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 Фармацеутска комора Србије (у даљем текст: Комора), као независна, 

професионална организација дипломираних фармацеута/магистра фармације, основана 

је ради унапређења услова за обављање професије, заштите професионалних интереса 

фармацеута, унапређењу здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању 

права на здравствену заштиту. Њена мисија је унапређење апотекарског сектора, 

заштита права и интереса пацијената, као и успостављање стандарда струке и примена 

етичких начела.  

Циљеви Коморе и планиране активности за постизање постављених циљева: 

1. Обављање поверених послова у складу са законом 

2. Организовање и спровођење избора за чланове Скупштине Коморе 

3. Унапређење услова за обављање апотекарске делатности 

4. Унапређење фармацеутске праксе 

5. Измена и допуна законске регулативе 

6. Ревизија аката Коморе 

7. Континуирана едукација чланова Коморе 

8. Унапређење информисаности чланства, приправника и опште јавности о раду 

Коморе 

9. Учешће у спровођењу закона и принципа Етичког кодекса фармацеута Србије 

10. Додела награда Фармацеутске коморе Србије 

11. Чланство Коморе у међународним организацијама 

12. Сарадња са институцијама система 

 

1. ЦИЉ: ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ 

 

− Издавање решења о упису у Именик Коморе 

− Измена решења о упису на основу пријаве промене података  

− Издавање одобрења за самостални рад-лиценце 

− Обнављање/привремено одузимање одобрења за самостални рад-лиценце  

− Спровођење поступка полагања лиценцног испита  

− Вођење именика издатих, обновљених и привремено одузетих лиценци 

− Вођење именика изречених дисциплинских мера члановима Коморе  

− Организовање редовне спољне провере квалитета стручног рада 

− Претходни поступка процене квалитета континуиране едукације и процена квалитета 

извођења акредитованих програма континуиране едукације 
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2. ЦИЉ: ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

СКУПШТИНЕ ФКС 

 

Један од приоритетних послова Коморе у 2022. године јесте организовање и 

спровођење избора за чланове Скупштине Фармацеутске коморе Србије у складу са 

Законом о здравственој заштити, Законом о коморама здравствених радника и Статутом 

Фармацеутске коморе Србије.  

 

3. ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ АПОТЕКАРСКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ И ФАРМАЦЕУТСКЕ ПРАКСЕ 

 

У циљу унапређења услова за обављање апотекарске делатности планиране су 

следеће активности, као предлози огранака Коморе, које ће се спроводити током 

2022. године по приоритетима, у складу са Одлуком Скупштина Коморе: 

1. Активна подршка у имплементацији Водича Добре апотекарске праксе: 

- Дистрибуција штампаног издања члановима Коморе;  

- Одржавање едукација (у форми вебинара) посвећених појединачним прилозима 

Водича ДАП (укупно 13, у периоду јануар-април 2022. године);  

- У оквиру ВШО доступни акредитовани тестови у електронској форми од 20 

питања (2 бода), што уједно даје могућност прикупљања свих 20 бодова који су 

потребни за обнову лиценце, за једну лиценцну годину.  

2. Спровођење редовне спољне провере квалитета стручног рада у складу са усвојеним 

годишњим планом редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2022. годину.  

3. Едукација стручних надзорника са Листе стручних надзорника за редовну спољну 

проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним 

лицима и приватној пракси за 2022. годину. Планирају се најмање 3 (три) едукације 

стручних надзорника (у форми вебинара), посебно везано за важећу законску 

регулативу и Водич ДАП, који су предмет редовне спољне провере квалитета 

стручног рада. Планира се најмање 1 (један) састанак са стручним надзорницима (у 

форми вебинара), који су спровели редовну спољну проверу квалитета стручног рада 

у 2021. години са циљем анализе спроведене провере и предлога за евентуалне 

измене/допуне стручно-методолошког упутства и пратећих образаца.  

