
 
 

 
 

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ 
- Препоруке за фармацеуте и послодавце у апотекарској делатности- 

 
 
Поштоване колегице и колеге, 
 
Како би што лакше пребродили новонасталу ситуацију с епидемијом 
короновирусне болести, Фармацеутска комора Србије припремила је 
препоруке са циљем једнообразног и колегијалног поступања апотека за 
време едидемије.  
 
Доле наведене препоруке нису обавезујуће. 
 
МЕРЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПАЦИЈЕНАТА ПРИ ДОЛАСКУ У АПОТЕКУ 
 
У овој фази епидемије, изузетно је важно заштитити фармацеуте, 
фармацеутске техничаре и остале запослене у апотекама од могуће 
инфекције. С тим у вези припремили смо плакат који је намењен за улаз 
апотеке. Плакат садрже важне информације и обавештења за пацијенте о 
одговорном понашању у апотеци за време трајања епидемије.  
 
НАПОМЕНА:  Узимајући у обзир Закључак Владе бр. 53-2581/2020 од 17. 
марта 2020. године о ограничавању окупљана грађана на јавним, отвореним 
и затвореним просторима у коме се наводи “Ограничава се окупљање 
грађана на јавним, отвореним и затвореним просторима тако да дистанца 
између лица мора бити најмање 2 м, као и да на површини од 4 м2 не може 
бити више од једног лица, а испред објекта назначити укупан број лица која 
могу истовремено боравити унутар простора.“ дајемо следећу препоруку:  

На предлогу плаката који смо припремили, у складу са горе наведеним 
закључком, а у односу на квадратуру официне наведете број лица који може 
да буде присутан у официни, у истом тренутку, а који укључује и особље 
апотеке у официни.  



 
 
ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОСЛОДАВЦЕ У АПОТЕКАРСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 
 
- Редовно проветравати радни простор. 
- Организовати минимално три пута дневно дезинфекцију радних површина 

у апотекама, улазних врата (првенствено квака и ручки), радних површина 
у официни, телефона, ПОС уређаја, тастатура, екрана и других површина на 
којима је могуће задржавање вируса. НАПОМЕНА: Препорука је да се 
апотека на кратко затвори како би се простор на сигуран и ефикасан начин 
могао очистити и дезинфиковати.  

- Из простора официне уклонити часописе и лифлете како не би били извор 
заразе у случају контакта с пацијентом који је заражен. 

- Уградња мобилних плексиглас преграда (или од неког другог материјала) 
може бити релативно брзо и лако решење за заштиту запослених у 
апотеци. Преградама се штитимо од капљичног преноса вирусне болести. 
Преграда представља и велику психолошку помоћ апотекарском тиму у 
превенцији страха који је оправдан. 

- Организовати рад на начин да је у истој смени увек исти тим. У случају 
појаве болести, оваквом организацијом рада можемо превенирати 
преношење болести на све запослене у апотеци. 

- Омогућити чешћу замену радних одела и униформи за време трајања 
епидемије коронавируса. 
 

РАДНО ВРЕМЕ АПОТЕКА 
 
Наредбом о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике 
Србије “Сл. гласнику РС”, број 34/2020, 39/2020 и 40/2020, од забране 
кретања у периоду 17.00 до 05.00 часова за сва лица, односно целодневну 
забрану кретања за лица са навршених 65. година и више у местима са преко 
5000 становника и лица са навршених 70. година и више у местима са мање 
од 5000 становника, изузети су здравствени радници са лиценцом. 
 
Фармацеутска комора Србије својим члановима, здравственим установама 
апотекама и приватној пракси даје следеће препоруке: 
 



 
- Радно време апотека скратити до 15 часова, уз изузетак апотека које су 

одлуком директора здравствене установе и/или оснивача одређене као 
дежурне апотеке. 

- Члановима Фармацеутске коморе Србије који имају навршених 65. година и 
више не препоручује се одлазак на посао у циљу заштите њиховог здравља и 
спречавања настанка инфекције. 

 
НАПОМЕНА: Здравствени радници са собом требају да имају ИД картицу, као и 
Потврду – радни налог коју издаје ЗУ/приватна пракса у којој раде, а која се 
издаје у циљу пружања фармацеутске здравствене заштите.  
 
ОСИГУРАЊА КОНТИНУИТЕТА ИСПОРУКА ЗАШТИТНЕ ОПРЕМЕ - МАСКИ У 
АПОТЕКАМА 
 
Како би спречили несташицу заштитне опреме – маски Влада Републике 
Србије донела је Уредбу о ограничавању малопродајне цене заштитних 
средстава за време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 изазване 
вирусом SARS-CoV-2. Овом Уредбом прописана је максимална цена маске од 
120 динара са урачунатим ПДВ-ом, количина која може да се изда крајњем 
купцу – највише 10 комада, као и казне за кршење одлука прописаних овом 
Уредбом.   

Тренутна ситуација захтева преузимање одговорности за осигурање 
континуитета испоруке заштитне опреме, дезинфицијенса, антисептика, али и 
лекова према свим пацијентима/грађанима, све време трајања епидемије, из 
разлога што ограничења у логистици, кретању и људским ресурсима могу да 
изазову повремене несташице.  
 
С тим у вези, у складу са начелима струке, уколико процените оправданим 
можете увести и друга ограничења везана за продају лекова чији је режим 
издавања без рецепта или других производа.  
 
Фармацеути и апотеке у Републици Србији пружају значајну подршку 
здравственом систему у борбе против нове короновирусне болести и чине све 
што је у њиховој моћи како би подржали своје пацијенте. Са циљем да рад 
апотека и пружање фармацеутске услуге у овим тренутцима остане ефикасан и 
сигуран молимо вас да предложене препоруке усвојите и примените. 



 
 
Свесни великих напора и тешких услова у којима тренутно радите надамо се да 
смо вам овим препорукама мало олакшали рад. 
 
Драге колегице и колеге, још једном свима велико хвала на труду и 
пожртвовности! 
 
Фармацеутска комора Србије 
 
 


