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Фармацеутска комора Србије, основана Законом о коморама здравствених радника
(Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 и 99/2010) 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 послове преко својих организационих јединица у Београду, Крагујевцу,
Новом Саду и Нишу.

Фармацеутска комора Србије, Мутапова 25, Београд; са Огранком Београд у
сопственом површине 231 м².

Огранак Крагујевац у Крагујевцу, Црвеног крста 7, локал 23, у сопственом простору
површине 32,00м².

Огранак Војводина у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11, локал А 204/2, у сопственом
простору површине 47,00м².

Огранак Ниш са КиМ у Нишу, Зеленгорска 4, локал 2, у сопственом простору
површине 36,97м².

Фамацеутска комора Србије има укупно девет запослених радника од којих су три
здравствене и шест нездравствене струке. Сви запослени раде на неодређено време.

Квалификациона структура запослених

ОРГАНИЗАЦИ
ОНА
ЈЕДИНИЦА

РАДНО МЕСТО СТЕПЕН
СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ И
БРОЈ
ИЗВРШИЛАЦ
А

ЗВАЊЕ

Фармацеутска
комора Србије

директор VII 1 мр сци. дипл. фарм.
спец.

секретар коморе VII 1 Дипл. правник
самостални референт за
фармацеутске послове

VII 1 Дипл. фарм. спец.

технички секретар
коморе

IV 1 Техничар за управне
послове

Огранак Београд секретар Огранка VII 1 Дипл. правник
референт
административних
послова у Огранку

IV 1 Биротехнички
техничар

Огранак
Крагујевац

секретар Огранка VII 1 Дипл. правник
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Огранак Ниш са
КиМ

секретар Огранка VII 1 Дипл. ецц

Огранак
Војводина

секретар Огранка VII 1 Дипл. фармацеут

Укупно 9 9

У току 2015. године, Комора је обавила следеће послове:

РАД ОРГАНА ФКС У 2015. ГОДИНИ

Фармацеутска комора Србије је у 2015. години одржала 6 седница Скупштине 11
седница Управног одбора. 5 седнице Надзорног одбора.
Сви чланови Скупштине, Управног и Надзорног одбора су уредно и на време
информисани о свим активностима везаним за рад у одговарајућим органима и
телима и узимали активно учешће у истим.

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

Број донетих решења у вези лиценце:
Решење о одузимању лиценце 412
Решење о утврђивању права на лиценцу 17
Решење о оглашавању ништавих решења о издавању одобрења за
самостални рад – лиценци

3

Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценце 821
Уверења 40
Укупно достављених решења послодавцима 769
Број донетих решења у вези уписа у именик чланова Коморе
Огранак Београд
Решење о упису у именик редовних чланова 297
Решење о престанку чланства 150
Решења о упису промене послодавца 145
Решења о упису по промени огранка 21
Решења о упису у именик по промени (презиме, адреса) 67
Решења о брисању по службеној дужности 58
Закључак за странку 1
Позив за странку 2
Потврда у вези отварања апотеке 34
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Огранак Војводина
Решење о упису у именик редовних чланова 179
Решења о упису приправника у Именик 3
Решења о упису по промени огранка 18
Решење о престанку чланства редовних чланова 86
Решења о престанку чланства приправника 4
Решења о упису промене података редовних чланова 154
Решења о промени приправника 7
Решења о брисању по службеној дужности 16
Потврде 20
Огранак Ниш са КиМ
Решење о упису у именик 123
Решење о престанку чланства 53
Решења о упису промене по промени послодавца 53
Решења о упису по промени (презиме, адреса) 28
Решења о упису по промени огранка 4
Решења о брисању по службеној дужности 5
Огранак Крагујевац
Решење о упису у именик 197
Решење о престанку чланства по захтеву члана 86
Решења о промене огранка 19
Решења о промени података 195
Решења о престанку чланства по службеној дужности 13
Решења о понављању поступка 3
Закључак о покретању поступка по службеној дужности 12

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ КОМОРЕ У 2015. ГОДИНИ:

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА И ОСТАЛИМ РЕЛЕВАНТНИМ
УЧЕСНИЦИМА У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ

1. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗДРАВЉА РС

Интензивна сарадња са ресорним Министарством здравља по многим питањима из
области поверних послова комора здравствених радника, као и другим питањима из
области фармацеутске здравствене делатности остварена је у 2015. години. Међу њима
најважније су следеће:

 Иницијатива за повећање малопродајне марже и увођење јединствене малопродајне
цене лекова на тржишту

 Проблематика апотека при домовима здравља
 Покренута иницијатива за доношење Закона о апотекарској делатности
 Ревидиран текст предлога Добре апотекарске праксе
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 Ступиле на снагу измене и допуне Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл.
Гласнику РС”, бр. 102/15 од 12.12.2015. године).

