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:  
 

РАД ОРГАНА ФКС У 2010. ГОДИНИ  

Фармацеутска комора Србије је у 2010. години одржала 2 седница Скупштине у старом 

сазиву и 2 у новом сазиву. Седница Управног одбора (УО): 6 у старом сазиву и 4 у новом 

сазиву. Седница Надзорног одбора (НО): 1 у старом сазиву и 1 у новом сазиву. 

Сви чланови Скупштине, УО и НО су уредно и на време информисани за све 

активности везане за рад у одговарајућим телима и узимали активно учешће у истим. 

У ОКВИРУ ПОСЛОВА КОЈИ СУ ЈОЈ КАО ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА ПОВЕРЕНИ У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ: 

• Уписано у именик коморе 602 члана и исто толико издатих решења о упису. 
• Издато 576 лиценци за самостални рад.  
• Израђено и издато 701 ИД легитимација. 
• Издато 190  решења о одузимању лиценце. 
• Издато 130 решења о променама, на захтев чланова Коморе или другог овлашћеног 

лица. 
 

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ КОМОРЕ У 2010. ГОДИНИ:  

Организовани и спроведени избори за Скупштину ФКС (јануар – април 2010) 

Континуирана едукација 

• Вођење евиденције програма КЕ - у току године 136 организатора послало је 1055 

извештаја о одржаним програмима КЕ, на којима је учествовало укупно 61.238 

фармацеута. У току 2010. године континуирано је пружана стручна и техничка 

помоћ свим организаторима програма КЕ 

• Акредитација програма КЕ – акредитовано 420 различитих програма КЕ (стручни 

састанци 352, курсеви 64, конгрес-симпозијум 2, тест у пис./ел. форми 2) 

• Виртуелна школа образовања са програмом КЕ: Савремена терапија хипертензије“ 

организована у четири термина. Укупно 765 полазника.   

Дипломирани фармацеути приправници 
 

• На основу предлога Скупштине коморе, министар здравља је донео Правилник о 
изменама Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених 
радника и здравствених сарадника ("Сл. гласнику РС" бр. 50/10) 
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• У оквиру усвојене процедуре за обављање приправничког стажа, спроведене су 

следеће активности:  

o Купљене приправничке књижице.  

o Припремљен лифлет за  дипломиране фармацеуте – приправнике. 

o У сарадњи са Фармацеутским друштвом Србије припремљена публикација 

„После студија“. 

o Радна група за преиспитивање плана и програма приправничког стажа за 

дипломиране фармацеуте, након усвајања измена и допуна плана и 

програма приправничког стажа, припремила публикацију „Водич за 

менторе“.  

• Израда базе питања за полагање стручног испита путем теста за дипломиране 

фармацеуте (у току) 

Стручни скупови и пројекти 

• Комора је учествовала у организацији 55. Симпозијума ФДС „Хормони као лекови“ 

– Копаоник. 

• Комора је учествовала у организацији 5. Конгреса фармацеута Србије, и узела 

активно учешће – одржан мини симпозијум „Континуирана едукација – анализа 

једногодишњег искуства“ 

• Учествовање у реализацији пројекта: “Postgraduate Qualification in Pharmacy: The 

Way Forward”  који је у оквиру програма Темпус финансиран од стране Европске 

Агенције за образовање и културу. Координатор пројекта Фармацеутски факлутет 

Универзитета у Београду.  Одржано предавање на семинару о електронском учењу 

(8-9. јун, Београд). Посета Универзитету Гринич у Лондону (јул 2010).  

У оквиру Републичке стручне комисије Комора је активно учествовала у: 

• Изради измена и допуна Правилника о ближим условима за обављање здравствене 

делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (у 

току). 

• Увођењу обрасца приватног рецепта и изменама и допунама обрасца рецепта 

Републичког завода за здравствено осигурање– неусаглашеност података са 

обрасца, са електронском формом – фактуром. 

• Изради измене и допуне Правилника о специјализацијама и ужим 

специјализацијама здравствених радника и сарадника. 
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• Изради Смерница добре праксе у планирању набавке лекова и одређених 

медицинских средстава у здравственим установама Обавезног социјалног 

осигурања. 

• Изради Предлога документа о моделу планирања снабдевања домова здравља. 

Гласник Коморе – часопис „Апотекарска пракса“ 

• У 2010. години укупно је објављено 6 бројева гласника (број 84 - 89), колико је 

планирано. Закључно са децембром број адреса на које се шаље часопис је 4414 и 

односи се на све фармацеуте који имају активан статус, без обзира на уплату 

чланарине. Часопис је током целе године информисао чланство о свим 

активностима и раду Фармацеутске коморе Србије: Скупштине, Управног одбора 

Надзорног одбора, Етичког одбора, огранака Коморе као и осталим догађајима у 

фармацеутској струци.  

Формирање електронске базе здравствених установа апотека и приватне праксе  

• Са Сектором за инспекцијске послове Министарства здравља покренуто је 

формирање базе података о здравственим установама апотекама и приватној 

пракси (у току). 

Имплементација  законске регулативе 

• Формирана Радна група за фармацеутски отпад чији је основни задатак израда 

публикације „Водич за фармацеутски отпад“.   

Учествовање у изменама и допунама законске регулативе 

• Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за 

здравствене раднике и здравствене сараднике (нови Правилник ступио на снагу 

28. јануара 2011. године) 

Уговарање апотекарских установа са Републичким заводом за здравствено осигурање  

• Комора  је активно учествовала у преговорима везаним за уговарање апотекарских 

установа са РЗЗО, при чему је заступала интересе апотекарских установа као 

значајних актера у пружању квалитетне здравствене заштите.  

 

 

Датум: 03.02.2011. године                                                                                                              ДИРЕКТОР 

Драгана Јовановић, дипл. фарм. спец.  


