
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2011. 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 осам запослених радника од којих су три 
здравствене и пет нездравствене струке. Седморо је на неодређено време и једно 
постављено лице на одређено време. 

Квалификациона структура запослених 

ОРГАНИЗАЦ

ИОНА 
ЈЕДИНИЦА 

РАДНО МЕСТО СТЕПЕН 
СТРУЧН

Е 
СПРЕМЕ 

ЗВАЊЕ 

Фармацеутска 
комора Србије 

Директор VII  Дипл. фарм. спец. 
Секретар коморе VII  Дипл. правник 
Самостални референт за 
фармацеутске послове 

VII  Дипл. фарм. спец. 

Технички секретар коморе  IV Техничар за управне 
послове 

Огранак Технички секретар огранка  IV Биротехнички 
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Београд техничар 
Огранак 
Крагујевац 

Секретар Огранка VII  Дипл. правник 

Огранак Ниш 
са КиМ 

Секретар Огранка VII  Дипл. ecc 

Огранак 
Војводина 

Секретар Огранка VII  Дипл. фармацеут 

Укупно 8 6 2  
 

У ТОКУ 2011. ГОДИНЕ, КОМОРА ЈЕ ОБАВИЛА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:  
 

РАД ОРГАНА ФКС У 2011. ГОДИНИ  

Фармацеутска комора Србије је у 2011. години одржала 1 седница Скупштине, 5 седница 
Управног одбора (УО) и 2 седницe Надзорног одбора (НО).  

Сви чланови Скупштине, УО и НО су уредно и на време информисани о свим 
активностима везаним 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: 

(1) Уписано у именик коморе 553; (2) Издато 518 лиценци за самостални рад;  
(3) Израђено и издато 646 ИД легитимација; (4) Издато 253  решења о 
одузимању лиценце; (5) Издато 475  решења о променама (закључака, потврда 
и др.);  
(6) Издато 255 решења о престанку чланства 

 
Огранци Коморе 
 
Спроведене су све активности потребне за потпуно техничко осамостаљивање огранака 
и преузимања свих поверених послова Законом и Статутом Коморе.  

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ КОМОРЕ У 2011. ГОДИНИ:  

САРАДЊА СА ЗВАНИЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
МИНИСТРАСТВО ЗДРАВЉА 
 
19.07.2011. године, одржан је састанак са помоћником министра здравља госпођом 
Дубравком Шарановић, на коме је Министарство информисано о: 
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- Изборима у Комори одржаним 2010. године; 
- Заступљености појединих сектора у органима Коморе. 

 
17.10.2011. године, одржан је састанак са министром здравља РС на коме је предочено  
отежано функционисање апотекарских сектора Србије: 

- висина марже, 
- неиспуњавање услова за обављање здравствене делатности, 
- услови под којима се отварају апотеке, 
- цене лекова, 
- оглашавања и попусти, 
- нерегистровани лекови. 
- као и проблеми апотека у плану мреже због неликвидност РФЗО. 

Такође су изнети проблеми везани за: 
- формирање електронске базе апотека и 
- састав Скупштине Коморе (недовољно учешће приватног сектора у раду). 

 
 

САРАДЊА СА ИНСПЕКЦИЈОМ МИНИСТРАСТВА ЗДРАВЉА РС 
 

У току 2011. године Фармацеутска комора Србије је добила већи број пријава 
које се углавном односе на:  

• разне видове оглашавања апотека који постичу нелојалну конкуренцију,  
• неиспуњавање основних услова по питању кадра,  
• продају нерегистрованих лекова и друго.  

 
У свим случајевима пријаве су прослеђене инспекцији Министарства здравља РС 

уз захтев да по обављеном надзору, Комору обавесте о начину поступања.  

Укупно је прослеђено:  

• 50 пријава које се односе на  неиспуњавања услова по питању кадра,  
• 61 која се односи на разне видове оглашавања,  
• 1 за промет нерегистрованих лекова  

 
 

УГОВАРАЊЕ АПОТЕКАРСКИХ УСТАНОВА СА РЕПУБЛИЧКИМ ФОНДОМ 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  

• У периоду март-октобар 2011. године одржано је 4 састанака у вези са 
проблемима везаним за Протокол о сарадњи у поступку снабдевања лековима за 
2011. годину који су потписали РФЗО, произвођачи домаћих и заступници 
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иновативних лекова. 