 Заједнички рад на изменама и допунама Закона о коморама здравствених радника
 Учешће у изради Нацрта Закона о лековима
 Активности везане за Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину.
 Одлука Владе РС о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за формирање

цена лекова за употребу у хуманој медицини која је објављена у “Сл. гласнику РС”,
бр. 86/15 од 14.10.2015. године, а којима је повећана маржа за лекове чији је режим
издавања на рецепт, а који се не налазе на Листи лекова који се прописују и издају
на терет средстава обавезног здравственог осигурања.

2. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Коморе здравствених радника су марта 2015. године потписале Споразум о
заједничком деловању, што је резултирало изузетно значајном и плодоносном сарадњом.

Заједничка иницијатива по питању измена и допуна законске регулативе која се тиче
издавања, обнављања и одузимања лиценце здравственим радницима имала је за резултат
усвајање поменутих измена, које су омогућиле несметан поступак обнављања лиценце. У
току је заједнички рад на изменама и допунама Закона о коморама здравствених радника.

Пред тога, коморе заједнички делују преко МЕДИЦИНСКОГ ФОРУМА и то по питању
измена и допуна Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању.

Коморе здравствених радника раде и на усклађивању своје праксе по питању
поверених послова, како би се у свим коморама здравствених радника поступало
једнообразно по питању издавања, обнављања и одузимања лиценце, упису и испису из
Именика чланова Коморе и слично.

3. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ МЕДИЦИНСКОГ ФОРУМА

Јула 2015. године на инцијативу Министарства здравља РС потписан је Меморандум о
сарадњи Привредне коморе Србије, Министарства здравља РС и осталих учесника
медицинског система Србије и тиме основан МЕДИЦИНСКИ ФОРУМ, а његови
потписници су: Министарство здравља РС, Агенција за лекове и медицинска средства,
Републички фонд за здравствено осигурање, Институт за јавно здравље Србије „др Милан
Јовановић Батут“, Привредна комора Србије (Удружење за фармацеутску и медицинску
привреду: Групација апотека, Групација веледрогерија, Групација произвођача лекова,
Групација произвођача медицинских средстава, Групација извозника, увозника и
дистрибутера медицинских средстава, Групација произвођача, увозника и дистрибутера
дијететских суплемената и Групација медицинских делатности), Лекарска комора Србије,
Фармацеутска комора Србије, Стоматолошка комора Србије, Комора биохемичара Србије,
Комора медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Асоцијација приватних
здравствених установа и приватних пракси Србије, Комора здравствених установа Србије,
Савез удружења пацијената Србије, Национална алијанса за локални економски развој и
Унија послодаваца Србије.

Циљ оснивања овог форума је унапређења услова за учешће свих чинилаца у
здравственом систему у доношењу законске регулативе, као и у процесу промене и
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усклађивања постојеће регулативе са ЕУ прописима, као и превазилажења свих
организационих проблема и доношења најбољих решења у интересу струке, фармацеутске
и медицинске привреде, а у функцији ефикасности, унапређења превенције и бољих
резултата у здравственој заштити становништва.

У оквиру овог форума, у току 2015. године дати су заједнички предлози по питању
измена и допуна Закона о здравственој заштити и Закона о јавном здрављу. У току је рад
на предлозима за измену и допуну Закона о здравственом осигурању.

4. САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И
СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ

Постигнута је сагласност по питању заједничког наступања, сарадње и међусобне
подршке Коморе и Синдиката, када је заштита интереса фармацеута у питању.

Заједнички закључак је да је положај запослених у апотекама веома тежак, као и
позиција државних апотекарских установа, и да модели тренутног финансирања
апотекарског сектора нису одрживи.

5. САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ШКОЛУЈУ
МАГИСТРЕ ФАРМАЦИЈЕ

Покренуто је неколико тема од којих су најважније: уписна политика, начин
акредитације факултета и потреба за усаглашеним стандардима на националном нивоу.

Представницима високошколских институција је представљен Национални оквир
компетенција фармацеута у јавним апотекама Србије, и указана је његова важност и
имплементација, како би компетенције и перформансе свршених студената фармације
биле у складу са праксом, односно потребама грађана.

Осим тога, покренута је  иницијатива за дефинисање звања дипломираних фармацеута
који нису завршили студије према Болоњској конвенцији у магистар фармације. За сада не
постоји могућност изједначавања звања „дипломирани фармацеут“ у „магистар
фармације“, али постоји евентуална могућност издавања Уверења о еквивалентности ове
две дипломе.

Крајем 2015. године Фармацеутска комора Србије се укључила у израду Каталога
занимања и Нацрта Закона о регулисаним професијама и признавању професионалних
квалификација, кроз који постоји могућност да се дође до позитивног решења, односно
изједначавање назива „дипломирани фармацеут“ с називом „магистар фармације“.

