
 

 

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Фармацеутска комора Србије, (ФКС) 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. 

 

Фармацеутска 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 
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Огранак Војводина Секретар Огранка VII  Дипл. фармацеут 



 

Укупно 8 6 2  
 

У ТОКУ 2012. ГОДИНЕ, КОМОРА ЈЕ ОБАВИЛА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:  
 

РАД ОРГАНА ФКС У 2012. ГОДИНИ  

Фармацеутска комора Србије је у 2012. години одржала 6 седница Скупштине (1 
редовна и 5 ванредних), 9 седница Управног одбора (УО) и 2 седницe Надзорног одбора 
(НО), 3 седнице Етичког одбора и 1 седница Суда части II степена.  

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 525; (2) Издато 521 лиценци за самостални рад;  (3) 
Израђено и издато 631 ИД легитимација; (4) Издато 245 решења о одузимању лиценце; (5) 
Издато 427 решења о променама (закључака, потврда и др.); (6) Издато 278 решења о 
престанку чланства ( У прилогу: Табела 1и 2 ) 
 

  
 
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ КОМОРЕ У 2012. ГОДИНИ:  

САРАДЊА СА ЗВАНИЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
 
МИНИСТРАСТВО ЗДРАВЉА  
 

• У току календарске године одржано је 8 састанака представника Коморе 
са представницима Министарства здравља, у циљу одржавања редовних 
контаката два државна тела и решавања питања од значаја за 
фармацеутску делатност и рад Коморе 

 
 
18.и 24. јануара и 02. фебруара одржани су састанци са чланством на 
огранцима Крагујевац, Ниш и Београд на којима су учешће узели и 
представници инспекцијских служби Министарства здравља, а везано за услове, 
права и обавезе које апотеке морају да испуњавају приликом обављања 
регистроване делатности у делу примене Закона о здравственој заштити, Закона 
о оглашавању, Правилника о ближим условима за обављање здравствене 
делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе.  
 
02. марта одржан је састанак у Министарству здравља са помоћником министра 
здравља Дубравком Шарановић и представницима здравствене инспекције. 
Састанку су присуствовали и представници удружења СПАС. На састанку је 
расправљано о ситуацији у апотекарском сектору, а након одржаних састанака 
на огранцима и приспелих питања чланова Коморе. Госпођа Шарановић је 
закључила да је неопходно организовати још један састанак са члановима 



 

Коморе у организацији Министарства здравља, односно  представницима  
инспекцијских служби, на коме би свака инспекцијска служба посебно изложила 
своје надлежности, начин рада и уочене проблеме на терену, са циљем 
унапређења сарадње између инспекције и апотека. 

 
18. априла одржан је планирани састанак у Институту за јавно здравље Србије 
„Милан Јовановић-Батут“, у организацији Министарства здравља, а везано за 
законску регулативу која дефинише услове, права и обавезе које апотеке морају 
испуњавати приликом обављања регистроване делатности. Састанку су 
присуствовали: Помоћник министра Дубравка Шарановић, представници 
инспекцијских служби Министарства здравља и чланови Коморе. 
 
11. октобра одржан је састанак у Министарству здравља са Министарком 
проф.др  Славицом Ђукић - Дејановић. Састанку су присуствовали помоћници 
министра др.мед Зоран Ковачевић и дипл. правник Зорица Павловић, као и 
специјални саветник министра за правна питања Радмила Иванек. Министарка је 
упозната са активностима и радом ФКС, као и са стањем и проблемима 
апотекарског сектора. Том приликом  је дат преглед  евиденције  коју води 
Комора, а који се односи на број фармацеута који раде у апотекама. Разговарало 
се и о условима и критеријумима за потписивање уговора са приватним 
сектором. Договорен је састанак на који су позвани и представници Републичког 
фонда за здравствено осигурање (РФЗО) и удружења СПАС. 
 
26. новембра одржан је састанак са помоћником министра др.мед Зораном 
Ковачевић. Састанку су присуствовали председник Управног одбора Коморе 
дипл.фарм. Сања Јовић и начелник у Министасрства здравља др.мед Ивана 
Мишић. Расправљано је о проблемима који произилазе из постојећег 
апотекарског сектора и неопходности израде новог плана мреже апотека као и 
вођења јединственог регистра апотека. 
 