4. Даља сарадња са Агенцијом за привредне регистре која ће резултирати тиме да се 

након успостављања Регистра здравствених установа и Јединствене евиденције 

субјеката у здравству омогући укрштање података и провера тачног броја запослених 

фармацеута са називима установа где су запослени, наког чега би Комора могла да 
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покрене активности са циљем да у свакој смени апотеке буде најмање један магистар 

фармације.  

5. Паралелно са тачком 4. неопходно је редовно ажурирање података који су битни за 

упис у именик, као и других битних чињеница из надлежности Коморе, на основу 

пријаве промене података од стране чланова Коморе. Наведено укључује примену 

закона везано за подношење прекршајних пријава надлежном државном органу у 

случају да су промене наступиле, а члан није пријавио промену података у року од 30 

дана, супротно члану 13. Закона о коморама здравствених радника.   

6. Промоција значаја и улоге фармацеута као најдоступнијег здравственог радника и 

стручног лица у јавности, чија је мисија подизање свести становништва о значају 

фармацеутског саветовања, кроз даљу имплементацију стандардизованих услуга, 

укључујући пројекат Пост-ковид саветовалишта у апотекама. Анализа података на 

нивоу Коморе биће координисана од стране чланова Посебне радне групе за анализу 

података, која ће за сваку услугу укључивати експерте из области медицинских 

наука. Резултати спроведених анализа представљају основ за покретање иницијативе 

да пружене фармацеутске услуге буду плаћене.  

7. Повећање информисаности пацијената кроз покретање саветовалишта и припрему 

тематских флајера намењених пацијентима са циљем промоције здравља, превенције 

болести и подршци за примену терапије, на различите здравствене теме 

(хипертензија, хормонски поремећаји, повишени очни притисак, проблем бола, 

остеопороза, проблеми простате, инфекције коже, суплементација кад и како, 

проблеми дигестивног тракта и слично). 

8. Подршка члановима Коморе за коришћење Апликације за фармацеутске услуге, као 

и подршка при анализи појединачних резултата. У складу са коментарима и 

сугестијама чланова Коморе континуирани рад на унапређењу Апликације са циљем 

лакшег и једноставнијег коришћења. Увођење образаца нових услуга у Aпликацију 

за фармацеутске услуге 

9. Активно учешће Фармацеутске коморе у имплементацији Програма дигитализације у 

здравственом систему са акционим планом који укључује и јединствени електронски 

здравствени картон.   

10. Активно учешће Коморе у изради Правилника о ближим условима за обављање 

здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене 

службе, по питању израде предлога ближих услова за обављање апотекарске 

делатности, за апотекарске установе и апотеке приватна пракса, у погледу кадра, 

простора, опреме, лекова и медицинских средстава. 

11. Имплементација и праћење показатеља квалитета у апотекарској делатности, у 

складу са усвојеним Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите и о 
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провери квалитета стручног рада, посебно кроз Апликацију за фармацеутске услуге и 

Књигу интервенција фармацеута.  

12. Активно учешће у решавању текуће проблематике, константно информисање 

чланства, као и мотивација у посебним условима рада насталим током пандемије са 

циљем превенирања могућих последица.   

13. Проширење сарадње са удружењима пацијената на целој територији Републике 

Србије. 

14. Покретање иницијативе код надлежних инспекцијских органа за појачан надзор над 

издавањем антибиотика и тригоника у апотекама, као и примену доступних водича 

добре клиничке праксе, односно протокола, посебно у условима пандемије.  

15. Наставак активности везано за измене и допуне Правилника о номенклатури 

здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите са циљем проширења 

услуга које магистри фармације пружају у апотекама.  

16. Покретање иницијативе за измену/допуну Правилника о обрасцу и садржини 

лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова са циљем да се може 

издавати на е-рецепт скупља паралела уз доплату пацијента.  