6. САРАДЊА СА ФАРМАЦЕУТСКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ

Поред иницијатива које су наведене у тачки 5, Комора је у току 2015. години, по
појединим питањима имала додатну сарадњу са Фармацеутским факултетом Универзитета
у Београду, и то кроз учешће представника Коморе у раду Центра за развој фармацеутске и
и биохемијске праксе, као и пројектима на истраживањима и развоја фармацеутске праксе.
Обе институције су подржале иницијативе фармацеута у спровођењу пројеката, како на
нивоу појединачних, тако и пројеката на ширем нивоу.
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7. САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНОМ ФАРМАЦЕУТСКОМ ФЕДЕРАЦИЈОМ
(ФИП)

Јуна месеца 2015. године одржан је у Београду састанак са генералним секретаром
ФИП-а, Luc Besançon. Договорена је конкретна подршка ФИП-а по питању документа
ДАП, што је резултирало упућивањем писма председнице ФИП-а, Carmen Pena, министру
здравља РС.

8. САРАДЊА СА АПОТЕКАМА ИЗ ПЛАНА МРЕЖЕ

У току 2015. године одржано је више састанака са директорима апотека из Плана
мреже, на којима је анлизирана актуелна проблематика у државном апотекарском сектору
и предложена конкретна решења за  излазак из кризе. На састанку који је одржан
септембра 2015. године присуствовао је и представник Министарства здравља РС, Дејан
Костић.

Министарству здравља РС упућени су предлози који се пре свега односе на израду
Стратегије за државни сектор здравства, с посебним освртом на апотеке и хитне измене
важеће законске регулативе (израда посебног секторског закона, увођење географских и
демографских критеријума приликом отварања апотека и потписивања уговора са РФЗО,
укидање јавних набавки за лекове, отклањање проблема везано за рад ЗУ Апотека које су у
блокади). Поред тога Министарству здравља је предочена анализа одрживости пословања
апотека из Плана мреже, односно проценат покривености трошкова за плате и основних
материјалних трошкова од остварене марже у периоду 01.05.-31.09.2015. године (од
почетка примене централизованих јавних набавки).

9. САРАДЊА СА ОДБОРОМ ЗА ЗДРАВЉЕ И ПОРОДИЦУ СКУПШТИНЕ РС

Обављени су разговори са проф. др Славицом Ђукић Дејановић, председницом Одбора
за здравље и породицу Скупштине РС, која је упозната са изузетно тешком ситуацијом у
апотекарском сектору Србије и предлозима Коморе за систематско решавање нагомиланих
проблема. Такође, представници ФКС су присутвовали на седницама Одбора када је
разматран предлог измена Правилника о ближим условима за издавање, обнављање и
одузимање лиценци, као и питања безбедности и осигурања здравствених радника.

10. САРАДЊА СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРОМ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ АП
ВОЈВОДИНЕ

Одржан састанак са проф. др Весном Копитовић, Покрајинским секретаром за здрав-
ство, социјалну политику и демографију у Покрајинској Влади АП Војводине, где се
између остале актуелне проблематике више говорило о проблемима апотека при домовима
здравља и предлозима за решавање недостатка фармацеутског кадра.

11. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
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Обављено је више састанака по питању марже и јединствене малопродајне цене лекова
на тржишту. Као резултат вишегодишњих иницијатива и бројних састанака којима су
присуствовали и представници ресорног министарства, у октобру 2015. дошло је до
доношења Одлукe Владе РС о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за
формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини која је објављена у “Сл. гласнику
РС”, бр. 86/15 од 14.10.2015. године, а којима је повећана маржа за лекове чији је режим
издавања на рецепт.

Крајем 2015. иницијатива за увођење јединствене обавезујуће малопродајне цене
лекова Комисија за заштиту конкуренција је дала је негативан одговор, односно сматра се
да би увођење јединствене малопродајне цене лекова на тржишту било супротно принципу
слободне конкуренције.

12. САРАДЊА СА КОМОРАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА

Сагледавајући ситуацију у апотекарском сектору Југоисточне Европе, представници
комора из окружења препознали су заједничку потребу за разменом искустава и
информација, као и конкретне сарадње на пројектима унапређења и истраживања
фармацеутске праксе. Одлуком Скупштине ФКС, директор је овлашћен да потпише
Меморандум о сарадњи са коморама из окружења, који је потписан октобра 2015. Према
Споразуму, потписници су на недвосмислен начин изразили своје намере у вези
унапређења и развоја струке; адекватног вредновања рада фармацеутске струке код
надлежних органа, организованом наступу према институцијама Европске уније и
обезебеђења услова за доступност квалитетних, сигурних и безбедних лекова, а све у
интересу заштите јавног здравља грађана. Намера је да се активности нарочито усмере на
подстицање развоја фармације, у складу са модерним и европским трендовима. Споразум
су потписали представници комора фармацеута Србије, Федерације Босне и Херцеговине,
Македоније, Црне Горе и Албаније.

13. САРАДЊА СА КОМОРОМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Специфичност отежаног пословања апотека из државног сектора покренула је
интензивну сарадњу са представницима Коморе здравствених установа, као и заузимање
заједничких ставова на измени законске регулативе. Одржано је неколико састанака на ову
и остале теме, а сарадња је настављена и кроз деловање унутар Медицинског форума.

14. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА

Представници Агенције и ФКС, одржали су неколико састанака, препознајући важност
сарадње у циљу заједничких активности на имплементацији пројеката едукације
фармацеута и оснажењу активности фармаковигиланце. Представници Коморе су
присуствовали на Конференцији Taiex, као и на Конференцији у вези фалсификованих
лекова.

15. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ
УСТАНОВА СРБИЈЕ

На иницијативу директора ФКС одржани су састанци са представницима Агенције за
акредитацију здравствених установа, како би процес акредитовања апотека био подржан и
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промовисан. Указано је како је број акредитованих апотека несразмерно мањи у односу на
друге здравствене установе, као и број ангажованих спољних оцењивача-фармацеута. ФКС
ће наставити активно праћење, промоцију и подршку акредитације апотека.

14. САРАДЊА СА РЕПУБЛИЧКОМ СТРУЧНОМ КОМИСИЈОМ ЗА ФАРМАЦИЈУ

Препознајући бројне проблеме и заједничке циљеве, ФКС се у неколико наврата
обраћала РСК, ради сарадње и њиховог решавања: измена и допуна законске регулативе
која би омогућила уређење апотекарског сектора Србије увођењем демографских и
географских критеријума за отварање апотека, изменом Плана мреже, јединствене цене
лекова, регистар апотека, усвајања ДАП-а од стране Министра здравља РС, учешће и
подршка израде Закона о апотекарској делатности.

16. САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ
БАТУТ“

ФКС је активно учествовала у јавној расправи на нацрту Закона о јавном здрављу, као
и предлога Стратегије јавног здравља у Републици Србији за период 2016-2025. године.

Ревидирана је листа стручних надзорника и проширена са 14 нових надзорника са
подручја Града Београда.

17. САРАДЊА СА ПРИВРЕДНОМ КОМОРОМ СРБИЈЕ (Групација апотека и
Групација произвођача лекова домаће индустрије)

Сарадња са Привредном комором Србије, осим поменутог Медицинског форума у
тачки 3, огледала се пре свега у покретању заједничких иницијатива са Групацијом
апотека по питању јединствене малопродајне цене лека на тржишту и повећања
малопродајне марже и са Групацијом произвођача лекова домаће индустрије по питању
одрживости фармацеутског сектора у тренутним условима пословања.

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ НА ОГРАНЦИМА КОМОРЕ

 У току 2015. године на огранцима су одржавани састанци: на огранку
Београд одржано је 4 састанка, на огранку Војводина одржано 3 састанка, на огранку
Крагујевац одржано је 2 састанка, на огранку Ниш одржан је 1 састанак. На њима су
донети планови рада огранака за текућу годину, усвојени извештаји о раду из претходне
године, разматрани предлози за измену и допуну законске регулативе (Закона о
здравственој заштити, Правилника о изменама и допунама Правилника о издавању,
обнављању или одузимању лиценци члановима комора здравствених радника), разматрана
актуелна проблематика у апотекарском сектору, информисани чланови о поступку
обнављања лицецни.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ЈУБИЛЕЈА И ДАНА ЗДРАВЉА
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 30.04.2015. – На основу одлуке Скупштине Коморе да се 30. април прогласи Даном
апотекарства у Србији, скромно и свечано обележен је по први пут у Србији овај дан.

 25.09.2015. – На иницијативу Фармацеутске коморе Србије, а у сарадњи са Савезом
фармацеутских удружења Србије, први пут је у Србији обележен Светски дан
фармацеута.

 18.11.2015. - Фармацеутска комора Србије се ове године активно укључила у
обележавање Европског дана рационалне употребе антибиотика, који има за циљ
упознавање и скретање пажње опште и стручне јавности на значај оправдане и
правилне употребе антибиотика за здравље људи.

АКТИВНОСТ РАДНИХ ГРУПА
Радна група за израду Закона о апотекарској делатности одржала је више састанака и

израдила нацрт Закона о апотекарској делатности. Поменути нацрт је представљен
члановима Скупштине Коморе на седници 15.12.2015. године. На тој седници донета је
одлука о спровођењу јавне расправе у вези овог нацрта у трајању од 60 дана.

Радна група за процену компетенција фармацеута одржала је неколико састанака, а све
у вези наставка активности у вези имплементације документа Национални оквир за
процену компетенција фармацеута. С тим у вези одржана је  30. марта 2015. године, у орга-
низацији Српског апотекарског друштва, едукација спољњих оцењивача. Едукацији је
присуствовало 30 фармацеута из целе Србије.

УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА

 19.02.2015. године одржан је НИН-ов фокус са темом: “Фармација: изазови и
перспективе у 2015”, ФКС је поново скренула пажњу на питање јединствене
малопродајне цене лекова.

 14.03.2015. одржана је Осма конференција „ Маркетинг у фармацији“ са генералном
темом „Комплеметарне и интегративне терапије - да ли смо спремни“, уз активно
учешће представника Фармацеутске коморе

 7. - 10. 05.2015. одржан је на Симпозијум фармацеута Републике Српске, у Бањи
Врућици, код Теслића, на коме је, на позив фармацеутске коморе Републике Српске
присутвовала директорака  Фармацеутске коморе Србије.