26. новембра одржан је састанак са помоћником министра дипл.правником 
Зорицом Павловић. Састанку је присуствовала и дипл.фарм. Сања Јовић, 
председник УО Коморе и дипл.фарм. Тијана Радојчић начелник у Министарству 
здравља. Тема састанка су били могући проблеми везани за уговарање у 2013. 
години и неопходности изналажења начина финансирања нерентабилних 
апотека. Постојећи проблеми везани за спровођење Протокола у 2012. години а 
који је потписан између РФЗО и произвођача лекова. Спровођење  јавних  
набавки у здравственим установама и потреби да се при томе сагледају све 
специфичности лека, које га издвајају од остале робе, а што би требало 
изменити у Закону о јавним набавкама. Да апотека у оквиру примарне 
здравствене заштите треба да има критеријуме који се односе на отварање 
апотека, а који дефинишу растојање између апотека, као и број становника на 
који се она отвара.  
 
 
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ         
   -  СЕКТОР ЗА ТРЖИШНУ ИНСПЕКЦИЈУ 
 

• У току календарске године одржано је 4 састанка представника Коморе 
са представницима министарства, у циљу одржавања редовних 
контаката два државна тела и решавања питања од значаја за 
фармацеутску делатност и рад Коморе 



 

 
18.24.28. јануара и 02. фебруара, представници Сектора за тржишну 
инспекцију узели су учешће на састанцима организованим у Крагујевцу, Нишу, 
Новом Саду и Београду, а везано за услове, права и обавезе које апотеке морају 
испуњавати приликом обављања регистроване делатности у делу примене 
Закона о оглашавању, Закона о трговини и Закона о заштити потрошача. 
 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
 

• У периоду јануар-октобар 2012. године одржанa су 4 састанака у вези са 
условима и критеријумима за уговарање, као и везано за роблеме који се односе 
на спровођење Протокола о сарадњи у поступку снабдевања лековима за 2012. 
Годину, који су потписали РФЗО, произвођачи домаћих и заступници 
иновативних лекова. 

27. јануара одржан је састанак са финансијским директором РФЗО, а везано за 
начин спровођења Протокола у 2012. години, који је Фонд потписао са 
произвођачима лекова. Састанку су присуствовали и генерални и финансијски 
директор Апотеке Београд. Указано је на проблеме који произилазе приликом 
примене инструкција датих за спровођење Протокола у 2012.години. Тражена је 
примена инструкција које су дате за 2011. годину. 
 
02. октобра одржан је састанак са директором РФЗО, коме су присуствовали и 
финансијски директор, директор правног, као и ИТ сектора. Испред Коморе 
поред директора присуствовала је и дипл.фарм Сања Јовић, председник УО 
Коморе. Расправљало се о већ евидентним проблемима који су проистекли из 
начина спровођења Протокола у 2012. години, као и критеријумима за 
уговарање за 2013. годину.  
 
10. октобра одржан је наставак састанка од 02. након што је Комора прибавила 
тражене податке који су се односили за сваку Апотекарску установу посебно и 
произвођаче који не измирују своје обавезе по Протоколу. (У децембру је 
промењена инструкција за спровођење Протокола за 2012.) 
 
18. октобра је одржан састанак са представницима РФЗО, Министарства 
здравља, удружења СПАС и Коморе везано за уговарање у 2013. години. 
Договорено је да се до 29.октобра, за када је заказан следећи састанак, предложе 
услови и критеријуми под којима би се потписивали уговори у 2013. години. 
 
29.октобар састанак је отказан сат пре заказаног термина, након чега је Комора 
проследила своје предлоге путем поште. 
 