• Октобар 2011. године у Републичком фонду здравственог осигурања формирана 
је Радна група за припрему предлога мера и стварања услова рационалног и 
одрживог система финансирања и снабдевања тржишта лековима до краја 2011. 
године као и за 2012. годину, у саставу: представник РФЗО, представник 
Министарства здравља, представник ФКС, представници ПКС- Групације 
веледрогерија, представници ПКС- Групације домаћих приозвођача лекова и 
представник INOVIE. 

• 17.10.2011. године Фармацеутска комора Србије одржала састанак са 
директорима здравствених установа апотека, везано за предлоге мера Коморе 
који се односи на одрживост система финансирања и снабдевања тржишта 
лековима до краја 2011. године као и за 2012. годину. Закључци са овог састанка 
прослеђени: Привредној комори Србије, Министраству здравња РС, РФЗО, 
Групацији произвођача лекова, Групацији веледрогерија и Удружењу INOVIА.  

 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

Фармацеутска комора Србије је преко представника Коморе у Здравственом савету 
Србије или представника Коморе учествовала у предлозима измена и допуна следећих 
закона и подзаконске регулативе:   

• Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за 
здравствене раднике и здравствене сараднике  

• Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце 
члановима комора здравствених радника 

• Закон о здравственој заштити 

Рад на измени и допуни наведене законске регулативе је у току.  

 

АКТИВНОСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈИ ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ  

• Радна група за фармацеутски отпад чији је основни задатак израда публикације 
„Водич за фармацеутски отпад“.  Чека се измена и допуна постојеће законске и 
подзаконске регулативе због уочених недостатака у имплементацији истих.  

• Радна група за ревизију документа Добра апотекарска пракса (ДАП). Сагласно 
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Закону о изменама и допунама Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник 
РС“, бр. 57/2011), које су ступиле на снагу 9. августа 2011. године, Управни 
одбор Фармацеутске коморе Србије је 29. септембра, на својој четвртој седници, 
донео одлуку о именовању Радне групе за ревизију документа Добра апотекарска 
пракса (ДАП). Задатак Радне групе је да изврши ревизију текста већ постојећег 
документа,  усвојеног од стране Скупштине Коморе 12. 02. 2008. године, и 
усагласи га са законском регулативом која се променила у протекле четири 
године. 

Тако урађен документ доставља се Комисији за израду општих аката коморе, 
која након разматрања, документ Добра апотекарска пракса упућује Скупштини 
Коморе на усвајање.  

• Радна група за израду акта: Попис козметичких и других средстава за заштиту 
здравља којима апотеке могу снабдевати грађане. Управни одбор Фармацеутске 
коморе Србије је 29. септембра, на својој четвртој седници, донео одлуку о 
именовању Радне групе која треба да изради предлог акта, обавезујућег за све 
апотеке, који се односи на козметичка и друга средства за заштиту здравља 
којима апотеке могу снабдевати грађане. Именована Радна група ће свој предлог 
доставити Комисији за израду општих аката, која након разматрања исти упућује 
Скупштини Коморе на усвајање. 

Доношење овог акта предвиђено је чланом 101, став 4, Закона о здравственој 
заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 57/2011).  

 

РЕПУБЛИЧКА СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ФАРМАЦИЈУ 

• Израда измена и допуна Правилника о ближим условима за обављање 
здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима 
здравствене службе (у току). 

• Израда „Списка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини“ 

• Увођење обрасца приватног рецепта и изменама и допунама обрасца рецепта 
Републичког завода за здравствено осигурање– неусаглашеност података са 
обрасца, са електронском формом – фактуром. 

• Примедбе и сугестије на предлоге подзаконских аката које произилазе из Закона 
о лековима и медицинским средствима 
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• Министраству здравља РС достављени предлози за измену и допуну:  

o Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и сарадника. 

o Смерница добре праксе у планирању набавке лекова и одређених 
медицинских средстава у здравственим установама Обавезног социјалног 
осигурања. 

o Предлога документа о моделу планирања снабдевања домова здравља. 

 

 

БОЉА ИНФОРМИСАНОСТ ЧЛАНСТВА, СВРШЕНИХ СТУДЕНАТА 
ФАРМАЦИЈЕ И ОПШТЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ КОМОРЕ 
 
У току 2011. године, као што је и планирано, урађена је модернизација и редизајн сајта 
ФКС уз повећање капацитета, и то:  

• Измена дизајна (динамичније странице са php ekstenzijom) 
• Реструктуирање садржаја 
• Измена навигације: елементи wеб сајта као сто су header, навигациони мени, 

садржај, фоотер и остали, сада имају логичан распоред, како посетилац не би 
био збуњен и дезоријентисан.  