 12. 05. 2015. године у Београду одржана је IMS Health Distribution конференција. На
конференцији је, уз присуство многобројних представника апотекарске струке и
фармацеутске индустрије, говорила директорка ФКС, Светлана Стојков, која је
поново покренула питање уређења апотекарског сектора Србије.

 14. - 17. 05. 2015. године одржан је Трећи конгрес магистара фармације Федерације
Босне и Херцеговине. На конгресу је активно, уз презентацију, присуствовала
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директорка Коморе. Започети су и разговори о формирању заједничке асоцијације
комора Југоисточне Европе.

 27. 05.2015. у организацији листа “Недељник”, у Београду је одржан форум
“Здравство и фармација”, уз учешће представника Министарства здравља, Фарма-
цеутске коморе Србије, РФЗО и удружења INOVIA. Учесници форума сагласили су
се да су неопходне измене у законодавству које уређује пословање фармацеутског
сектора и апотекарства.

 28.-31.05.2015. одржан је II Конгреса фармацеута Црне Горе, под радним називом
„Фармација - Наука и пракса, вођене хуманошћу“. Уз активно учешће и
презентацију истраживања које је спровела Фармацеутска комора Србије, на
Конгресу је учествовала Директорка ФКС. На конгресу су настављени разговори о
сарадњи комора у окружењу.

 20. 05. 2015. године у Љубљани одржани су састанци уз учешће директора
Фармацеутске коморе Словеније Мирана Голуба и сарадника, и директорке ФКС,
Светлане Стојков. Теме састанка су биле уређење апотекарског сектора,
хармонизација земаља у окружењу, закон о апотекарској делатности.

 08.06. 2015. године у Београду, уз учешће делегата из највећих веледрогерија
Европе, отворена је 56. годишња конференција Европске асоцијације веледрогерија
са потпуним асортиманом (GIRP) Акценат је стављен на значај уређења питања
цена лекова, успостављање јасних критеријума за отварање апотека и спремност
Коморе да се укључи у решавање кључних проблема, попут успостављања регистра
апотека, допуне и измене законских и подзаконских аката и уређење апотекарског
сектора. Истакнут је и значај Добре апотекарске праксе, као кључног документа за
уређење улоге фармацеута у здравственом систему. На конференцији је била
представљена и Фармацеутска комора Србије, као кровна организација фармацеута
која је својим активностима и иницијативама покренула решавање бројних питања
из апотекарске делатности.

 25.-26. септембра 2015, одржан је Трећи конгрес са међународним учешћем под
нази вом “Изазови за унапређење здравствене заш тите” у организацији ISPOR
Србија. Поред бројних стручњака из земље и иностран ства који су излагали на
тему коришћења процене здравствених технологија у процесу преговарања са
финансијерима здравствене заштите и могућности ма превазилажења уских грла,
Фокус овог Конгреса био је на размени иску става земаља региона Централно
источне Европе и на њиховим путевима ка остварењу одрживих здравствених
система. Директорка ФКС је представила организацију, циљеве и кључне
активности Коморе у циљу уређења апотекарског сектора.
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 25.09.2015. На иницијативу Фармацеутске коморе Србије, а у сарадњи са Савезом
фарма цеутских удружења у Србији је ове године први пут обележен Светски дан
фармацеута са темом: “Фармацеут - Ваш партнер у здрављу”. Установљен пре 4
године од стране Међуна родне фармацеутске федерације (ФИП), охрабрује
фармацеуте и њихова удружења широм света да учествују у обележавању овог зна-
чајног датума, кроз различите активности које промовишу и заступају улогу
фармацеута у унапређењу здравља. У овој акцији су учествовале све ЗУ Апотеке из
Плана мреже (укупно 35), као и близу 100 ЗУ Апотека и самосталних приватних
апотека на територији целе Србије, Клинички центар Србије и Фармацеутски
факултет Универзитета у Београду. Поред постера, штампани су и лифлети
намењени за информисање пацијената о месту и улоге фармацеута у здравственој
заштити.

 11.09.2015 у Руми је одржан симпозијум на тему „Реформа примарне здравствене
заштите - куда и како даље“, у оквиру Панонске школе унапређења здравља.
Презентацијом ФКС, њених активности и важности професионалног развоја
фармацеута и развоја компетенција, директорка коморе је активно учествовала на
овом скупу.

 На позив Фармацеутске коморе Словеније, директорка Фармацеутске коморе
Србије Светлана Стојков, присуствовала је 17.09.2015. у Љубљани конференцији на
тему „Pharmacy business in the CEE Region“. Конференцији су присуствовали
представници фармацеутских комора: Аустрије, Пољске, Чешке, Словачке,
Хрватске, Мађарске, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе и Македоније, као
и представници PGEU. Директорка Коморе имала је излагање у оквиру ове
конференције везано за организацију пословања апотека у Србији

 16.-18.10.2015. одржан трећи традиционални сусрет српских и словеначких
апотекара са темом „Стално унапређење процеса у апотекама у циљу безбедности
корисника и развоја апотекарске делатности“. Организатор скупа је била Апотека
„Зајечар“, под покровитељством Фармацеутске коморе Србије и Фармацеутске
коморе Словеније. Упознавање здравствених стручњака са потребама и начинима
унапређења процеса рада у апотекама су били основни циљеви ове едукације, као и
информисање колега из Словеније о месту и улози Фармцеутске коморе Србије у
подршци професионалног развоја фармацеута, путем презентације директорке
Коморе.