       
  
 

САСТАНЦИ СА:  
 ГРУПАЦИЈАМА ДОМАЋИХ ПРОИЗВОЂАЧА, ВЕЛЕПРОДАЈА И 
ИНОВАТИВНИХ ПРОИЗВОЂАЧА И ДИРЕКТОРИМА АПОТЕКАРСКИХ 
УСТАНОВА 
 

• Са директорима Апотекарских установа (АУ) на њихов захтев, у 2012. години 
Комора је организовала два састанка (07.02. и 21.09.), везано за проблеме 



 

спровођења Протокола и уговарања  
 
Закључци са састанка у којима се тражи да инструкција за спровођење Протокола буде 
идентична као и у 2011. години и да се ова измена унесе у текст Упутства за 
фактурисање прослеђени су РФЗО и Министарству здравља.  
 
 

• Са представницима Групација, одржана су три састанка: 
 
07.02. Београд, састанак са представницима Групације произвођача, Групације 
Велепродаја  удружења ИНОВИА  и директора АУ. Спровођење Протокола у 2012. 

09.04. У  Привредној Комори Србије, одржан је састанак Групација произвођача, 
Групација велепродаја, ИНОВИА и директори АУ. Разматрано је Обавештење РФЗО 
филијалама о плаћању лекова на рецепт по фактури за јануар 2012. и Програм мера 
Владе РС за регулисање обавеза РФЗО према здравственим установама - апотекама који 
је донешен по Закључку Владе од 29.03.2012. (реаговање Коморе дато Танјугу) 

21.11. У просторијама ФКС, одржан је састанак са представницима  Групација 
произвођача, велепродаја и удружења ИНОВИА. Проблеми везани за спровођење 
Протокола у 2012. години и разматрање  могућности корекције малопродајне марже у 
оквиру постојеће цене лека. (Групације су се сагласиле да подрже Комору у настојању 
повећања малопродајне марже) 
 

 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ У ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

• ФКС је преко представника Коморе у Здравственом савету Србије 
учествовала у припреми предлога подзаконских аката: 

• 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 

ФКС је радила  на предлозима измена и допуна следећих подзаконских аката: 

• Правилник о начину прописивања и издавања лекова 

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

 

АКТИВНОСТИ НА ИЗРАДИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 

• Скупштина ФКС је на својој седници одржаној 14. јуна, усвојила документ 
Добре апотекарске праксе (ДАП), који је прослеђен Министру здравља на 
сагласност. Чека се мишљење Министарства здравља и након тога ће се радити 



 

имплементација. 

• Предлог акта, у складу са  чланом 101, став 4, Закона о здравственој заштити 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 57/2011), који се односи на козметичка и друга средства 
за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане, предат је  
Министарству здравља на даљу надлежност. Чека се мишљење Министарства 
здравља, после кога ће уследити наставак активности. 

 

УЧЕШЋЕ У СТРУЧНИМ ТЕЛИМА  

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). 

• Допуна „Списка галенских лекова који се употребљавају у хуманој медицини“(у 
току) 

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

ПРОГРАМСКИ САВЕТ ФАРМАЦЕУТСКОГ  ФАКУЛТЕТА 

• ФКС преко свог представника учествује у раду Програмског савета, који 
одлучује о предлозима факултета за КЕ. 

 

 ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА И СТРУЧНОМ ЈАВНОШЋУ 
 

• ФКСса циљем информисања и транспарентности у раду, планирано и 
по потреби комуницира са општом и стручном јавношћу, путем 
медија и стручних публикација 

 
06.03. Привредна комора Београда, састанак са привредницима на коме се расправљало 
о проблемима везано за инспекцијски надзор  

Часопис „Pharma network“, март, 2012 , интервју „Планови за 2012.“- Каква нас 
пословна година очекује? Који су највећи изазови с којима ћете се сусретати током ове 
године? Које стратегије планирате? 

Часопис „Доживети 100“, март 2012.,  интервју везано за састанаке ФКС са тржишном и 
здравственом инспекцијом 

28.03. Мадија центар - конференција за штампу поводом одржавања конференције 
„Фармацеутска делатност у време кризе“ 

19.04. Танјуг, реаговање поводом Одлуке Владе од 29.03.2012. који се односи на 



 

Програм мера Владе РС за регулисање обавеза РФЗО према здравственим установама - 
апотекама  

09. и 10.08. Б92, Танјуг, Курир, иступање поводом изјаве Бојана Тркуље која се 
односила на формирање  цена лекова и њихову могућу дефицитарност. 

