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Као и пре четири године, позивамо вас да у
што већем броју изађете на изборе за
чланове Скупштине ФКС и тиме изаберете
своје представнике у највишем органу
Коморе.
Након што је Влада Републике Србије
донела Решење о обустави извршења
Листе о одређеним врстама козметичких
и других средстава за заштиту здравља
којима апотеке могу снабдевати грађане,
Комора је предузела одговарајуће кораке, о
којима вас обавештавамо у овом броју,
како би то Решење било укинуто.
У оквиру те реакције Комора је проследила
отворено писмо свим медијима како би
стручној и општој јавности скренула
пажњу на дешавања која директно доводе
у питање обављање апотекарске делат
ности у Србији.
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Обраћање директора
коморе члановима ФКС

Д

осадашњи сазив Скупштине Фармацеут
ске коморе Србије се у свом четворо
годишњем мандату бавио разним проб
ле
мима, како организационим тако и проб
лемима струке. Један број послова је наслеђен
из претходног сазива и у континуитету се
радило на њиховој реализацији, док су други
послови започети у ове четири године.
Купљени су пословни простори у Београду,
Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и почели су са
радом секретари огранака, чиме су створени
услови за почетак раздвајања послова између
огранака и централе Коморе и активности у
оквиру огранака учињене приступачнијим.
Усвојена је, по члану 101 став 5 Закона о
здравственој заштити, Листа о одређеним врс
тама козметичких и других средстава за зашти
ту здравља којима апотеке могу снабдевати
грађане, чиме су се стекли услови за увођење
реда по питању чиме све апотеке, поред про
мета лекова и медицинских средстава, односно
дечије хране и дијететских производа, могу
снабдевати грађане.
Ревидиран је текст предлога Добре апоте
карске праксе и документ усаглашен са пред
ставницима Министарства здравља.
Од стране Скупштине Коморе усвојен је
Национални оквир за процену компетенција
фармацеута. Документ који омогућава фарма
цеутима процену компетенција, како својих
тако и колега са којима раде у складу са зах
4
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тевима савремене здравствене заштите и
динамичним променама окружења у којим се
фармацеутска делатност обавља.
У ове четири године Комора је учествовала
у неколико пројеката: Темпус, Осма звезда фар
мације, Техничка подршка за третман медицин
ског отпада, о чијим резултатима смо вас
благовремено информисали. Као један од
резултата пројекта Техничка подршка за трет
ман медицинског отпада је и Приручник за
третман фармацеутског отпада, у чијој изради
смо учествовали и који се тренутно налази на
сајту Коморе. Приручник ће у што скорије
време бити одштампан и подељен свим апо
текама. Учествујемо у пројекту Савета Европе у
оквиру кога се испитују два индикатора фар
мацеутске здравствене заштите и који је у току.
У оквиру апотекарског сектора у примарној
здравственој заштити, 2012. године је направ
љен пресек стања броја и територијалног
распореда апотека у државном и приватном
власништву и прикупљени подаци приказани
на нивоу градова и општина. Овако система
тизован приказ стања представља добру
полазну основу за преговоре са Министарством
здравља везано за неопходност измене и
допуне постојеће законске регулативе која се
односи на отварање апотека у зависности од
демографског и територијалног принципа, као
и за постојање потребе за вођењем јединствене
и дневно ажурне евиденције апотека.

Овај сазив Скупштине се поред осталог
бавио и проблемима рада апотека без
присуства фармацеута, уписом студената
фар
мације на факултете и програмом
њи
ховог образовања, примене и спро
вођења Закона о јавним набавкама у
јавним апотекама у делу који се односи на
набавку лекова и мадицинских средстава
који се издају на рецепт и налог. Бавили
смо се проблемима спровођења Про
токола о сарадњи који је Републички
фонд здравственог осигурања потписао
са произ
вођачима лекова и од чије
примене се одустало након две године
преговора са Фондом. Залагали смо се за
измену начина финансирања апотека у
сеоским срединама, које су неопходне у
тим срединама, али које нису у стању да
покрију своје трошкове. Укључили смо се
у ре
шавање проблема рада галенских
лабо
раторија у оквиру Клиничко бол
ничких центара и дали предлог могућих
решења за пре
ва
зилажење постојеће
ситуације. Током про
тек
лог периода
бавили смо се и проблемом непоштовања
појединих принципа Етичког кодекса
Фармацеутске коморе Србије од стране
појединих њених чланова. Наставили смо
са израдом новог предлога Закона о
апотекарској делатности.
Проблеми су били бројни али смо им
увек приступали у интересу свих чланова
Коморе и у циљу заштите и угледа струке.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ФАРМАЦЕУТЕ
Скупштина ФКС је на седници одржаној 27.02.2014.
године подржала предлог Управног одбора са сед
нице одржане 21.02.2014. године, а на захтев много
бројних чланова, да се приступи потписивању ПЕТИ
ЦИЈЕ РАДИ СТАВЉАЊА ВАН СНАГЕ ЗАКОНА О УМА
ЊЕЊУ НЕТО ПРИХОДА ЛИЦА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ.
Примерак петиције можете преузети са сајта
Фармацеутске коморе Србије, добити у кан
целаријама огранака или у седишту Фрамацеутске
коморе Србије.
Попуњен и скениран примерак можете послати на
mail: komora@farmkom.rs или поштом: Фармацеутска
комора Србије, Дечанска 8А, 11000 Београд.

ПРОМЕНА АДРЕСА СЕДИШТА КОМОРЕ И
ОГРАНАКА БЕОГРАД, ВОЈВОДИНА И НИШ
Обавештавамо вас да ће због куповине простора
доћи до промене адреса, и то:
-С
 едиште Коморе и Огранак Београд, ул. Мутапова
бр. 25, Врачар, Београд, у току маја месеца,
-
Огранак Војводина, Ул. Хајдук Вељкова бр.11,
локал бр.204 на другом спрату пословно тржног
„Мастер центра“, Нови Сад, у току априла месеца.
-
Огранак Ниш, Зеленгорска 4, локал Л2, у току
априла месеца.
Молимо вас да редовно пратите информације на
сајту Коморе www.farmkom.rs како би били
благовремено обавештени.
Огранак Крагујевац остаје у истом простору.

ПОЗИВ ЗА ИЗБОРЕ

Поштоване колеге,
као директор Коморе користим прилику да вас позовем да 30. марта у што
већем броју изађете на изборе и свој глас дате колегама за које сматрате да
ће оправдати ваше поверење и допринети стварању јаке, утицајне и угледне
професионалне организације какву заслужујемо и која нам је у овим
временима итекако потребна. Веома је важно да што већи број колега
учествује у изборима. Сада имате прилику да изаберете и утичете на
састав сазива Скупштине. Искористите ту прилику и дајте свој глас онима
у чије квалитете верујете. Учествујте у изборима и утичите на то ко ће
нас представљати и ко ће бранити наше интересе у наредне четири године.
С поштовањем,
Драгана Јовановић, дипл. фарм. спец.
БРОЈ 102 • МАРТ 2014
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ИНФОРМАЦИЈА
о активностима у вези избора за
чланове скупштине Фармацеутске
коморе Србије који ће се одржати
30.03.2014. године
1. Сагласно Одлуци о спровођењу избора за избор чланова Скупштине Фармацеутске коморе
Србије у 2014. године на свим Огранцима коморе одржани су састанци чланова Коморе на
којима је извршен избор Изборних тела.
2. Изборна тела, на свим Огранцима, извршила су предлагање и утврдила кандидате за избор
чланова Скупштине Коморе.
3. Изборна тела су доставила листе кандидата са изјавама о прихватању кандидатуре за избор
чланова Скупштине Коморе Изборној комисији.
4. Изборна комисија, на својој седници која је одржана дана 06.03.2014. године донела је следећа
акта:
– Одлуку о утврђивању броја бирачких места у изборним јединицама на којима ће се гласати и
вршити избор чланова скупштине Фармацеутске коморе Србије на изборима расписаним за
30.03.2014. године.
– Решење о именовању комисије за израду бирачких спискова у изборној јединици бр.1. Огранка коморе Београд, изборној јединици бр.2.-Огранка коморе Војводина, изборној
јединици бр.3.-Огранка коморе Крагујевац и изборној јединици бр.4.-Огранка коморе Ниш.
– Решење о проглашењу Изборне листе за избор чланова Скупштине Коморе, и то:
- за Огранак коморе Београд у којем се бира 39 чланова Скупштине - 95 кандидата;
- за Огранак коморе Војводина у којем се бира 22 члана Скупштине - 56 кандидата;
- за Огранак коморе Крагујевац у којем се бира 23 члана Скупштине - 72 кандидата;
- за Огранак коморе Ниш у којем се бира 16 чланова Скупштине - 46 кандидата.
– Упутство за спровођење избора за избор чланова Скупштине Фармацеутске коморе Србије
расписаних за 30.март 2014. године.
– 
Правила о раду бирачких одбора за спровођње избора за избор чланова Скупштине
Фармацеутске коморе Србије расписаних за 30.март 2014. године
4. Гласање за избор чланова Скупштине Фармацеутске коморе Србије у 2014. године одржаће се на
бирачким местима на свим огранцима Коморе, а која се налазе у седишту сваког управног округа
(списак бирачких места објављен на странама 7-9 и сајту ФКС www.farmkom.rs)
5. Акта која се односе на спровођење избора могу се видити на интернет презентацији ФКС
www.farmkom.rs.