 23-25.10. у организацији Фармацеутског факултета у Београду одржан је
Фармацеутски самит  земаља из окружења, на коме су учествовали представници
ФКС.

 29.09.-03.10.2015. одржан је 75. по реду Светски конгрес фармације и фармацеутске
науке, у Дизелдорфу, Немачка, Активно присуство Фармацеутске коморе Србије
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едукацијама, сусретима са представницима других комора, као и презентацију ФКС
на Конгресу од стране Драгане Рајковић, наставак је дугогодишње сарадње са
интернационалном  федерацијом  фармацеута, ФИП.

 Фармацеутски форум југоисточне Европе, који је одржан од 18.-21.11.2015. године
у Поречу, окупио је око 250 стручњака из фармацеутске заједнице, апотекаре,
представнике регулаторних агенција, фармацеутских комора, фармацеутских
друштава и факултета, веледрогерија и осигуравајућих друштава из Хрватске,
Словеније, Босне и Херцеговине, Србије, Македоније и Црне Горе. Форуму је
присуствовала и директорка Коморе, која је представила актуелну ситуацију
апотекарског сектора у Србији и указала на важност сарадње са фармацеутима и
удружењима из окружења.

 Округли сто: “Јавно приватни дијалог за одрживо здравство” одржан је 20.
новембра 2015. године у организацији Привредне комора Србије, чиме је и
озваничен почетак програма „Здрава иницијатива“, покренутог у циљу про
налажења најбољих решења која ће постојећи систем функционисања и
финансирања здравствених установа на локалу учинити одрживим. На
Конференцији је присуствовала Драгана Рајковић.

 Конференција “Приватна пракса - развојна шанса здравства и здравственог туризма
Србије“, одржана је 12.12.2015. на Палићу. Регионална лекарска комора Војводине
била је организатор конференције. Конференција је за циљ имала размену
мишљења о кључним проблемима приватне праксе и дефинисање предлога решења.
На конференцији су присуствовали представници Лекарске, Фармацеутске и
Привредне коморе, Министарства здравља и бројни заинтересовани здравствени
радници из приватног сектора.

 17.12.2015. у организацији компаније Иванчић и синови, у Музеју Југословенске
конотеке, одржана је конференција посвећена решавању проблема и уређењу
фармацеутског тржишта у Србији. На конференцији, поред осталих излагача,
учествовала је и директорка ФКС.

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ

 19.02.2015. године одржан је НИН-ов фокус са темом: “Фармација: изазови и
перспективе у 2015”, у свом излагању, директорка ФКС је скренула пажњу на
питање јединствене малопродајне цене лекова

 19.02.2015. изјава директора КОморе за дневне новине „Блиц“ у вези иницијативе
да се уведе јединствена цена лека

 22.03.2015. изјава директора Коморе дневном листу „Политика“ у вези централних
јавних набавки за лекове
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 29.04.2015. изјава директора Коморе у дневном листу „Политика“ у вези Дана
апотекарства у Србији, гостовање и интервјуи у електронским медијима (РТС,
Happy, Коперникус)

 7. 05.2015. у организацији листа “Недељник”, у Београду је одржан форум
“Здравство и фармација”, уз учешће представника Министарства здравља, Фарма-
цеутске коморе Србије, РФЗО и удружења INOVIA. Учесници форума сагласили су
се да су неопходне измене у законодавству које уређује пословање фармацеутског
сектора и апотекарства.

 30.09.2015. изјава директора Коморе у „Сремским новинама“ у вези унапређења
апотекарског сектора

БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ LEXICOMP БАЗЕ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ

Члановима Коморе је у два периода од по 30 дана био омогућен бесплатан приступ
Lexicomp бази, једној од највећих и најпознатијих америчких база лекова и интеракција
лекова, као и Lexi-interact програму који представља једини програм за претраживање и
анализу интеракција између лекова на српском језику.

Поред тога, одржане су едукације у Београду, Нишу, Крагујевцу и Новом Саду које су
на практичан и интерактиван начин приказале имплементацију ових база података у
свакодневној пракси.

ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“ И АП ONLINE

 У 2015-ој години укупно је објављено 4 броја гласника ФКС АП број 106,107,108 и
109, у складу са усвојеним Планом за 2015. годину.

 Закључно са 31. децембром 2015. године број адреса на које се шаље часопис је
5952 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, њених органа и огранака, као и осталим догађајима у
фармацеутској струци код нас и у свету.