17.08. ТВ Пинк, гост Националног дневника: Тема: одлука Владе о формирању 
максималних цена лекова, могућност настанка дефицитарности. Очекивање нове одлуке 
Владе везано за средњи курс по коме се обрачунавају цене лекова. 

18.08. Студио Б, гост у емисији „Београд здрав град“, емисија посвећена раду ФКС. 

08.09. Студио Б, гост у емисији „Прелиставање штампе“, о актуелним збивањима. 

21.10. Б92, Пулс нације, емисија посвећена иницијативи Министарства здравља  да се 
изједначе услови рада у државним и приватним апотекама. Гости емисије: Министарка 
здравља, директор ФКС и представник удружења СПАС 

23.10. Политика, додатак - Лек за све,  дат интервју „Са рецептом или на своју руку“ 

06.11. Радиостаница  Студио Б и ТВ , јутарњи програм, „фалсификовани лекови“. 

13.11. Медија центар, емисија Кад кажете ... – „Галеника: има ли лека за државна 
предузећа“. 

17.11. Студио Б, у оквиру емисије „Београд здрав град“ прилог са свечане академије 
поводом 15 година постојања и рада ФКС 

27.11. Политика, додатак „Лек за све“, дат интервју „Са рецептом у приватној апотеци“ 

Часопис „Доживети 100“, децембар 2012.  „Без праксе теорија не вреди много“ извештај 
са скупа Привреда и високо образовање - фармација, одржаног 17. октобра у Београду у 
Привредној комори Србије, Значај сарадње високог образовања и тржишта рада; 
Проблеми и изазови са којим се сусрећу дипломирани фармацеути по завршетку 
студија.  

24.12. Танјуг, Саопштење ФКС за јавност, поводом иницијативе Министарства здравља 
за изједначавање положаја апотека у приватном и државном власништву. 

27.12. Б92 (извор Бета) Заједничко саопштење за јавност Коморе, СФУС-а и СПАС-а,  
везано за уговарање у 2013.години; 

 
 

ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“ 

• У 2012. години укупно је објављено 4 броја гласника (број 94, 95, 96, 97), у складу 
са планом. 

 Часопис стиже поштом на кућну адресу сваког члана појединачно. Садржај часописа је 
био конципиран на начин, да се афиримишу активности чланова Коморе, како би и 
остали чланови имали увид у стручни рад колега, чиме се повећава јавност рада и 



 

делује подстицајно за остале чланове Коморе. Такође, редовно су објављиване вести о 
раду Фармацеутске коморе  и Огранака, као и  њених органа, Скупштине, Управног, 
Надзорног и Етичког одбора. Путем часописа, чланови су информисани и о осталим 
догађањима од значаја за фармацеутску делатност.  

 

СТРУЧНИ СКУПОВИ И УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА 

• Једна од редовних активности ФКС је одржавање и присуство стручним 
скуповима, са циљем подршке унапређења фармацеутске делатности 

17.01. Ужице, прослава јубилеја Апотеке Ужице „130 година апотекарства Ужичког 
краја“ 

09.03. Суботица, учешће Коморе у пројекту Апотеке Суботица „ Развој компетенција 
фармацеута са циљем да се процене постојеће стручне компетенције фармацеута, 
њихово унапређење и даљи развој“ 

03.03. Сребрно језеро, радни састанак учесника пројекта „Осма звезда фармације“ који 
има за циљ да оспособи фармацеуте да самостално спроводе истраживања 
фармацеутске здравствене заштите на примарном и секундарном нивоу,  пишу сажетак, 
као и да савладају вештину припреме усмене и писане презентације на основу резултата 
спроведеног истраживања 

13.-17. март, Даблин, учешће Коморе на Tempus PQ Pharm семинару на тему„Pharmacy 
Practice - Today & Tomorrow“ 