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ОВИМ ПУТЕМ ПОЗИВА СВЕ ЧЛАНОВЕ ДА ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ И СТАТУТАРНУ ОБАВЕЗУ И
ИЗАЂУ НА ИЗБОРЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ КОЈИ СЕ ОДРЖАВАЈУ У НЕДЕЉУ
30.03.2014. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 8,00 – 20,00 ЧАСОВА
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На основу члана 10. став 1. тачка 5. Одлуке о спровођењу избора за чланове Скупштине
Фармацеутске коморе Србије у 2014.г бр.108/3-2 од 16.01.2014.г
Изборна комисија за спровођење избора за избор чланова Скупштине Фармацеутске коморе
Србије на седници одржаној 06.03.2014.г доноси

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ БРОЈА БИРАЧКИХ МЕСТА У ИЗБОРНИМ ЈЕДИНИЦАМА НА КОЈИМА ЋЕ СЕ
ГЛАСАТИ И ВРШИТИ ИЗБОР ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ НА
ИЗБОРИМА РАСПИСАНИМ ЗА 30.03.2014.ГОДИНЕ
I

У Фармацеутској комори Србије односно изборним јединицима у којима ће се вршити
гласање и избор чланова Скупштине Фармацеутске коморе Србије расписаних за 30.03.2014.г
утврђују се 24 бирачка места и то као што следи:
А. У изборној јединици бр.1. Огранак Београд у Београду вршиће се гласање на
бирачком месту и то:
1. Бирачко место бр.1. које се налази у Београду у просторијама седишта Фармацеутске коморе
Србије, Ул. Дечанска бр.8а на другом спрату, где ће гласати бирачи који су запослени у здравственим
установама и приватној пракси на подручју Града Београда и његових градских Општина.
Б. У изборној јединици бр.2. Огранак коморе Војводина у Новом Саду вршиће се
гласање на бирачким местима и то:
1. Бирачко место бр.2. које се налази у Новом Саду у просторијама седишта Огранка
коморе Војводина, Ул. Хајдук Вељкова бр.11., Мастер центар Новосадског сајма, Локал А 104 на
првом спрату, где ће гласати бирачи запослени на подручју Јужнобачког управног округа – који су
запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града Новог Сада (Нови Сад
и Петроварадин), и Општина Бач, Бачка Паланка, Бачки Петровац,Беочин, Бечеј, Врбас, Жабаљ,
Сремски Карловци, Србобран, Тител и Темерин.
2. Бирачко место бр.3. које се налази у Панчеву у просторијама дирекције Апотеке
ПАНЧЕВО, Панчево, Ул. Карађорђева бр.2ц. где ће гласати бирачи запослени на подручју Јуж
нобанатског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси
на подручју: Града Панчева и Општина Алибунар, Бела Црква, Вршац, Ковачица, Ковин, Опово и
Пландиште.
3. Бирачко место бр.4. које се налази у Суботици у просторијама Нове општине, Ул.Трг
Лазара Нешића бр.1. где ће гласати бирачи који су запослени на подручју Севернобачког управног
округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града
Суботице и Општина Бачка Топола и Мали Иђош.
4. Бирачко место бр.5. које се налази у Зрењанину у просторијама Апотеке ЦЕНТАР,
Зрењанин, Ул.Краља Александра бр.47. где ће гласати бирачи који су запослени на подручју
Средњебанатског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној
пракси на подручју: Града Зрењанина и Општина Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј и Сечањ.
5. Бирачко место бр.6. које се налази Сомбору у просторијама Апотеке БУЛЕВАР, Сомбор,
Ул.Првомајски булевар бр.19а. где ће гласати бирачи који су запослени на подручју Западнобачког
управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју:
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Града Сомбора и Општина Апатин, Кула и Оџаци.
6. Бирачко место бр.7. које се налази у Сремској Митровици у просторијама дирекције
Апотеке СРЕМСКА МИТРОВИЦА, Сремска Митровица Ул.Трг Светог Димитрија бр.42 на II спрату где
ће гласати бирачи запослени на подручју Сремског управног округа – који су запослени у
здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града Сремска Митровица и Општина
Шид, Инђија, Ириг, Рума, Стара Пазова и Пећинци.
7. Бирачко место бр.8. које се налази у Кикинди у просторијама дирекције Апотеке
КИКИНДА, Кикинда Ул. Немањина бр.3 где ће гласати бирачи запослени на подручју Север
нобанастког управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси
на подручју: Општина Кикинда, Кањижа, Сента, Ада, Чока и Нови Кнежевац.
В. У изборној јединици бр.3. Огранак коморе Крагујевац у Крагујевцу вршиће се
гласање на бирачким местима и то:
1. Бирачко место бр.9. које се налази у Ужицу у просторијама Апотеке ЛИПА, Ужице Ул.
Димитрија Туцовића бр.43 где ће гласати бирачи запослени на подручју Златиборског управног
округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града
Ужица и Општина Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Чајетина, Ариље, Прибој, Нова Варош,
Пријепоље и Сјеница.
2. Бирачко место бр.10. које се налази у Крагујевцу у просторијама седишта Огранка
коморе Крагујевац, Ул. Црвеног крста бр.7. Локал 23 на првом спрату, где ће гласати бирачи
запослени на подручју Шумадијског управног округа – који су запослени у здравственим
установама и приватној пракси на подручју: Града Крагујевца (Аеродром, Пивара, Станово, Стари
град и Страгари), и Општина Аранђеловац, Топола, Рача, Баточина, Кнић и Лапово.
3. Бирачко место бр.11. које се налази у Јагодини у просторијама Апотеке ЈАГОДИНА,
Јагодина-Грдска апотека Ул. Никчевићева бр.1 где ће гласати бирачи запослени на подручју
Поморавског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси
на подручју: Града Јагодине и Општина Ћуприја, Параћин, Свилајнац, Деспотовац и Рековац.
4. Бирачко место бр.12. које се налази Краљеву у просторијама Апотеке Здравље, Краљево
Ул. Трг српских ратника бр.14. (Центар града-поред Хотела Турист) где ће гласати бирачи запослени
на подручју Рашког управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној
пракси на подручју: Града Краљева и Општина Врњачка Бања, Рашка, Нови Пазар и Тутин.
5. Бирачко место бр.13. које се налази у Чачку у просторијама дирекције Апотеке ЧАЧАК,
Чачак Ул. Градско шеталиште бр.6 где ће гласати бирачи запослени на подручју Моравичког
управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју:
Града Чачка и Општина Горњи Милановац, Лучани и Ивањица.
6. Бирачко место бр.14. које се налази у Шапцу у просторијама Апотеке БОРА ТИРИЋ, Шабац
Ул. Масарикова бр. 6. где ће гласати бирачи запослени на подручју Мачванског управног округа –
који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града Шапца, Града
Лознице и Општина Богатић, Владимирци, Коцељева, Мали Зворник, Крупањ и Љубовија.
7. Бирачко место бр.15. које се налази у Ваљеву у просторијама Апотеке „7. Јул“, Ваљево Ул.
Вука Караџића бр. 4. где ће гласати бирачи запослени на подручју Колубарског управног округа –
који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града Ваљева, и
Општина Осечина, Уб, Лајковац, Мионица и Љиг.
8. Бирачко место бр.16. које се налази у Смедереву у просторијама Апотеке „1. Мај“,
Смедерево, Ул. Албаснких споменица бр.5. где ће гласати бирачи запослени на подручју
Подунавског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси
на подручју: Града Смедерева и Општина Смедеревска Паланка и Велика Плана.
9. Бирачко место бр.17. које се налази у Пожаревцу у просторијама дирекције Апотеке
„ПОЖАРЕВАЦ“, Пожаревац, Ул. Моше Пијаде бр.4. где ће гласати бирачи запослени на подручју
Браничевског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси
на подручју: Града Пожаревца и Општина Костолац, Велико Градиште, Голубац, Мало Црниће,
8
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Жабари, Петровац на Млави, Кучево и Жагубица.
Г. У изборној јединици бр.4. Огранак Ниш с Косовом и Метохијом у Нишу вршиће се
гласање на бирачким местима и то:
1. Бирачко место бр.18. које се налази у Нишу у просторијама седишта Огранка коморе Ниш,
Ул. Првомајска бр.24а где ће гласати бирачи запослени на подручју Нишавског управног округа –
који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града Ниша (Медијана,
Палилула, Пантелеј, Црвени крст и Нишка Бања), и Општина Алексинац, Сврљиг, Мерошина, Ражањ,
Дољевац и Гаџин Хан, као и запослени са територије АП Косова и Метохије.
2. Бирачко место бр.19. које се налази у Бору у просторијама седишта Апотеке БОР, Бор (у
приземљу Дома здравља Бор), Ул.Николе Коперника бр.2-4 где ће гласати бирачи запослени на
подручју Борског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној
пракси на подручју: Градског насеља Бор и Општина Кладово, Мајданпек и Неготин.
3. Бирачко место бр.20. које се налази у Зајечару у просторијама Апотеке ЛЕК, Зајечар, Ул.
НБиколе Пашића бр.11-13 где ће гласати бирачи запослени на подручју Зајечарског управног
округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града
Зајечара и Општина Бољевац, Књажевац и Сокобања.
4. Бирачко место бр.21. које се налази у Крушевцу у просторијама седишта Апотеке
КРУШЕВАЦ, Крушевац (Управна зграда), Ул. Луке Ивановића бр.34. где ће гласати бирачи запослени
на подручју Расинског управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној
пракси на подручју: Града Крушевца и Општина Варварин, Трстеник, Ћићевац, Александровац и
Брус.
5. Бирачко место бр.22. које се налази у Врању у просторијама Апотеке ВРАЊЕ, Врање Огранка апотеке Врање бр.1. Ул. Краља Стефана Првовенчаног бр.43. где ће гласати бирачи
запослени на подручју Пчињског управног округа – који су запослени у здравственим установама
и приватној пракси на подручју: Града Врања и Општина Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград,
Трговиште, Бујановац и Прешево.
6. Бирачко место бр.23. које се налази у Лесковцу у просторијама Апотеке ЛЕСКОВАЦ,
Лесковац – Огранка апотеке ХИПОКРАТ, Лесковац , Ул. Рада Свилара бб (у склопу Дома здравља
Лесковац), где ће гласати бирачи запослени на подручју Јабланичког управног округа – који су
запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју: Града Лесковца и Општина
Бојник, Лебане, Медвеђа, Власотинце, и Црна Трава.
7. Бирачко место бр.24. које се налази у Пироту у просторијама Апотеке ПИРОТ, Пиротапотеке „КАРЛО СКАЦЕЛ“, Пирот, Ул. Драгошева бр.18. где ће гласати бирачи запослени на подручју
управног округа – који су запослени у здравственим установама и приватној пракси на подручју:
Општина Пирот, Бела Паланка, Бабушница и Димитровград.