17. Учешће у раду Секторског већа за здравство и социјалну заштиту по свим питањима 

који ће бити предмет рада у 2022. години.  

Везано за тачку 6. са циљем да се фармацеутска пракса, као интегрални део 

здравствене заштите, унапреди кроз увођење стандардизованих фармацеутских услуга 

које би се континуирано спроводиле у апотекама, као и да се пацијентима∕грађанима 

пруже услуге у циљу подизања нивоа фармацеутске здравствене заштите, биће 

настављене следеће активности:  

1. Пружање стандардизоване фармацеутске услуге оболелима од дијабетеса  

✓ Пројекат се спроводи са циљем унапређења здравља, побољшања степена адхеренце 

и бољих здравствених исхода код пацијената оболелих од дијабетеса.  

✓ У току 2022. Радна група наставиће континуирано праћење пружања услуге и у 

складу са тим предложити одговарајуће измене или допуне.  

✓ Планира се одржавање 2 (две) едукације (у форми вебинара), са циљем даље 

промоције ове услуге.  

✓ Активности ће пратити акредитација/реакредитација одговарајућег едукативног 

материјала у оквиру ВШО.  

✓ Пројекат ће се спроводити током целе 2022. године.  

 

2. Пружање стандардизоване фармацеутске приликом издавања антибиотика  

✓ Пројекат се спроводи са циљем рационалне употребе антибиотика и подизања свести 

о последицама антимикробне резистенције.  
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✓ У току 2022. Радна група наставиће контринуирано праћење пружања услуге и у 

складу са тим предложити одговарајуће измене или допуне.  

✓ У сарадњи са Министарством здравља, Други пројекат развоја здравства Србије 

планира се одржавање 6 (шест) едукација (у форми вебинара), са циљем даље 

промоције ове услуге.  

✓ Активности ће пратити акредитација/реакредитација одговарајућег едукативног 

материјала у оквиру ВШО.  

✓ Пројекат ће се спроводити током целе 2022. године.  

 

3. Пружање стандардизоване фармацеутске пацијентима са астмом  

✓ Пројекат се спроводи са циљем повећања степена контроле болести, правилном 

применом терапије и усвајањем астма плана у оквиру кога су пружене све важне 

информације о болести и њеној контроли.  

✓ У току 2022. планира се одржавање 2 (два) едукације (у форми вебинара),  са циљем 

едукације чланова Коморе и пружање подршке за имплементацију ове услуге у 

апотекама.  

✓ Активности ће пратити акредитација/реакредитација одговарајућег едукативног 

материјала у оквиру ВШО.  

✓ СМАРТ Фармацеут састанак и промоција резултата саветника за астму 

✓ Пројекат ће се спроводити током целе 2022. године.  

 

4. СМАРТ 2: Пост-ковид саветовалишта у апотекама  

✓ Програм се спроводи са циљем континуираног професионалног развоја и увођење 

фармацеутске услуге за оболеле од дуготрајних симптома пост-ковида у апотекама.  

✓ Одржавање СМАРТ едукације омогућава магистрима фармације да препознају 

симптоме продуженог пост-ковида и приступе систематизованом разговору са 

пацијентом у коме ће проверити тежину симптома и потребу за упућивањем лекару. 

✓ На другој едукацији биће промовисани саветници за пост -ковид саветовалишта 

✓ Организоваће се Радна група за подношење захтева за одобрење истраживања од 

стране Етичког одбора, сакупљање података, обраду и публиковање. 

✓ У оквиру наведених активности планира се и континуирани рад на прављењу 

портфолија магистара фармације.  

 

5. Значај и улога апотека у промоцији вакцинације 

✓ Наставак активности које су реализоване у 2021. години везано за улогу и значај  

магистра фармације у промоцији и едукацији становништва о значају вакцинације, 

посебно везано за вакцинацију против Ковид-19, у сарадњи са Светском 

здравственом организацијом.  