31.03. Београд, Фармацеутски факултет, 5. Конференција Маркетинг у фармацији- 
„Фармацеутска делатност у време кризе“, одржано предавање „Имплементација 
смерница ДАП као основа квалитетне услуге у апотеци“ 

26.04. Београд, Привредна комора Србије, „Иновације у менаџменту здравствене 
заштите“ под покровитељством Одбора за здравље и породицу Скупштине Србије, 
Министарства здравља, ПКС и Удружења за јавну управу Србије. Комора је 
учествовала са излагањем „Регистар апотека- императив за апотекарски сектор Србије“ 

24.05. Теслић, Република Српска, IX симпозијум магистара фармације и биохемичара, 
на позив председника Фармацеутске коморе Републике Српске. 

31.05. Сарајево, Босна и Херцеговина, IX симпозијум магистара Федерације Босне и 
Херцеговине, на позив председника Међукантоналне коморе Босне и Херцеговине 

21. и 26.06. одржани су састанци са чланством на огранцима Ниш и Крагујевац. Тема 
састанка “Приказивање резултата добијених обрадом прикупљених података о 
здравственим установма и апотекама на територији свих огранака“ 

04.07. Београд, ПКС, на позив Клуба лобиста представљена је организација, структура и 
послови ФКС, као и приказ апотекарског сектора Србије 

28.09. ФКС организовала стручни скуп специјалиста технолога и контроле квалитета са 



 

темом „Галенска израда лекова“,  са циљем да се дефинишу проблеми апотека везано за 
галенску израду лекова, организоване 3 презентације и потом дискусија. ЗАКЉУЧАК: 
потребне су даље активности у вези са овим питањем 

03.-08.10. Представник Коморе присуствовао је 72. Конгресу ФИП-а., који је одржан у 
Амстердаму, Холандија. Конгресу је према евиденцији ФИП-а присуствовало 85 
фармацеута из Србије; 30 радова су презентовани;  у Секцији Јавних апотека: 11 
постера, Тема: Саветодавне активности и подршка адхеренци; 7 постера, Тема: 
Фармацеутска услуга; 8 постера, Тема: ДПП; 1 постер Тема: Мешавине, као и 3 усмене 
презентације. Постер Апотеке Сомбор, освојио је другу награду у конкуренцији од 
преко 700 постера. Такође су пријављени радови у Секцији Болничких апотека. 

05.10. Београд, Хајат, Четврта годишња конференција, Business Info Group „Тржиште 
лекова у Србији - Како осигурати редовно снабдевање“ (Мининстар здравља, Венсан 
Дежер шеф Делегације ЕУ у РС, Тања Шипетић, АЛИМС, Радица Ваван, Министарство 
трговине, Весна Живковић РФЗО, Зоран Ракочевић, директор Института за 
радиологију, Предраг Гушић, директор компаније МСД, Бојан Тркуља, директор 
ИНОВИА). Учешће Коморе након Панела везано за ситуацију у апотекарском сектору и 
намеру Министарства здравља да се од јануара 2013. приступи уговарању и са 
приватним апотекама. 

17.10. Београд, Привредна комора Србије, Привреда и високо образовање - Фармација. 
Значај сарадње високог образовања и тржишта рада. Комора је учествовала у 
пленарном излагању - “Проблеми и изазови са којим се сусрећу дипломирани 
фармацеути по завршетку студија” 

20.10. Београд Genex Impulse Hall „Сви смо ми 10+“ обележавање јубилеја компаније 
Фармалогист д.о.о. 

23. и 24.10. одржани су састанци са чланством Коморе на огранцима Ниш, Крагујевац и 
Београд. Тема састанкa „Иницијатива Министарства здравља за изједначавање начина 
рада државних и приватних апотека и активно учешће чланства у давању предлога за 
утврђивање критеријума и мерила за закључивање Уговора о пружању здравствене 
заштите са РФЗО 

25.10. у Београду у Коларчевој задужбини, Комора је обележила свој јубилеј - 15 година 
постојања и рада. Организована је академија са културно уметничким програмом и 
коктел  за госте. Додељене су награде за 4 најбоља студента фармације са 
Фармацеутског факултета и Огранака Медицинских факултета у Новом Саду, Нишу и 
Крагујевцу. Додељена  је повеља почасног члана ФКС проф др Нади Ковачевић. 
Организован је састанак са представницима комора из региона, који су присуствовали 
јубилеју. 