II
		

Овa Oдлука ступа на снагу даном доношења.

III
Одлуку објавити на огласним таблама Коморе и Огранака Коморе и интернет презентацији
Коморе.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Број:247/1-1					
06.03.2014.године
Београд

ПРЕДСЕДНИК
Борис Милошевић,дипл.фарм.
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Скупштина ФКС

На ванредној седници Скупштине Фармацеутске коморе Србије одржаној
16.01.2014. године и 30.01.2014. године донете су следеће одлуке:
1. Одлука о спровођењу редовних избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије у
2014. години (објављенa на сајту Коморе www.farmkom.rs).
2. Донета Листа о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља којима
апотеке могу снабдевати грађане.
3. Донето Решење о именовању Изборне комисије за спровођење избора за чланове Скупштине
Фармацеутске коморе Србије у 2014. године, и то:
•• Борис Милошевић, председник Комисије из Апотеке Крагујевац, Крагујевац а њему за заменика
Марина Војновић из Апотеке Нови Сад, Нови Сад,
•• Светлана Милеуснић из Апотеке Београд, Београд за члана а њему за заменика Марија Рауш из
Апотеке Београд, Београд,
•• Ивана Зарић из Апотеке Нови Сад, Нови Сад за члана а њему за заменика Снежана Николић из
Апотеке Београд, Београд,
•• Дивна Острман из Апотеке Београд, Београд за члана а њему за заменика Марија Гашић из
Здравствене установе апотеке OTO-MEDICALPHARM, Крагујевац, и
•• Гордана Бурић Трифунац из Апотеке Београд, Београд за члана а њему за заменика Ивана
Старчевић из Апотеке Београд, Београд.
За секретара изборне Комисије који ће учествовати у раду Комисије а без права одлучивања
именује се Предраг Петровић, дипл. правник а њему за заменика Снежана Нишавић, дипл. правник
обоје из Фармацеутске коморе Србије.
4. Одлука о прибављању пословног простора за смештај и рад Огранка Крагујевац и Огранка Ниш.

На седници редовног заседања Скупштине Фармацеутске коморе Србије
одржаној у четвртак 27.02.2014. године у Београду донете су следеће одлуке:
1. 
Одлука о усвајању Извештаја о раду Коморе за 2013. годину (објављен на сајту Коморе
www.farmkom.rs)
2. Одлука о усвајању извештаја о Финансијском пословању Коморе са Годишњим рачуном за 2013.г
3. Одлука о усвајању Годишњег програма рада Коморе за 2014.годину (објављен на сајту Коморе
www.farmkom.rs)
4. Одлука о усвајању Финансијског плана Коморе за 2014. годину
5. Одлука о усвајању Националног оквира за процену компетенција фармацеута (објављен на сајту
Коморе www.farmkom.rs)
6. Одлука о прихватању одлуке Управног одбора о избору понуђача ради прибављања у својину
пословног простора за потребе седишта Коморе и Огранка Београд, и Огранка Војводина.
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РЕАКЦИЈА ФКС на Решењe Владе Републике Србије о обустави извршења Листе о
одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља којима
апотеке могу снабдевати грађане („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014. године)
Поштовани чланови Коморе,
Након усвајања Листе о одређеним врстама козметичких и других средстава за
заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане (Листа), од стране Скупштине
Фармацеутске коморе Србије 30.01.2014. године и објављивања исте у „Сл. Гласнику РС“,
бр. 15/14 од 11.02.2014. године, уследила је реакција Министарства здравља на основу
које је Влада РС донела Решење о обустави извршења Листе („Сл. гласник РС“, бр.
24/2014 од 28.02.2014. године). Обзиром да је Комора испоштовала сву законом
предвиђену процедуру остаје крајње неразумљиво, из којих разлога, и на основу чега
је Влада донела овакву одлуку.
Сходно томе Фармацеутска комора Србије је предузела одговарајуће кораке, о
којима вас овим путем обавештавамо, како би поменуто Решење било укинуто а Листа
поново ступила на снагу.
Упућен је Захтев за укидање Решења председнику Владе РС и министру унутрашњих
послова Ивици Дачићу, који је достављен и:
•• П
 рвом потпредседнику Владе задуженом за одбрану, безбедност и борбу против
корупције и криминала Александру Вучићу,
•• Министру здравља проф. др Славици Ђукић – Дејановић,
•• Председнику Здравственог савета Србије проф. др Драгану Делићу и
•• Председнику Републичке стручне комисије за фармацију проф. др сци. Нади
Ковачевић.
Упућен је захтев министру здравља проф. др Славици Ђукић – Дејановић, да нам, као
заинтересованој страни достави допис Министарства здравља РС који је прослеђен
Влади РС, а на основу кога је Влада РС донела Решење о обустави од извршења Листе,
као и да нас обавестите о разлозима за таквим поступањем.
Комора је проследила отворено писмо свим медијима, како би стручној и општој
јавности скренула пажњу на дешавања која директно доводе у питање обављање
апотекарске делатности у Србији.
Фармацеутска комора Србије се овим путем посебно захваљује Фармацеутском
факултету Универзитета у Београду, Савезу фармацеутских удружења Србије и Удружењу
приватних апотекара Србије СПАС на упућеним писмима подршке у којима се изражава
јединствен став да Листа усвојена од стране Скупштине Коморе изражава став струке
по овом питању, као и да је њен значај изузетно велики, како за обављање апотекарске
делатности у Србији, тако и за заштиту јавног здравља њених грађана.
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Фармацеутска комора Србије
Дечанска 8а, 11000 Београд
Тел: 011/3243144
Мејл: pharmkom@verat.net
Сајт: www.farmkom.rs
Влада Републике Србије
Београд, Немањина 11
Кабинет председника Владе и министра унутрашњих послова Ивице Дачића
Предмет: Захтев за укидање Решења Владе Републике Србије о обустави извршења
Листе о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља
којима апотеке могу снабдевати грађане („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014)
Поштовани,
Обраћамо Вам се поводом Решења о обустави од извршења Листе о одређеним
врстама козметичких и других средстава за заштиту здравља којима апотеке могу
снабдевати грађане (у даљем тексту: Листа) које је донела Влада Републике Србије на
основу члана 57 став 2 Закона о државној управи („СЛ. Гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и
95/10) и члана 17 став 1 Закона о Влади („Сл. Гласник РС“, бр. 55/05, 71/05- исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12-УС, 72/12 и 7/14-УС), а које је објављено у „Сл. Гласнику РС“,
број 24/14 од 28.02.2014. године.
Фармацеутска комора Србије је мишљења да је наведено решење Владе РС донето
противзаконито, односно да не постоје никакви аргументи засновани у члану 57 став
2 Закона о државној управи на основу ког је Влада РС донела исто. Наиме, пре
објављивањa Листе о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту
здравља којима апотеке могу снабдевати грађане, Комора је испоштовала сву
законом предвиђену процедуру, укључујући и прибављање мишљења надлежног
министарства у складу са чланом 57 Закона о државној управи, те остаје крајње
неразумљиво из којих разлога и на основу чега је Влада донела овакву одлуку.
Истичемо, да наведена Листа представља став струке и да су при њеном доношењу
апосолутно испоштоване директиве Европске Уније (ЕУ) које се односе на ову област.
Као доказ о напред наведеном указујемо на следеће чињенице:
•• Ф
 армацеутска комора Србије je приликом доношења овог акта, у оквиру својих
надлежности, поступила по члану 57. став 2. Закона о државној управи („Сл.
Гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) и 12.10.2012. године доставила предлог Листе
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Министарству здравља РС са молбом да Министарство здравља РС у вези исте
поступи сагласно одредбама Закона.
•• С
 купштина Фармацеутске коморе Србије je усвојила Листу на седници одржаној
30.01.2014. године, a која је објављена у „Сл. Гласнику РС“, број 15/2014 од
11.02.2014. године. Усвојена Листа је у потпуности усклађена са предлозима
Министарства здравља РС и Републичке стручне комисије за фармацију који су
прослеђени Комори 13.12.2013. године након четврте Представке са захтевом за
поступање по члану 57 Закона о државној управи, коју је Комора упутила
Министарству здравља у току 2013. године. Напомињемо да доношење овог
акта није поверени посао Фармацеутске коморе Србије, већ да он проистиче из
Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 107/05, 72/09- др. закон,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др. закон) по члану 101 став 5 Закона.
•• Л
 иста представља став струке по питању чиме све апотеке, поред промета
лекова и медицинских средстава, односно дечије хране и дијететских производа,
могу снабдевати грађане. При изради Листе консултовани су одговарајући
прописи у земљама ЕУ. Утврђено је да свака земља чланица ЕУ има дискреционо
право да уреди ову област на начин који сматра најцелисходнијим у циљу
заштите јавног здравља својих грађана, чиме су се руководили и чланови
Скупштине Фармацеутске коморе Србије.
Оваквим Решењем Владе нанета је велика штета угледу фармацеутске струке и
Фармацеутске коморе Србије као независне професионалне организације која је
основана ради унапређења 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.
Обзиром да је Фармацеутска комора Србије у потпуности испоштовала сву
законом предвиђену процедуру, сматрамо да не постоји основ у члану 57 став 2
Закона о државној управи („Сл. Гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10) за доношење
Решења о обустави од извршења Листе о одређеним врстама козметичких и
других средстава за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане.
Стога захтевамо да горе поменуто Решење, број 515-1863/2014 од 28. фебруара
2014. године, укинете како би Листа о одређеним врстама козметичких и других
средстава за заштиту здравља којима апотеке могу снабдевати грађане ступила на
снагу.
С поштовањем,