• Савременија аликација за континуирану едукацију  
• Нови кориснички сервис за фармацеуте (знатно унапређен картон КЕ уз 

додатак финансијске картице и општих података) 
 
Да су наведене промене имале позитиван ефекат показује и податак да је број 
пријављених чланова Коморе, који су на сајту Коморе отворили свој кориснички налог, 
порастао у 2011. година на 3060 (у 2010 укупно 1020 пријављених).  
 
 

ДИПЛОМИРАНИ ФАРМАЦЕУТИ ПРИПРАВНИЦИ 
 
У оквиру усвојене процедуре за обављање приправничког стажа, спроведене су следеће 
активности:  

1. Припремљен лифлет за  дипломиране фармацеуте – приправнике је у 
сарадњи са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду и 
одсецима за фармацију медицинских факултета у Новом Саду, Крагујевцу 
и Нишу дељен дипломираним фармацеутима након полагања дипломског 
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испита.   

2. Дипломирани фармацеути који су се након тога јавили огранцима Коморе 
добијали су бесплатно приправничку књижицу и публикацију „После 
студија“ а након започињања приправничког стажа и уписа у Именик 
Коморе и публикација Савеза фармацеутских удружења Србије 
„Приручник за стажере - дипломиране фармацеуте“. Укупно је у Именик 
Коморе уписано 55 приправника.  

3. На сајту Коморе објављена је публикација „Водич за менторе“ коју је 
израдила Радна група за преиспитивање плана и програма приправничког 
стажа за дипломиране фармацеуте.  

 

 

ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“ 

• У 2011. години укупно је објављено 4 броја гласника (број 90,91,92,93), колико је 
планирано. Закључно са децембром број адреса на које се шаље часопис је 4616 
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.  

 

СТРУЧНИ СКУПОВИ И ПРОЈЕКТИ 

• Пројекат Апотеке Суботица: Развој компетенција фармацеута са циљем  да се 
процене постојеће стручне компетенције фармацеута, њихово унапређење и 
даљи развој (почетак пројекта 20.02.2011. године).  

• Четврта конференција: „Маркетинг у фармацији“ – „Унапређење пословања у 
апотекарском сектору“, 19.03.2011. године, Београд. Одржано предавање: 
„Савремена улога фармацеута вс. Законска регулатива – Шта нам недостаје?“. 

• Конференција “Тржиште лекова, позитивне листе и снабдевање иновативним и 
генеричким лековима“, Business Info Group, 10.05.2011. године. Одржано 
предавање: Постоји ли могућност изједначавања државног и приватног сектора“.  
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• Округли сто: „Ликвидност у фармацеутском сектору Србије“, 26.05.2011. године, 
Привредна комора Србије (ПКС) – Округли сто одржан са циљем да се утврде 
узроци неликвидности у фармацеутском сектору и предложе могућа решења. 
Одржано предавање на тему: „Ликвидност у апотекама и здравственим 
установама са аспекта снабдевања лековима“.   

• Први сусрет српских и словеначких апотекара, Сомбор 17.06.2011. године: 
„Апотекарство у служби грађана“.  

• Округли сто: „Има ли лека против корупције у здравству“, Танјуг, 28.06.2011. 
године. Учесници: министар здравља Зоран Станковић, директор Клиничког 
центра Србије Ђорђе Бајец,  директорка Фармацеутске коморе Србије Драгана 
Јовановић и Милена Јауковић, лекар специјалиста, хирург у Ургентном центру 
Србије.  

• 57. симпозијум Савеза фармацеутских удружења Србије (СФУС) од 20. до 22. 
октобра 2011 у Врњачкој Бањи.  Одржан мини симпозијум „Апотекарски сектор 
Србије данас“ са освртом на важећу законску регулативу, пресек стања у 
државном и приватном сектору (број апотека, број фармацеута, старосна 
структура, испуњење услова за обављање здравствене делатности и др.), 
активностима на сређивању базе података и предлозима за решавање 
евидентираних проблема кроз заједничке акције.  