26.-30. 10. Посета Фармацеутској комори Беча, у организацији Удружења фармацеута и 
лекара Србије, ради размене међусобних искустава. 

 

 



 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА 

Извештај се базира на подацима базе Коморе за период 01.01.2012.-31.12.2012. године.  
 
У току 2012. године обрађено је укупно 1739 извештаја о одржаним акредитованим 
програмима континуиране едукације, на  којима су учествовали чланови коморе. 
 
 
 
 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА 2012 

Огранак 

Број 
едукационих 
догађаја % 

Београд 745 42,84 
Војводина 368 21,16 
Крагујевац 377 21,67 
Ниш са КиМ 249 14,32 
УКУПНО 1739 100 

 
У току 2012. године континуирано је пружана стручна и техничка помоћ свим 
организаторима програма КЕ 
 
 
АКРЕДИТАЦИЈА 

Акредитација програма КЕ – акредитовано 382 различитa програма КЕ преко ФКС, за 
фармацеуте и специјалисте (стручни састанци 267, курсеви 95, конгрес-симпозијум 4,  
тест у пис./ел. форми 16 ) 

Врста програма 
КЕ 

Јануар Април Јул Септембар УКУПНО 

Стручни састанци 97 59 70 41 267 
Курсеви 52 16 19 8 95 
Конгрес-Симп. 2 0 2 0 4 
Тест у пис./ел. 
форми 

3 1 10 2 16 

УКУПНО 154 76 101 51 382 
 

 

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА 

Акредитовано 4 пакета образовања за фармацеуте чланове Коморе, у сарадњи са 
СФУС-ом, као што је и планирано. 

• „Интеракције лекова“  

• „Слободни радикали и антиоксиданси“ 

• „Значај и примена пробиотика“ 



 

• „Хомеопатско лечење“ 

Акредитован је и један пакет образовања за медицинске сестре и здравствене техничаре 
који ће се реализовати у 2013. години. 

• „Опште карактеристике пробиотика и њихов значај за човека“ 
 

 

                          ПРЕГЛЕД  ЕДУКАЦИЈА У ВИДУ ТЕСТА У 2012. 

ВШО – БРОЈ РЕШАВАНИХ ТЕСТОВА 

  
Огранак 
Београд 

Огранак 
Крагујевац 

Огранак 
Војводина 

Огранак 
Ниш са 
КиМ УКУПНО 

Интеракције лекова 168 75  70 70 383 
Примена АБ код деце 258 173 119 158 708 
Терапија реуматских 
болести 359 180 149 174 862 
КВ лекови у трудноћи 355 168 197 121 841 
ХКТ - за и против 439 245 193 222              1099 
Значај и примена 
пробиотика 126 51 58 59                294 
Слободни  радикали 173 71 79 70                393 

Хомеопатско лечење 43 12 17 17 
          

                  89 
УКУПНО 1921 975 882 891           4669 

 

 

На сајту Коморе одржани су едукациони догађаји 26 пута, у трајању од по 7 дана, и том 
приликом је решавано 4669 тестова.  У односу на 2011 годину,  повећан је број приступа 
тестовима за 320%, што указује да је све веће интересовање чланова коморе за овај вид 
едукације. 

Обзиром да је 31.12.2012. било 4834 активних чланова коморе, статистички гледано 96% 
чланова је користило овај вид едукације. Према извештају 1890 чланова (39% чланова) је 
решавало тестове, али  је један број решавао више од једног теста. 

                                                                      (М.П.)            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КОМОРЕ 

Дубравка Мартинов, дипл. фарм. с. р. 

Тачност отправка, оверава 

ДИРЕКТОР КОМОРЕ 

Драгана Јовановић, дипл.фарм.спец. 

 

 

 

 

 

 



 

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј  
О РАДУ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Београд, фебруара 2013.г 