Фармацеутска комора Србије
Директор, Драгана Јовановић, дипл. фарм. спец.
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Отворено писмо Фармацеутске коморе Србије

Коме не одговара уређен

В

ећ дужи низ година се апотекарски сектор Србије суочава са великим
тешкоћама: стихијско отварање апотека, нелојална конкуренција, не
ис
пуњавање услова по питању кадра, давање енормних попуста на лекове при
маржи која није довољна да покрије трошкове рада апотеке, итд.
Заједничка иницијатива Савеза фармацеутских удружења Србије, Удружења
приватних апотекара Србије СПАС и Фармацеутске коморе Србије покренута
2006. године, за доношење струковног Закона о апотекарској делатности који би
ближе уредио организовање и вршење апотекарске делатности у Србији, наилази
а приори на одбијање од стране надлежног Министарства здравља. Слично
пролазе и предлози за измену и допуну постојеће законске и подзаконске
регулативе који су за циљ имали стварање позитивне основе за уређење, већ
тада хаотичног апотекарског сектора, а односили су се на мрежу апотека, влас
ништво, инспекцијски надзор, склапање уговора са Републичким Фондом за
здравствено осигурање и слично. Србија је једна од ретких, ако не и једина
европска земља, у којој се не зна тачан број апотека, а према евиденцији коју
води Комора скоро 50% апотека не испуњава услове по питању кадра. Самим тим
намеће се питање ко све и са којим правом, супротно закону, обавља посао
фармацеута у овим апотекама, иако за то нема квалификацију и зашто се ово
толерише.
Фармацеутска комора Србије, је у оквиру својих законом прописаних над
лежности, 2011. године, са намером да уведе мало више реда у апотеке, почела са
израдом документа којим би се регулисало чиме све апотеке, осим промета
лекова и медицинских средстава, односно дечије хране и дијететских производа,
могу снабдевати грађане. Након три године од почетка израде, документ под
називом „Листа о одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту
здравља којима апотеке могу снабдевати грађане“, усваја се од стране Скупштине
Фармацеутске коморе Србије, упркос притисцима на сваког члана Скупштине
понаособ од стране запослених у ЗУА Lilly Drogerie. А онда, само 10 дана након што
је Листа ступила на снагу, Влада РС доноси решење о обустави извршења Листе.
Хоћемо да верујемо да је случајност што је на дан изгласавања Листе оборен
сајт Фармацеутске коморе Србије. Хоћемо да верујемо да је пука коинциденција
што је Привредна комора Србије, у којој је резервисана сала за одржавање
Скупштине Коморе, а на којој је тачка дневног реда било усвајање Листе,
испражњена 5 минута пре почетка седнице због пријаве анонимног лица да је
постављена бомба. Али не можемо да верујемо у добре намере надлежног
министарства које нам прво проследи мишљење по питању поменуте Листе у
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апотекарски систем у Србији
складу са чланом 57 Закона о државној управи (након 14-месечне преписке и 4
упућене ургенције за прибављање истог), а затим након објављивања исте пошаље
допис Влади РС, на основу чега Влада доноси решење о њеној обустави јер није
поступљено по члану 57 Закона о државној управи. Да ли су 2+2 још увек 4?
Да ли апотеке у Србији треба да личе на продавнице играчака, на самосталне
трговинске радње са мешовитом робом где поред лека можете да купите и доњи
веш, прашак, варикину, тоалет папир, као што то можете сада? Да ли апотеке треба
да личе на добро опремљене радње са кинеском робом где, док чекате да
подигнете лек на рецепт, можете да нађете и добар филм на ДВД-у, или лампу за
спаваћу дечију собу, као што је сада случај? Да ли ... НЕ, јасно је рекла струка и све
релевантне стручне институције. Струка сматра да у апотекама поред лекова не
треба да се налазе и детерџенти, шминка, зогери, ципеле, играчке. Па се онда
намеће питање: Чији интереси се стављају испред интереса и ставова струке, када
су у питању апотеке? Зар апотека није део примарне здравствене заштите где
заштита јавног здравља грађана Србије треба да буде увек на првом месту. Коме
све не одговара уређење апотекарског сектора Србије?
Свесни смо чињенице да живимо и радимо у времену када је профит постао
„циљ сам по себи“ у свим сферама живота па изгледа и у апотекарској делатности,
али полазимо са становишта да је код апотекара интерес да оствари профит
умањен професионалном одговорношћу према пацијенту, управо из разлога што
било које кршење прописа не умањује само вредност улагања већ компромитује и
његову професионалну егзистенцију. Уплив великог капитала нефармацеута у апо
текарску делатност, који по правилу немају такав степен одговорности, допринео
је не само стихијском отварању апотека и нелојалној конкуренцији између њих,
већ и бескомпромисној опструкцији за доношење било каквих прописа који
представљају основ за увођење реда у апотекарски систем Србије.
Последњи је тренутак да се суочимо са истином ма колико она била болна и
неугодна. Реторичко питање је: Када је прави тренутак за истину?, јер како каже
норвешки књижевник, нобеловац и политичар Bjørnstjerne Bjørnson: "Истина у
политици мора чекати док некоме не постане потребна."
Ми као струка више не смемо и не можемо да чекамо. Тражимо да Влада
преиспита и повуче своје решење о обустави извршења Листе како би се постигли
услови за стварање транспарентног, уређеног и савременог апотекарског система
у Србији, пре свега у корист њених грађана. Не дозволимо да интерес једне важне,
хумане и одговорне професије буде подређен интересима појединаца.
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ИНТЕРВЈУ С ПОВОДОМ
Проф. др Бранислава Миљковић,
Шеф Катедре за фармакокинетику и клиничку фармацију

Смернице за фармацеуте
Разговор водила: Драгана Рајковић, ФКС

Ј

ула 2013. године на састанку
Секције за фармацеутску
здравствену заштиту донета
је одлука о изради Смерница за
фармацеуте у примарној здрав
ственој заштити. Са проф. др
Браниславом Миљковић, ше
фом Катедре за фармакокине
тику и клиничку фармацију Фар
мацеутског факултета Универ
зитета у Београду разговарали
смо о настанку саме идеје за
израду Смерница, њи
ховој
концепцији, имплементацији и
даљим плановима.
Како је настала идеја за
из
раду Смерница и како је
њихова израда планирана?
Потреба за Смерницама је
препозната од стране специјалиста фар
мацеутске здравствене заштите а Катедра за
фармакокинетику и клиничку фармацију је
преузела иницијативу за њихову израду. Идеју
о смерницама смо представили на састанку
Секције за фармацеутску здравствену заштиту
где су колеге изразиле мишљење да би им
смернице биле од велике помоћи у свако
дневној пракси и предложили здравствена
стања за која би им смернице биле од највеће
користи. Формиране су радне групе (4 – 6 спе
цијалиста фармацеутске здравствене заштите)
за предложене области, а наставници и сарад
ници катедре су били ментори израде смер
ница. Полазна основа за израду смерница била
је референтна литература коју су одабрали
наставници катедре. Прва верзија смерница
била је презентована и дискутована на сас
танцима Секције за фармацеутску здравствену
заштиту и састанцима Катедре а затим су
формиране радне групе за тестирање прве
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верзије Смерница. Након пристиглих комен
тара, наставници и сарадници катедре су ура
дили рецензију смерница коју су затим пред
ставили на наредном састанку Секције за
фармацеутску здравствену заштиту.
Да ли је примарни циљ њихове израде уна
пређење фармацеутске здравствене зашти
те или безбедност пацијента?
Примарни циљ је да применом смерница
обезбедимо фармацију засновану на доказима
и стандардизујемо услугу која је у сагласности
са савременим препорукама. Применом смер
ница се унапређује услуга фармацеутске здрав
ствене заштите која обједињује ефикасност и
безбедност терапије. Идеја је била да израдимо
смерницу која ће фармацеуту пру
жити по
дршку у одговорном збрињавању пацијента.
Колико Смерница је до сада завршено?
До сада је урађено 20 смерница. Започели
смо са израдом смерница за самолечење и
урадили један део смерница које се односе на
саветовање пацијената о прописаној терапији.

Можете ли укратко да нам опишете садржај
једне Смернице?
Смерница садржи: алгоритам који фарма
цеуту пружа подршку у редоследу разматрања
стања пацијента и помоћ у одлучивању
(упутити лекару или пацијента „збринути“ у
апотеци), наведене симптоме и знакове за пре
познавање и потврду постојања здравственог
проблема, могуће узроке и факторе ризика
насталог здравственог стања, ситуације када је
неопходно пацијента упутити лекару, основне
елементе саветовања, нефармаколошки при
ступ, терапију, начин и време праћења исхода
терапије, напомене, опрез, литературу.
Колико се, приликом израде Смерница,
водило рачуна о једноставности њихове
примене у пракси?
Једноставност примене је био један од
услова који смо поставили и који није било
лако остварити. Након одабира релевантних и
проверених информација, било је потребно
одабрати суштински битне, како би смерница
била прегледна, једноставна за проналажење
информација и обима само две стране.