• 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.  Учествовање на конференцији о 
електронској едукацији, Универзитет Гринич у Лондону (јул 2011). Посета 
School of pharmacy University of London anda Royal Pharmaceutical Society 
(новембар 2011.). 

 

ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА ЕТИЧКОГ ОДБОРА И СУДОВА ЧАСТИ ПРВОГ И 
ДРУГОГ СТЕПЕНА 

• У сарадњи са Правосудном академијом одржана је едукација чланова судова 
части I и II степена и Етичког одбора Фармацеутске коморе Србије у Београду, 
24-25.03.2011. године.  

• У току је један поступак пред Судом части I степена са Огранка Крагујевац.  
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КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА 

Извештај се базира на подацима из базе Коморе за период 01.01.2011. -31.12.2011. 
године.  
У току 2011. Године обрађено је укупно 1432 извештаја о одржаним акредитованим 
програмима континуиране едукације на којима је укупно учествовало 36.192 учесника.  
 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА 2011 

Огранак 
Број едукационих 
догађаја % Број учесника % 

Београд 611 43 21343 59 
Војводина 283 20 5343 15 
Крагујевац 374 26 6099 17 
Ниш са КиМ 164 11 3407 9 
УКУПНО 1432 100 36192 100 

 
У току 2011. године континуирано је пружана стручна и техничка помоћ свим 
организаторима програма КЕ 
 
Модул КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ у бази Коморе је у току 2011. године додатно 
унапређен (картица КЕ, евиденција акредитованих програма, извештаји, праћење 
чланова Коморе у вези са оствареним бодовима за обнављање лиценце). 
 
Преко представника Коморе у Здравственом савету Србије презентован је Извештај 
Здравственом савету Србије са предлозима за унапређење процеса континуиране 
едукације и предлозима за измену и допуну важеће законске регулативе.  
 
Сви чланови Коморе који немају довољан број бодова за обнављање лиценце су 
децембра 2011. године, путем часописа Апотекарска пракса, обавештени о недостатку 
бодова, тако што су им прослеђени одштампани картони КЕ из базе податак Коморе.  
 
АКРЕДИТАЦИЈА 

Акредитација програма КЕ – акредитовано 370 различитих програма КЕ (стручни 
састанци 289, курсеви 68, конгрес-симпозијум 5,  тест у пис./ел. форми 8) 

Врста програма 
КЕ 

Јануар Април Јул Септемба

р 
УКУПН

О 
Стручни састанци 126 75 43 45 289 
Курсеви 34 24 6 4 68 
Конгрес-Симп. 0 0 4 1 5 
Тест у пис./ел. 2 2 3 1 8 
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форми 
УКУПНО 162 101 56 51 370 

 

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА 

Акредитовано 4 пакета образовања, као што је и планирано:  

• Тема: "Примена антибиотика код деце"- 8 бодова  
• тема: " Терапија реуматских болести" - 6 бодова 
• Тема: "Кардиоваскуларни лекови у трудноћи"- 6 бодова 
• Тема: "Хормонска контрацептивна терапија – за и против- 6 бодова 

 

ВШО - 2011 

  
Огранак 
Београд 

Огранак 
Крагујевац 

Огранак 
Војводина 

Огранак 
Ниш са 
КиМ 

УКУПН

О 
Савремена терапија 
хипертензије 29 23 17 23 92 
Примена АБ код деце 309 140 102 114 665 
Терапија реуматских 
болести 176 76 65 74 391 
КВ лекови у трудноћи 112 51 35 43 241 
ХКТ - за и против 20 5 9 16 50 
УКУПНО 646 295 228 270 1439 
У ПРОЦЕНТИМА 45 21 16 19 100 

 

ФОРМИРАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ БАЗЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА АПОТЕКА 
И ПРИВАТНЕ ПРАКСЕ  

• Формирање базе података о здравственим установама апотекама и приватној 
пракси покренуто је крајем 2010. године са Сектором за инспекцијске послове 
Министарства здравља РС. Током 2011. године Комора се за помоћ обратила и 
Републичком Фонду за Здравствено Осигурање (РФЗО) и Агенцији за привредне 
регистре. Прикупљени подаци нису задовољавајући, нарочито за здравствене 
установе – приватна пракса, где још увек немамо тачан број организационих 
јединица. Предлаже се наставак ових активности и у 2012. години.  

 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КОМОРЕ 
Дубравка Мартинов, дипл. фарм.  