 Као новитет ове године уведен је и обавезни део посвећен фармацеутској
здравственој заштити, односно обележавање одређених дана здравља из календара
Светске здравствене организације: Светски дан борбе против хепатитиса, Светски
дан срца, Светски дан астме, Светски дан остеопорозе, Европски дан рационалне
употребе антибиотика, Национални дан борбе против дуванског дима, Светски дан
безбедности пацијената. Промоцију ових дана кроз текстове у Апотекарској пракси,
пратили су и додатни материјали који су објављивани на сајту Коморе, а који су
имали за циљ помоћ члановима Коморе при спровођењу активности промоције
здравља и превенције болести.

 Настављено је са излажењем електронског броја часописа. Укупно је објављено 4
броја, који су тематски били посвећени одређеним значајним догађајима: Измена и
допуна законске регулативе, Светски дан фармацеута, Светски конгрес ФИП 2016,
и друго.

 У 2015-ој било је оглашавања у часопису АП (Хемофарм и Actavis).
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ПРОЈЕКТИ

На иницијативу колега из праксе, а уз подршку Фармацеутског факултета у Београду,
Фармацеутска комора Србије је подржала и промовисала пројекте са циљем да се истражи
и унапреди фармацеутска пракса у апотекама у Србији.

Наиме, у протеклој деценији, а и у даљој прошлости, место и улога фармацеута у
здравственом систему и здравственој заштити се мењала. Развој технике, технологије,
науке и праксе, друштвена и економска ситуација, у великој мери су утицали на промене у
окружењу и у самој фармацеутској делатности. У складу са тим, потребно је
антиципативно и проактивно кренути у сусрет променама, на бази постојеће ситуације и
праксе. У том смислу, у наредном периоду ће бити започета истраживања која треба да
пруже реалну слику праксе јавних апотека у Србији, ставова фармацеута и грађана, као
почетни основ за потребне промене.

Пројекти на којима се радило током 2015:

 Упознатост возача са утицајем лекова, алкохола и опојних дрога на
способност управљања моторним возилима (Координатори пројекта:
Роланд Антонић, Сандра Везмар-Ковачевић, Светлана Стојков)

Смањена способност управљања моторнима возилима и машинама представља
озбиљан проблем за безбедност у саобраћају. Познато је да алкохол, наркотици али и
поједини лекови утичу на вожњу. Обзиром да су возачи неретко пацијенти који примењују
један или више лекова у терапији, веома је важно да знају како лекови могу утицати на
безбедност у саобраћају и на који начин се могу спречити нежељени исходи.

Управо ради подизања свести возача о могућим штетним последицама примене
појединих лекова на безбедност у саобраћају, Фармацеутска комора Србије у сарадњи са
Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду и фармацеутима из праксе
иницирала је пројект са следећим циљевима:

 да се испита колико возачи знају о утицају лекова, алкохола и опојних дрога на
способност управљања моторним возилима

 да се на основу добијених резултата спроведе едукативна кампања која ће подићи
безбедност у саобраћају на виши ниво

 да се предложи измена обележавања спољашњег паковања лека, у циљу бољег
препознавања лекова који могу утицати на безбедност у саобраћају

Резултати истраживања су презентовани релевантним институцијама и стручним
скуповима, а наставак пројекта биће спроведен и уз подршку и учешће Министарства
саобраћаја и телекомуникација.

 Процена и развој компетенције фармацеутa (Радна група ФКС,
координатор Светлана Стојков)

Наставак пројекта развоја компетенција фармацеута је остварен кроз промоцију
Нациналаног документа и његову имплементацију у свакодневној пракси. Да би се
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обезебедио наставак пројекта и евалуација компетенција, организована је едукација за
спољне оцењиваче, који су прошли обуку у ФКС. У истраживању које је спроведено током
2015, око 20% анкетираних фармацеута је применило документ за процену/самопроцену
компетенција и више од 50% намерава да га користи у свом даљем професионалном
развоју.

 Израда водича за употребу лекова чији је режим издавање без рецепта
(Координатор Милан Ракић)

У току 2015. члaнови тимa за израду водича за употребу лекова чији је режим
издавање без рецепта, у сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду и ФКС су
радили на десетак најфреквентнијих препарата. Пројекат је у току.

САЈТ ФКС

У току 2015. године,  сајт Коморе је унапређен у следећем:

 Члановима Коморе је доступан ПОРТФОЛИО који на једноставан и
систематизован начин показује шта фармацеут зна и може да уради, осликава
његова постигнућа, професионално искуство, ставове и размишљања.

 Од августа месеца на сајту је осмишљен подсајт који је посвећен
АПОТЕКАРСКОЈ ПРАКСИ, а који уређује редакција часописа Апотекарска
пракса. Овај подсајт има пет одвојених сегмената: Лекови, Саветовање
пацијената, Промоција здравља у апотеци, Болничка фармација и Законска
регулатива и етика. У сваком од ових сегмената налази се одговарајући садржај
који може бити од помоћи фармацеуту у свакодневној пракси. У оквиру дела
Промоција здравља у апотеци, осмишљен је промотивни материјал за Светски
дан фармацеута, Светски дан срца и Европски дан рационалне употребе
антибиотика.