Када ће конкретне смернице за одређене
болести бити представљене стручној јавности
и како је планирана њихова имплементација?
Планирамо да смернице буду представљене
на курсевима континуиране едукације и струч
ним састанцима где бисмо у оквиру радионица
у току анализе случајева из праксе примењи
вали конкретну смерницу. Требало би да смер
нице буду штампане и доступне у електронској
верзији на сајту Катедре за фармакокинетику и
клиничку фармацију Фармацеутског факултета,
Савеза фармацеутских удру
жења Србије и
Фармацеутске коморе Србије.
Какви су даљи планови Катедре за фарма
кокинетику и клиничку фармацију и Секције
за фармацеутске здравствену заштиту по
овом питању?
Планирамо да наставимо са израдом смер
ница на основу препознатих потреба наших
колега из праксе, и да израђене смернице
периодично ревидирамо на 2-3 године. Веру
јем да ће колеге препознати корист примене
смерница у свом раду и позивам их да пошаљу
своје сугестије, предлоге, коментаре.

Израђене Смернице:
фармацеутска здравствена заштита у терапији диспепсије
фармацеутска здравствена заштита у терапији гастроезофагеалног рефлукса
фармацеутска здравствена заштита у терапији дијареје
фармацеутска здравствена заштита у терапији опстипације
фармацеутска здравствена заштита у терапији прехладе и грипа
фармацеутска здравствена заштита у терапији алергијског ринитиса
фармацеутска здравствена заштита у терапији главобоље
фармацеутска здравствена заштита у терапији мигрене
фармацеутска здравствена заштита у терапији атлетског стопала
фармацеутска здравствена заштита у терапији онихомикоза
фармацеутска здравствена заштита у терапији еректилне дисфункције
фармацеутска здравствена заштита у терапији оралне кандидијазе
фармацеутска здравствена заштита у терапији вагиналне кандидијазе
фармацеутска здравствена заштита у терапији хемороида
као и смернице за:
структурирано саветовање пацијената
саветовање за примену инхалационе терапије
саветовање за примену пен инсулинске терапије
саветовање за примену оралних контрацептива
саветовање за примену ургентне контрацепције
саветовање за примену варфарина
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Бојан Атанасијевић / Digit Consulting

Поштовани чланови Коморе,
са задовољством вас обавештавамо да смо
унапредили начин рада Виртуелне школе обра
зовања (ВШО), имајући у виду ваше интере
совање и успех који је постигнут у раду ВШО.
Циљ реорганизације је да се повећа доступ
ност и поједностави рад у самој школи. Нов
начин рада ВШО примењен је на два нова
курса, које је у трећем акредитационом циклусу
2013.године акредитовало Апотекарско друш
тво Јужног Баната, а то су:
•• 
Фармакотерапија ванболнички стечене
пнеумоније и
•• 
Фармакотерапија хроничне обструкцијске
болести и астме.
Након истека периода акредитације за 4
пакета образовања који се налазе на сајту
“старе” ВШО (13. мај 2014. године), овај сајт
ви
ше неће бити у функцији. Сваки следећи
пакет образовања ће након акредитације бити
доступан у “новој” ВШО, зато је важно да се
упознате са новинама у раду.
Уведене су две битне промене у начин
функционисања виртуелне школе:

Употреба јединственог ИД броја
и лозинке
Нова виртуелна школа је интегрисана са web
сајтом Коморе - www.farmkom.rs. Овим смо
омогућили да се корисничком сервису на web
сајту коморе и виртуелној школи приступа
са једнинственим ИД бројем и лозинком.
У зависности од корисничких налога које
сте до сада имали, могућ је сценарио:
Чланови који већ имају налог за приступ
корисничком сервису на web сајту коморе не
треба да се региструју, јер већ поседују важећи
налог.
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ВАЖНО: Потребно је да провере да ли је
регистрована email адреса исправна и да је по
потреби ажурирају.
Кориснички налог, односно еmail адресу
можете ажурирати на web сајту коморе.
Пријавите се на web сајт, а затим кликом на
“Чланство” отвориће се падајући мени и кликом
на ставку “Мој Налог” отварате страницу за
ажурирање корисничких података. Чланови
који имају кориснички налог, али су заборавили
лозинку, могу је променити тако што ће на
страници за пријаву на web сајт кликнути на
линк “Заборавили сте лозинку” и одатле
следити једноставне инструкције.
Чланови који нису у могућности да сами
ажурирају свој налог, могу се обратити
секретару свог огранка за помоћ.
Чланови који немају кориснички налог за
приступ корисничком сервису на web сајту
коморе, мораће да креирају нов налог на
web сајту коморе.
Креирање корисничког налога може се
обавити на web сајту коморе, опција “Пријава”
/“Региструј се”. Молимо Вас да пажљиво
пратите дата упутства.

Приступ курсевима нове вшо
омогућен је током целог периода
акредитације и без подношења
пријава за учешће на курсевима.
1. 
Аутоматска контрола приступа садр
жа
јима виртуелне школе
2. Нова виртуелна школа нема термине за
одржавање курсева и није потребно
подносити пријаве за похађање курсева.
Актуелни курсеви су стално доступни свим
члановима који имају права приступа вир
туелној школи. Курсеви виртуелне школе моћи
ће да се похађају у било ком тренутку током

периода важења његове акредитације. Курсеви
који су вам на располагању и линкови за при
ступ налазе се на страници корисничког сер
виса web сајта коморе (видети слику) која се
отвара по пријави на web сајт коморе. Право
приступа садржајима виртуелне школе као и
до сада, имају сви чланови коморе који су ре
гулисали своје обавезе по питању чланарине.

Напомена у вези уплате чланарине
У зависности од места где сте извршили
уплату чланарине, биће потребно један до три

радна дана да новац стигне на рачун Коморе.
По приспећу, уплате се аутоматски књиже.
Напомињемо да аутоматско књижење уплата
зависи од исправности унесеног позива на
број који се налази на уплатници коју сте
добили уз Апотекарску праксу број 97. Уколико
сте изгубили уплатницу или сте се касније
учланили у Комору можете се обратити
секретарима огранака за позив на број. Уплате
за које није наведен тачан позив на број књиже
се ручно и са закашњењем.
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ИНТЕРВЈУ
Миран Голуб, маг. фарм., директор Фармацеутске коморе Словеније

Фармацеутска комора
Словеније
Разговор водила: Драгана Рајковић, ФКС

Н

а студијском путовању у организацији
фармацеутске компаније „Иванчић и
синови“ које је одржано 09. фебруара ове
године у Аранђеловцу, имали смо прилику да
разговарамо са Голубом Мираном, директором
Фармацеутске коморе Словеније. Апотекарски
сектор у Словенији регулисан је Законом о
апотекарској делатности који је, како истиче
наш саговорник, захваљујући великом ан
гажовању, ентузијазму и визионарским идеајма
његових колега донет далеке 1992. године. На
основу овог Закона, 11. новембра 1992. године
основана је Фармацеутска комора Словеније
са циљем заштите професионалне части,
поштовања професионалних обавеза и заштите
економских интереса својих чланова. Данас, 22
године после, апотекарски сектор функ
цио
нише као изузетно добро организована и уре
ђена област у оквиру здравственог система
Словеније, у коме приватне и државне апотеке
послују под истим условима.

приватне апотеке, шта све подразумева фарма
цеутска здравствена делатност која се обавља у
апотеци, ко може бити оснивач, услови за отва
рање апотеке и подружнице (огранка апотеке),
оснивање Коморе и послови које она обавља.
Како су организоване апотеке у државном
власништву и ко даје дозволу за њихово
отварање?
Јавни заводи, односно апотекарске установе
оснивају се од стране општина, уз претходно
прибављену сагласност Министарства здравља
и Завода за здравствено осигурање Словеније.
Апотекарска установа организује, на подручју за
које је основана, своје организационе јединице
у облику апотека и подружница, затим галенске
лабораторије и лабораторије за испитивање и
контролу произведених магистралних и гален
ских лекова. Највећи јавни завод у Словенији је
Апотека Љубљана са 42 апотеке.
Апотекарском установом управља Савет
Уста
нове који је састављен од представника

Комора је јака онолико колико су јединствени њени чланови. Ништа
значајно за струку државне апотеке нису урадиле без приватних,
нити приватне без државних. Највећи предуслов да успете у својим
захтевима је да будете јединствени.
Основу регулисања апотекарске делатности
у Републици Словенији представља Закон о
апотекарској делатности из 1992. године.
Шта све овај Закон дефинише?
Законом о апотекарској делатности де
фи
нисано је ко може да обавља апотекарску делат
ност, а то су државне апотеке (јавни заводи, од
носно апотекарске установе) и концесионари –
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оснивача, запослених и корисника услуга пацијената (њих именује Завод за здравствено
осигурање Словеније). Састав Савета и бројчани
однос унутар Савета утврђује оснивач актом о
оснивању установе. За законитост функ
цио
нисања одговоран је директор, кога именује и
разрешава Савет Установе уз сагласност оснива
ча. Ако функција управљања и функција струч

ног менаџера не може бити одвојена, директор
мора имати завршен фармацеутски факултет.
Уколико су те две функције одвојене, особа која
је професионални - стручни менаџер Установе
мора имати завршен фармацеутски факултет.
Ко може да отвори приватну апотеку?
На основу критеријума садржаних у На
ционалном плану здравствене заштите, опш
тина спроводи јавни тендер за пружање апо
текарских услуга и давање концесија. Концесија
се одобрава од стране надлежног органа
управе општине, у договору са Министарством
здравља и уз претходно мишљење Фарма
цеутске коморе Словеније и Завода за здрав
ствено осигурање Словеније.
Концесија се одобрава појединцу (у складу
са одредбама Закона о апотекарској делатности
концесија за пружање апотекарске делатности
се одобрава само физичком лицу) који има
завршен фарма
цеут
ски факултет, положен
стручни испит, говори словеначки језик, а у
двојезичним срединама и је
зик националне
мањине, уколико му коначном одлуком суда
није забрањено обављање фармацеутске про
фесије, није запослен, има адекватан простор,
опрему, и уколико то захтева природа посла,
одговарајуће особље и уколико прибави миш
љење надлежне коморе, односно професио
налног удружења. Законом је одре
ђено да
концесионар може имати само једну апотеку и
више подружница, с тим што се подружница
мора затворити ако се у истом месту отвори
апотека.
На основу ког критеријума је дефинисана
мрежа апотека?
Мрежа апотека је регулисана на основу два
критеријума: демографског и географског.

