ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ, Мутапова 25, 11000 Београд
_____________________________________________________________________________
За
Председника Управног одбора
Доносилац акта

Управни одбор

Комора

Фармацеутска комора Србије у Београду

Датум

31.07.2020.г.

Број страна

2

Ознака одлуке Коморе

Бр. 113/5-4-2

Место

Београд

На основу члана 22. став 1. тачка 10. Закона о коморама здравствених радника (Сл.гласник РС,
бр.107/2005, 99/2010 и 70/2017-одлука УС), члана 47. став 1. тачке 8. и 9. и члана 96. став 2. Статута
Фармацеутске коморе Србије („Сл.гласник РС“бр.106/2006, 118/2008, 5/2010, 113/2013 и 9/2020),
члана 4. Одлуке о висини издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова Фармацеутске коморе
Србије и његовим коришћењем бр.108/1-7 од 27.02.2013. и бр.545/1-13 од 03.07.2014. године и
Одлуке о изменама и допунама Одлуке о висини издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи
чланова Фармацеутске коморе Србије бр.65/1 од 27.02.2019. године, а у вези са Одлуком о
проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Сл.гласник РС“,
бр.23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20, 37/20, 38/20, 39/20, 43/20, 45/20, 48/2020 и 49/2020),
Управни одбор Фармацеутске коморе Србије на петој (4.електронској) седници одржаној у времену
од четвртка 30.07.2020.г. у 12:30 часова до петка 31.07.2020.г у 12:30 часова донео је следећу

ОДЛУКУ
о износу и критеријумима за употребу средстава из Фонда узајамне помоћи за време
пандемије узроковане заразном болешћу COVID-19 за период до 31.12.2020.године
1. Овом Одлуком утврђује се висина износа за поједине намене које ће се додељивати из Фонда
узајамне помоћи члановима Фармацеутске коморе Србије (у даљем тексту: Комора) у периоду до
31.12.2020.г а у вези са заразном болешћу COVID-19, која је од стране Светске здравствене
организације проглашена пандемијом, а која представља јавну опасност која угрожава опстанак
држава и живот и здравље њених грађана.
2. Доноси се Одлука о исплата једнократне и безповратне помоћи из Фонда узајамне помоћи, на
коју право има сваки члан Коморе који је уписан у именик Коморе и који има уредно плаћену
чланарину закључно са 2019.годином, и то :
1) породици магистра фармације/дипломираног фармацеута, члана Коморе, преминулог од
болести изазване коронавирусом, у висини од 120.000 динара (словима:стодвадесетхиљада
динара). Од документације је потребно приложити: извод из матичне књиге умрлих и
медицинску документацију,
2) члановима Коморе који су оболели и хоспитализовани због инфекције COVID-19 у износу од
50.000 динара (словима: педесетхиљада динара). Од документације је потребно приложити:

отпусну листу са болничког лечења из референтне здравствене установе за COVID-19 и/или
потврду о хоспитализацији у привременим болницама,
3) члановима Коморе који су оболели због инфекције COVID-19, нису хоспитализовани, у износу
од 30.000 динара (словима: тридесетхиљада динара). Од документације је потребно
приложити: извештај лекара специјалисте и/или копију дознаке из које се на несумњив начин
може утврдити да се ради о болести COVID-19,
4) породицама чланова Коморе и члановима Коморе који од 15.03.2020.године до доношења
ове одлуке нису поднели захтев за исплату једнократне помоћи а испуњавају услове из тачке
2. подтачке 1), 2) и 3), имају право и могућност да то учине у року од 3 (три) месеца од дана
доношења ове Одлуке,
5) члановима Коморе за једно серолошко тестирање на присуство IgM и IgG антитела на корона
вирус, у износу од 1.200 динара (словима: хиљадудвестотине динара). Од документације је
потребно приложити: доказ о уплати надокнаде и потврду о извршеном серолошком
тестирању на корона вирус.
3.

Надлежна Комисија за фонд узајамне помоћи прегледаће приспелу документацију и своју
одлуку доставити директору Коморе на даљу надлежност.

4. Ова Одлука је изузета од Одлуке о висини издвајања прихода у Фонд узајамне помоћи чланова
Фармацеутске коморе Србије и његовом коришћењу у члану 3, члану 4 и члану 5 тачка 5.1. и
примењује се искључиво за ове случајеве.
5. Право на исплату помоћи се остварује на писмени захтев породице или члана Коморе уз
прилагање доказа о основаности захтева у року од 3 (три) месеца од настанка догађаја због којег
се тражи помоћ, изузев у тачки 2. подтачка 4) ове Одлуке.
6. Ову Одлуку доставити Комисији Фонда узајамне помоћи и архиви.
7. Ова одлука ступа на снагу даном њеног доношења и објављује се на огласној табли Коморе.
УПРАВНИ ОДБОР
ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Небојша Јорговановић, дипл.фарм.спец., с.р.