Сајт ФКС је одржаван редовно, информације су пратиле свакодневне активности и рад
органа Коморе.
Мејлинг листа Коморе броји 4900 чланова, који редовно примају информације путем
циркуларног мејла.

АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КЕ

Јавним позивом за акредитацију програма КЕ, који је расписан 31.12.2014. године,
дефинисано је 4 термина за акредитацију у току 2015. године:

 15-30. јануара,
 01-15. априла,
 01-15. јула,
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 01-15. октобaр

Преглед програма КЕ који су предати на акредитацију преко Фармацеутске коморе
Србије  у току 2015. године

Врста програма Јануар Април Јул Септембар УКУПН
О

Стручни састанци 47 47 28 45 167
Курсеви 21 13 8 16 58
Конгрес-Симп. - - - 1 1
Тест у пис./ел.
форми

10 11 5 10 36

УКУПНО 78 71 41 72 262

Радна група ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије је
прегледала пристиглих 262 програма КЕ, по следећем принципу:
 преглед Пријаве за акредитацију и утврђивање: комплетности пријаве, адекватно

дефинисане теме и јасно дефинисаних циљева и вештина,
 преглед биографије предавача и утврђивање испуњености услова дефинисаних

важећим законским актима,
 преглед сажетка програма КЕ и референци на којима се рад заснива,
 преглед Одлуке стручног тела организатора.

На основу горе наведених параметара и критеријума који дефинишу законска акта и
процедура прописана од стране ЗСС, даје се коначан предлог за акредитацију програма КЕ
са дефинисаним бројем бодова или предлог за одбијање програма КЕ.
Предлози за акредитацију или одбијање програма КЕ донети су консензусом свих чланова
Радне групе.
Радне групе ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије, који су
предложени од стране Фармацеутске коморе Србије, и то: Мирјана Антуновић, Зорица
Басић, Анета Перић, Весна Николић и Светлана Ристић, испоштовале све обавезе према
Фармацеутској комори Србије за акредитацију програма КЕ у 2015. години, које су
предвиђене потписаним уговорима о исплати хонорара на име поменутих активности.

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА
У 2015. години акредитована су четири нова пакета образовања у сарадњи са Српским

апотекарским друштвом, у складу са усвојеним Планом за 2015. годину.

1. Тема: "Рационална терапија и превенција инфекција уринарног тракта“
Евиденциони број: Б – 161/15 Одлука ЗСС 153-02-1696/2015 од 27.05.2015. године

Аутор: Даница Басарић, дипл. фарм. спец. и Николина Скорупан, дипл. фарм. спец.,
број бодова за слушаоце – 6



18

2. Тема: "Дијабетес мелитус - лечење и употреба инсулина, исхрана, побољшање
квалитета живота“

Евиденциони број: Б – 222/15 Одлука ЗСС 153-02-2580/2015-01 од 18.08.2015. године
Аутор: Јасна Урошевић, дипл. фарм. спец. и Јелена Милошевић, дипл. фарм. спец., број

бодова за слушаоце – 6

3. Тема: " Атопијски дерматитис - узроци и правилна нега коже“
Евиденциони број: Б – 268/15 Одлука ЗСС 153-02-3890/2015-01 од 17.11.2015. године

Аутор: доц. др Анета Перић, дипл. фарм. спец. и Александра Ковачевић, дипл. фарм.
спец., број бодова за слушаоце – 6

4. Тема: " Алергијски ринитис“
Евиденциони број: Б – 293/15 Одлука ЗСС 153-02-3890/2015-01 од 17.11.2015. године

Аутор: Др Угљеша Гргуревић, доц. др Александар Перић, Татјана Милошевић, дипл.
фарм. спец., број бодова за слушаоце – 6

ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ЕДУКАЦИЈА У 2015
1 Терапија бола код старијих особа 818 7 м.
2 Дијететски суплементи и артеријска хипертензија 868 7 м.
3 Рационална терапија и превенција инфекција уринарног тракта 627 7 м.
4 Дијабетес мелитус - лечење и употреба инсулина, исхрана,

побољшање квалитета живота 283 4 м.
5 Атопијски дерматитис - узроци и правилна нега коже 113 1 м.
6 Алергијски ринитис 100 1 м.

УКУПНО 2809

ЕВИДЕНЦИЈА ПРОГРАМА КЕ

У току године обрађено је 1672 извештаја о одржаним програмима КЕ, са укупно
32.356 учешћа. У току 2015. године континуирано је пружана стручна и техничка помоћ
свим организаторима програма КЕ.

У складу са Правилником Комора је на основу појединачних захтева чланова који
су пасивно или активно учествовали на међународним скуповима,  објавили стручне
радове или боравили у студијским посетама у иностранству, издала на лични захтев, уз
достављену потребну документацију 135 потврда.

Председник Скупштине
Биљана Илић, дипл. фарм.