Нова апотека се отвара за минимум 7.000 ста
новника, а свака следећа за минимум 5.000
становника. Размак између апотека у граду је
најмање 400 м, а изван града 6 км. Ови кри
теријуми су, за сада, прописани Националним
планом здравствене заштите, који се доноси на
сваких 5 година. Нама је, као струци, изузетно
важно да ови критеријуми буду део Закона о
апотекарској делатности. На томе интензивно
радимо већ дуже време и надам се да ћемо
ускоро у томе и успети.
Ваша Комора постоји већ 22 године. Које
све послове обавља Комора?
Послови Коморе су утврђени Законом, Ста
тутом Коморе и одлукама Скупштине и Управ
ног одбора. Поверене послове, који су де
финисани Законом, Комора обавља под над
зором Министарства здравља и они се фи
нансирају из државног буџета, на основу уго
вора између Фармацеутске коморе Словеније
и Министраства здравља. Ту спадају: давање
стручних мишљења о апотекарској делатности
надлежним органима и активно учешће у
изради законске регулативе, одре
ђивање и
праћење приправничког стажа, вођење еви
денције фармацеутског особља у апотекама и
њиховог редовног стручног усавршавања, да
вање мишљења о издавању концесије и от
варању подружница, преговарање са Заводом
за здравствено осигурање Словеније (ЗЗЗС) о
цени лека, дефинисање листе производа који
се могу продавати у апотекама, обављање
стручног надзора над радом апотека, итд.
Поред ових послова, Статутом Коморе је
предвиђено да се Комора бави издавачком де
латношћу (објављује стручне и информативне
публикације), организовањем састанака, семи
нара и других облика стручног усавршавања,
као и да води евиденцију о свим прописима
који се односе на апотеке и помаже својим чла
новима у разумевању и имплементацији истих.
Ко су обавезни чланови Коморе и како је ор
ганизован њен рад?
Чланство у Комори је законска обавеза сваке
апотеке у Словенији. Највиши орган Коморе је
Скупштина која је састављена од представника
обавезних чланова. Обавезни члан има онолико
представника у Скупштини колико има апотека,
односно подружница у свом саставу.
Комора организује сталне и привремене
комисије као своја радна тела. Сталне комисије
Коморе су: Комисија за фармацеутска питања,
Одбор за образовање и Комисија за економска
питања, док се привремене комисије образују
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за текућу годину у односу на план рада Коморе.
Чланови Коморе могу бити организовани у
секције, у односу на појединачну област инте
ресовања. У Комори функционишу три секције:
Секција државних апотека, Секција приватних
апотека и Секција болничких апотека.
Законом о апотекарској делатности дефини
сано је да Комора обавља стручни надзор
над радом апотека. Како то изгледа у пракси?
На почетку сваке године Комора склапа уго
вор са Министарством здравља везано за број
стручних надзора у текућој години, при чему се
води рачуна о томе да редовни стручни надзор
подразумева ревизију рада сваке апотека (од
набавке до издавања лека), од стране стручне
комисије, једном у 6 година. Ванредни стручни
надзор покреће се у случају пријаве непра
вилности у раду одређене апотеке. Уколико се
пријављене неправилности и потврде од стране
стручне комисије, стручни надзор плаћа апо
тека, а комисија може да опоменe апотеку и да
временски рок за отклањање неправилности и
недостатака или, у случају тежих пре
кршаја,
предложи Министарству здравља да спроведе
надзор и предузме одговарајуће санкције.
На који начин Комора штити економске
интересе својих чланова, како се наводи у
Статуту?
У Словенији не постоји маржа на лекове, већ
фармацеутска услуга. На почетку сваке године
Комора преговара са ЗЗЗС о цени 1 бода и
вредности одређене фармацеутске услуге за
лекове који се издају на рецепт , укључујући и
магистралне лекове. Ове године цена 1 бода
износи 2.77 евра. Издавање 1 кутије лека вреди
0.16 бода а обрада рецепта 0.31 бод. То прак
тично значи да издавање 1 рецепта на коме су
прописане 3 кутије лека вреди 2.18 евра
(3x0.16+0.31=0.79 бода). Иста ситуација је и код
израде магистралних препарата. Ове године
вредност фармацеутске услуге за израду масти
износи 2.74 бода, односно 7.59 евра, а за израду

капи за очи 7.15 бода (4.4 бода израда + 2.75
бода стерилизација), односно 19.80 евра.
Поред тога Комора са ЗЗЗС, који у Словенији
пружа основно осигурање, као и са три куће
које пружају допунско осигурање, уговара и
рок плаћања, који за ову годину износи: 30
дана ЗЗЗС (просек 37), 15 дана допунско оси
гурање (просек 22 дана). Фактурисање се врши
сваких 10 дана.
За лекове који се издају без лекарског ре
цепта Комора сваке године одређује мак
сималну цену 1 бода и она ове године износи
5.16 евра. Препоручена маржа за остале про
изводе (дијететске суплементе, козметику, ме
дицинска помагала, итд.) је 30%.
Важно је поменути да Комора учествује и у
припреми колективног уговора за фармацеуте
који раде у апотекама, а који доноси Влада Ре
публике Словеније заједно са синдикатом.
Приватне апотеке могу поштовати колективни
уговор или се договарати индивидуално, што
је чешћи случај. Ипак, услови рада се не
разликују значајно између приватних и др
жавних апотека.
Каква су ваша искуства у вези са поступком
јавних набавки за лекове?
У Словенији се већ дуже време суочавамо са
овим проблемом а још увек немамо адекватно
решење. Јавне набавке су обавезне само за
државне апотеке и болнице. Продајне цене
лекова који се издају на лекарски рецепт од
ређује ЗЗЗС, тако да су набавне цене лекова у
целој држави једнаке, па сам поступак јавне
набавке постаје бесмислен. Да би се добављачи
рангирали користе се додатни критеријуми као
што су рок плаћања, испуњеност норматива за
испоруку лекова, а као додатна референца,
попусти. На основу ових критеријума врши се
одабир добављача, при чему се оквирни спо
разум потписује на 4 године (болнице на годину),
а сваке године се врши погађање. Без обзира
што цео поступак јавних набавки нема никакав

Република Словенија
319 јавних апотека (24 апотекарских установа са 179 апотека и 39 подружница,
87 приватних апотека са 12 подружница и 2 болничке апотеке) и 24 болничких апотека
Број становника по апотеци у просеку износи 6452
1026 фармацеута и 490 фармацеутских техничара
Просечна плата фармацеута 1400 евра нето
Радно време 40 сати недељно
Прековремени рад +30%
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Словенији, 1992-2012
(Извор података:
www.lzs.si)
бенефит, ни за апотеке, ни за државу, и даље се
на томе инсистира. Постоји предлог да Комора
спроведе један поступак јавне набавке за све
апотеке, али о томе још треба разговарати.
Да ли фармацеут и фармацеутски техничар
који раде у апотеци имају лиценцу?
Немају, али очекујемо да ће до краја ове
године фармацеути и фармацеутски техничари
који раде у апотеци добити лиценцу. Предлог је
да се лиценца издаје на 7 година и да обнова
лиценце буде везана за континуирано стручно
усавршавање, односно стицање бодова путем
програма континуиране едукације.
Колико је за Комору битна едукација фар
мацеута и које су ваше активности по овом
питању?
Један од поверених послова Коморе по За
кону о апотекарској делатности јесте и редовно
стручно усавршавање фармацеута и фар
ма
цеутских техничара који раде у апотеци. Сваке
године Комора организују дводневне едукације
које подразумевају предавања са радионицама,
и обавезно полагање теста након завршеног
програма. Ове едукације се одвијају у пет
термина, четири у Љубљани и један у Марибору,
а њих прође око 500-600 фармацеута. Редовно
се одржавају и посебне едукације из различитих
области фармацеутске здравствене заштите, као
што су хипертензија, дијабетес или информације
о лековима. Поред тога спроводимо и едукацију
ментора који раде са приправницима у апотеци.
Све ове едукације се плаћају, али не ради
стицања добити Коморе, већ искључиво за
покривање трошкова организације скупа.
Очекујемо да ће област стручног усавршавања
фармацеута додатно бити проширена уво
ђе
њем лиценци.

Шта можете да поручите колегама из Србије,
обзиром да се боримо са проблемима које
сте ви у Словенији давно решили?
Веома често, са великим уважавањем спо
мињем наше колеге које су 1992. године учес
твовале у писању и доношењу Закона о апо
текарској делатности. Тиме је створена здрава
основа за формирање апотекарског система
који данас функционише у Словенији. Сматрам
да је постојање секторског закона од великог
значаја и зато будите истрајни у својим захте
вима. Наравно, и ми се суочавамо са различитим
проблемима и притисцима, које мање или више
успешно решавамо. Веома је важно да имате
јаку и снажну Комору, а Комора је јака онолико
колико су њени чланови јединствени. Ништа
значајно за струку у Словенији државне апотеке
нису урадиле без приватних, нити приватне без
државних. Највећи предуслов да успете у својим
захтевима је да будете јединствени.

Јединство апотекарског
сектора Словеније
Недавно је Апотека Љубљана отворила нову
апотеку, 56 км од Љубљане, у месту где већ
постоји апотека другог јавног завода.
Представници апотека приватног и државног
сектора, који су чланови Скупштине Фар
мацеутске коморе Словеније, су у знак протеста
29. новембра 2013. године организовали јед
ночасовни штрајк, када су све апотеке у Сло
венији, изузев апотека Апотеке Љубљана, биле
затворене. Након тога Министарство здравља
је затворило поменуту апотеку.
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VI Конгрес фармацеута Србије са
међународним учешћем
Фармација у служби здравља - наука и пракса
Поштоване колегинице и колеге,
Изузетно је задовољство, част али и при
вилегија позвати Вас на VI Конгрес фармацеута
Србије са међународним учешћем, у организа
цији Савеза фармацеутских удружења Србије,
који ће се одржати у Београду од 15. до 19.
октобра 2014. године у хотелу Crowne Plaza.
У складу са улогом и значајем фармације, тема
овогодишњег конгреса Фармација у служ
би
здравља-наука и пракса има за циљ да укаже да
усвајањем нових знања и још бољом праксом мо
жемо учинити значајан корак и додатно допри
нети здрављу пацијената и друштва у целини.
Већ по традицији, током Конгреса ћемо се
упознати са најновијим сазнањима из разли
читих области фармације као што су фарма
цеутска хемија, аналитика лекова, фармако
логија, фармакокинетика, фармацеутска здрав
ствена заштита, социјална фармација, токсико
логија, биохемија, броматологија, и др. кроз
пре
давања бројних еми
нентних домаћих и
иностраних научника и стручњака, али ће зна
чајно место заузети и пракса, а значајно учеш
ће ће имати и фармацеутске куће које ће нас
упознати са својим достигнућима, резултатима
и препаратима.
Рад конгреса ће се одвијати кроз 7 пленарних
предавања и 20 сесија и то:
•• Савремени приступи у дизајнирању и разво
ју лекова
•• Нови изазови у аналитици лекова
•• Нова сазнања о биљкама и њиховим састој
цима данас - ефикаснији биљни лекови сутра
•• Од биљака до лековитих производа
•• Утицај дизајна формулације на ефекте актив
них супстанци: орални и парентерални фар
мацеутски облици
•• Утицај дизајна формулације на ефекте ак
тивних супстанци: дерматолошки лекови и
козметички производи
•• Гојазност као фактор ризика за кардиовас
куларне болести
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•• Новине у лечењу малигних обољења
•• Савремени приступи у лечењу психијатриј
ских обољења и бола
•• 
Имуномодулација: нове циљне молекуле и
нови имуномодулатори (Катедра за физиологи
ју)
•• Храном до здравља
•• Концепт фармацеутске здравствене заштите
као основ компетентности фармацеута
•• Фармацеутска здравствене заштита- развој,
имплементација, истраживања и потребе у
образовању
•• Од квалификација до компетенција фарма
цеута
•• Како од интервенција фармацеута стићи до
квалитетних фармацеутских услуга?
•• Наука и пракса у служби здравља
•• Правци развоја савремене болничке фарма
ције
•• Аспекти централизоване припреме лекова за
хемиотерапију у условима болничке апотеке
•• Загађивачи око нас и у нама
•• Трендови у едукацији фармацеута
•• Регулатива у фармацији,
у оквиру којих ћемо чути усмена предавања, а
велики број радова ће бити презентован у
облику постера. Не треба заборавити ни сате
литске симпозијуме, округле столове, панел
дискусије али ни тренутке дружења и размене
искустава.
Квалитету Конгреса ће сигурно допринети и
пријатан и удобан амбијент тек отвореног
хотела Crowne Plaza, који ће надам се у пот
пуности задовољити потребе свих учесника.
Позивамо Вас да заједно дођемо до нових
знања, компетенција, донесемо нове одлуке а
све у циљу да ојачамо улогу и значај наше
фармације!

Проф. др Весна Матовић
Председник Научног
и Организационог Одбора

Нова специјализација социјална фармација
Јасмина Арсић, Апотека Врање

Н

акон стицања звања специјалисте со
цијалне фармације, као први специја
листа ове здравствене специјализације,
задовољство ми је да поделим своја искуства
са колегиницама и колегама фармацеутима.
По завршетку специјализације из Фар
ма
цеутског менаџмента и маркетинга у току које
сам увидела значај проширене улоге фар
мацеута у јавном здрављу, као и велико поље
истраживања фармацеутске праксе наставила
сам професионално усавршавање на здрав
ственој специјализацији из Социјалне фарма
ције на Катедри за социјалну фармацију и
фармацеутско законодавство Фармацеутског
факултета Универзитета у Београду.
Наставни програм специјализације пружа
фармацеутима потребна знања и вештине да
делују, узму учешће и преузму одговорност за
питања која се односе на лекове са друштвеног
аспекта, са крајњим циљем да унапреде јавно
здравље. Социјална фармација је усмерена ка
научним и хуманистичким основама за ра
зу
мевање утицаја лекова из перспективе паци
јента, даваоца здравствених услуга и здрав
ствених система. Социјална фармација се бави
разумевањем и унапређењем апотекарске
праксе и увећањем друштвене користи терапије
лековима. Предмет изучавања ове мултидис
циплинарне научне дисциплине је и на
чин
дистрибуције лекова у земљама које имају раз
личите видове образовања и различиту доступ
ност лекова, дискриминација у лечењу, етички
проблеми и ефекти законодавствених мера.
Специјализација се састоји из теоријског и
практичног дела. Теоријски део обухвата пред
мете као што су: социјална фармација, фарма
коепидемиoлогија, јавно здравље, етика, права
пацијената, менаџмент лековима у здравству,
фармацeутско законодавство и биостатистика
којима се стичу потребна знања и вештине за
посматрање лекова из социјално-научне и
хуманистичке перспективе. У оквиру овог дела
специјализације бавила сам се истраживањима
фармацеутске праксе коришћењем мето

дологије научних истраживања базиране на
теоријама друштвених и хуманистичких наука.
Главне истраживачке теме биле су социјални,
етички, правни, економски, хуманистички и
психолошки аспекти примене лекова са циљем
њихове безбедне и рационалне употребе. На
поменућу нека од истраживања: испитивање
знања и ставова здравствених радника о рет
ким болестима и лековима за ретке болести,
здравствена заштита жена у репродуктивном
периоду, рационална примена антибиотика,
ети
ка у клиничким истраживањима у дечјој
популацији и др.
Други део специјализације одвијао се у
здравственим установама и институцијама.
Циљ овог дела специјализације јесте да се кри
тички анализира пракса са фокусом на промо
цију здравља и превенцију болести у посебним
популацијама, да се анализирају примери из
праксе о употреби лекова у општој и посебној
популацији, рационална примена лекова и др.
Циљ ове специјализације је да специјалисти
социјалне фармације кроз развој личних и
интерперсоналних вештина уједине појам
здравља са аспекта здравственог радника (уна
пређење клиничких исхода), социолошког ас
пекта (здрав човек задовољан је и користан
породици и друштву), са економског аспекта
(пацијент као потрошач) и са аспекта права
(здравље је неотуђива имовина великог ри
зика).
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Завршница Пројекта
„Здравље жена у
постменопаузи - превенција
остеопорозе и лечење“
Тања Арсић, Бранислава Матић, Апотека Ниш

Н

овембра 2013. године, у свечаном
амфитеатру нове зграде Медицинског
фа
култета одржана је завршница Про
јекта „Здравље жена у постменопаузи – пре
венција остеопорозе и лечење”. Уводну реч је
имала проф. др сци. Зорица Вујић, декан
Фармацеутског факултета Универзитета у
Београду. Присутнима су се обратиле и доц. др
Ивана Тадић која је говорила о раду Центра за
фармацеутску праксу Фармацеутског факултета
Универзитета у Београду, евалуацији пројекта
и његовом значају, Бранислава Матић, дипл.
фарм. спец., упознала је присутне са проценом
знања о остеопорози и улогом фармацеута у
превенцији и лечењу остеопорозе жена у
постменопаузи и Тања Арсић, дипл. фарм. спец.
која је представила активности Саветовалишта
за остеопорозу у оквиру ЗУ Апотека Ниш.
Период трајања Пројекта „Здравље жена у
постменопаузи – превенција остеопорозе и
лечење” је март-септембар 2013. године. Про
јекат је спроведен под покровитељством Ми
нистарства здравља Републике Србије.
Носиоци Пројекта су:
1. 
Фармацеутски факултет/Центар за развој
фармацеутске праксе
2. Институт за лечење и рехабилитацију“Нишка Бања“
3. И
 нститут за реуматологију Београд
4. Апотека Ниш
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Циљеви пројекта су:
1. Унапређење знања жена у постменопаузи о
превенцији и лечењу остеопорозе,
2. 
Испитивање квалитета живота жена које
болују од остеопорозе,
3. Унапређење вештина лекара и фармацеута у
саветовању пацијената о мерама превенције
и правилном лечењу остеопорозе.
Остеопороза је хронична болест која доводи
до смањења густине и квалитета костију. Пре
ломи услед остеопорозе дешавају се најчешће на
кичменим пршљеновима, куку и ручју. Превен
тивне мере могу да превенирају развој остеопо
розе, а тиме и социјалне и економске последице
лечења. Мерење минералне густине костију (енг.
Bone Mineral Density - BMD) је за сада најбољи
метод постављања дијагнозе остеопорозе.
Световалиште је организовано у 5 одабраних
апотеке: у Нишу “Нишка Бања”, “Хигија”, “Ћеле
Кула” и апотека “Медиана”, у Алексинцу “Арни
ка”. У саветовалиштима је услугу пружао фар
мацеут и лекар једном до два пута месечно
током 3 сата.
Знање жена о остеопорози није на завидном
нивоу, односно само половина жена је тачно
одговорила на питања из упитника за процену
знања о остеопорози, док је највећи број па
цијенткиња имао бар један фактор ризика за
развој остеопорозе.

Фармацеути сматрају да је њихова улога у
превенцији развоја остеопорозе значајна. Ре
зултати су указали на неопходност формирања
Саветовалишта за остеопорозу, потребу за
едукацијом жена о факторима ризика и мерама
превенције болести, као и неопходност развоја
свести о примени здравих стилова живота и
благовремене превенције.
Фармацеути, у тимском раду са лекарима,
пружали су бољу услугу саветовања женама у
менопаузи. Рад у Саветовалишту показао је да
су жене задовољне (98% анкетираних жена)

овом додатном услугом
фармацеута и да по
стоји
потреба
за
сталним
пружањем овакве услуге
(54% анкетираних жена се
изјаснило да је потребно
организовати саветовалиш
те једанпут месечно). Моде
ли из других земаља у
којима фармацеути поред
саветовања врше и мерење
минерално-коштане гус
тине на петној кости,
показују да фармацеути
значајно могу да допри
несу правовременој ди
јагностици остеопорозе.
Поводом светског дана
борбе против остеопорозе
Апотека Ниш је органи
зовала Саветовалиште за
жене у постменопаузи “Превенција и лечење
остеопорозе” у апотеци “Арника” у Алексинцу у
по
недељак 21.10.2013. године у периоду од
09.00 до 12.00 ч.
Тим поводом су наши фармацеути у сарадњи
са лекаром саветодавно, превентивно и еду
кативно разговарали са нашим суграђанкама о
мерама превенције и лечења остеопорозе.
Ово је уједно и завршетак Пројекта “Здравље
жена у постменопаузи-превенција остеопорозе
и лечење” у коме је апотека „Арника“ уче
ствовала од априла до октобра 2013. године.

Фактори ризика за фрактуре на које се не може утицати
Старосно доба

Претходни преломи

Преломи у породици

Раса

Пол

Генетска предиспозиција

Менопауза/хистеректомија

Терапија глукокортикоидима

Реуматоидни артритис

Примарни/секундарни хипогонадизам код мушкараца

Фактори ризика за фрактуре на које се може утицати
Пушење цигарета

Ниска телесна маса

Алкохол

Неадекватна информисаност

Дефицит витамина Д

Неадекватна физичка активност

Недовољан унос калцијума
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КАЛЕНДАР
ДОГАЂАЈА
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
 одсећамо вас да је неопходно да прикупите све оригиналне потврде са акредитованих
П
предавања КЕ која сте похађали у циљу обнове лиценце. О слању истих Комори
бићете накнадно обавештени.

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ЕДУКАЦИЈЕ ЗА ФАРМАЦЕУТЕ

Организатор: АПОТЕКАРСКО ДРУШТВO ЈУЖНОГ БАНАТА
Број решења о акредитацији:
153-02-1827/2013-01 од 13. маја 2013. године

ПРИМЕНА ПРОБИОТИКА
Евиденциони број: Б -214/13
Термин одржавања: 8 – 15 април 2014. године (крајњи рок за пријаву 7 април )

ЗНАЧАЈНЕ ИНТЕРАКЦИЈЕ ЛЕКОВА
Евиденциони број: Б -215/13
Термини одржавања: 6 – 13 мај 2014. године (крајњи рок за пријаву 5 мај )

СЛОБОДНИ РАДИКАЛИ И АНТИОКСИДАНСИ
Евиденциони број: Б-217/13
Термин одржавања: 22 – 29 април 2014. године (крајњи рок за пријаву 21 април)
Циљна група: фармацеути
Број бодова за учеснике: 6
edukacija@farmkom.rs
http://www.apotekaribanat.org.rs/index.php/novosti
http:// www.farmkom.rs
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ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ ЗА ФАРМАЦЕУТЕ

Организатор: АПОТЕКАРСКО ДРУШТВO ЈУЖНОГ БАНАТА
Број решења о акредитацији: 153-02-2848/2013-01 od 16.
августа 2013. године

ФАРМАКОТЕРАПИЈА ВАНБОЛНИЧКИ СТЕЧЕНЕ ПНЕУМОНИЈЕ
Евиденциони број: Б -336/13
Термин одржавања: 365 дана 24 сата, до истека акредитације (15.август 2014.године)

ФАРМАКОТЕРАПИЈА ХРОНИЧНЕ ОБСТРУКЦИЈСКЕ БОЛЕСТИ И АСТМЕ
Евиденциони број: Б -337/13
Термин одржавања: 365 дана 24 сата, до истека акредитације (15.август 2014.године)
Циљна група: фармацеути
Број бодова за учеснике: 6
edukacija@farmkom.rs
http://www.apotekaribanat.org.rs/index.php/novosti
http:// www.farmkom.rs

ТЕСТ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ
ЗА ФАРМАЦЕУТСКЕ ТЕХНИЧАРЕ

Организатор: ЗУА ИВАНЧИЋ И СИНОВИ организује тест у
електронској форми за фармацеутске техничаре, здравствене
техничаре и медицинске сестре
Број решења о акредитацији: Одлука бр. 153-02-562/2013-01 од
01.03.2012. године

ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОБИОТИКА И ЊИХОВ ЗНАЧАЈ ЗА ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА
Евиденциони број: Д-1-166/13
Термин одржавања: Тест је доступан 365 дана 24 сата до 17. маја 2014. године
Број бодова: 5
Цена теста: 1200 динара
edukacija@farmkom.rs
http://www.apotekeivancic.rs
http://www.farmkom.rs

VII Конференција „Маркетинг у фармацији“
Српско апотекарско друштво
Унапређење односа са пацијентом – сигуран залог за будућност
Београд, 23.03.2014. године
Број бодова за учеснике: 6
Контакт: 062/888-12-55; marinaantic.sad@gmail.com; majamarketing.sad@gmail.com
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УДРУЖЕЊЕ ФАРМАЦЕУТА НИШАВСКО ПИРОТСКОГ РЕГИОНА
Безбедност и ефикасност козметичких производа у светлу нове уредбе ЕУ
Ниш, 26.03.2014. године
Број бодова за учеснике: 2
Пребиотици и пробиотици – перспективе у локалној терапији и нези коже
Ниш, 27.03.2014. године
Број бодова за учеснике: 2
Контакт: jasmina@elektra-nis.com; 060/0181026

УДРУЖЕЊЕ ФАРМАЦЕУТА ВОЈВОДИНЕ
Савремени приступ терапији бола у реуматологији
Нови Сад, 10.05.2014. године
Број бодова за учеснике: 6
Контакт: ufvojvodine@gmail.com; 021/472-66-00

IV Међународна конференција Секције за фармакоекономију
Савез фармацеутских удружења Србије (СФУС)
Доношење одлука засновано на доказима у здравству централне и источне Европе
Београд, 15-16. мај 2014. године
Број бодова за учеснике: 7
Контакт: 011/2648385; www.farmacija.org

62. симпозијум СФУС
Копаоник, 22.-25. мај 2014. године
Курс 1. Развој и квалитет фармацеутских услуга у здравству Србије
Број бодова за учеснике: 6
Курс 2. Фармацеутске услуге – здравствена, друштвена И економска одговорност
Број бодова за учеснике: 6
Контакт: 011/2648385; www.farmacija.org

IV конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем
Савез фармацеутских удружења Србије (СФУС)
Тема Конгреса: Фармација у служби здравља-наука и пракса
Београд, 15.- 19. октобар 2014. године
Контакт: 011/2648385; www.farmacija.org
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МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕСИ
19th WORLD CONGRESS OF THE INNOVATIVE HOSPITAL PHARMACIST
The innovative hospital pharmacist - imagination, skils and organization
БАРСЕЛОНА, Шпанија, 25-28.03.2014.
www.eahp.eu

PBP WORLD MEETING 2014
9th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology
ЛИСАБОН, Португал, 31.03. - 03.04.2014.
http://worldmeeting.org/

1. КОНГРЕС КЛИНИЧКЕ ФАРМАЦИЈЕ у Хрватској са међународним учешћем
Оптимизација фармакотерапије и сигурност болесника
ЗАГРЕБ, Хрватска, 10-12.04.2014. године
www.hfd-fg.hr

5th PHARMACEUTICAL SCIENCES WORLD CONGRESS-PSWC
Pharmaceutical Sciences beyond 2020 – The rise of a new era in healthcare
MEЛБУРН, Аустралија, 11-17.04.2014. године
www.fip.org/pswc2014

INTERNATIONAL WORKSHOP ON PHYSICAL CHARACTERIZATION OF
PHARMACEUTICAL SOLIDS – IWPCP-16
ПРАГ, Чешка, 15-19. 06.2014. године
www.assainternational.com

INTERNATIONAL PROBIOTICS AND PREBIOTICS - IPC 2014
БУДИМПЕШТА, Мађарска, 23-26.06.2014.
www.probiotic-conference.net

74 th FIP World Congress of Pharmacy and
Pharmaceutical Sciences 2014
Pharmacists – Ensuring access to health
Exploring our impact on providing medicines, care and information
БАНГКОК, Тајланд, 29.08.‐ 05.09.2014
www.fip.org/bangkok2014

CESPT 2014    
10 th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology
Translation of Basic Concepts into Drug Delivery for Specific Populations
ПОРТОРОЖ, Словенија, 17-20.09.2014.
www.cespt2014.org