✓ Наставак активности везано за предлог услуге вакцинације у апотекама са посебним 

акцентом на дискусију и анализу ставова чланова Коморе о заинтересованости 

колега за пружање ове услуге, условима под којима је то могуће, обукама, вакцинама 

које долазе у обзир, старосној структури пацијената и друго.  
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6. Обележавање Дана апотекарства, 30. април.  

✓ Активности ће бити спроведене у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом, 

и биће фокусиране на сарадњу са школским и предшколским установама на тему 

значаја хигијене руку, превенције настанка дијабетеса тип 2, рационалне употребе 

антибиотика и злоупотреби психоактивних супстанци, односно њиховом утицају на 

организам.  

✓ Бојанка „Мој фармацеут и ја“ које приказује различите улоге фармацеута и указује на 

значај правилне употребе и чувања лекова, одштампана је у 3000 примерака и биће 

дистрибуирана школским и предшколским установама. 

 

7. Обележавање Светског дана фармацеута, 25. септембар 

✓ Конкурс на тему Светског дана фармацеута за 2021. годину коју ће дефинисати 

Међунардна фармацеутска федерација (ФИП). 

✓ Промоција стандардизованих фармацеутских услуга које се пружају у апотекама.  

 

8. Обележавање Светског дана борбе против дијабетеса, 14. новембар   

✓ Промоција стандардизоване фармацеутске услуге која се пружа оболелима од 

дијабетеса.  

✓ Промоција нових „Саветника за дијабетес“ и апотека које испуњавају услове за 

сертификацију, за пружање ове услуге.  

 

9. Сарадња са СФУС-ом: 

✓ Организовање заједничке радне група за развој услуге за новоуведени лек.  

✓ Организовање заједничке радне група за развој услуге „Индивидуални преглед 

терапије“.  

✓ Заједнички рад на промоцији и имплементацији наведених услуга.  

✓ Размена података и информација прикупљених кроз Aпликацију за фармацеутске 

услуге.  

 

10. Помоћ колегама у изради презентација за Конгрес  

✓ Чланови редакције Апотекарске праксе ће бити на располагању да помогну 

члановима Коморе у изради постера и радова за предстојећи конгрес 

 

Поред наведеног, у плану је и учешће на стручним скуповима, обукама и 

едукацијама у земљи и иностранству, у складу са епидемиолошком ситуацијом.   

 

4.  ЦИЉ: ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНСКЕ РЕГУЛАТИВЕ 
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1. Учешће у изради/изменама и допунама подзаконских аката, у складу са захтевима 

Министарства здравља, и то везано за:  

- поступак континуиране едукације (Правилник о ближим условима за спровођење 

континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, 

иницијатива да се вебинари као врста континуиране едукације могу акредитовати 

код Здравственог савета Србије)  

- издавање, обнављање и одузимање лиценце (Правилник о ближим условима за 

издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених 

радника), 

- ближих услова за обављање здравствене делатности (Правилник о ближим 

условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и 

другим облицима здравствене службе).  

 

НАПОМЕНА: Рок за усвајање наведених подзаконских аката био је октобар 2020. 

године.  

1. Учешће у изради Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о коморама 

здравствених радника. Коморе здравствених радника су у последњем кварталу 2021.  

године, у оквиру новоформиране Радне групе континуирано радиле на овом 

предлогу.  

РОК: Рок за израду Закона није одређен. Очекују се наставак активности у 2022. 

години. 

 

5. ЦИЉ: КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА ЧЛАНОВА КОМОРЕ 

 

1. Акредитација/реакредитација пакета образовања у оквиру Виртуелне школе 

образовања вршиће се у складу са потребама везано за имплементацију 

фармацеутских услуга у апотекама.  

РОК : у складу са терминима акредитације за 2021. годину 

2. Комора ће у току 2021. године континуирано пружати стручну и техничку помоћ: 

свим организаторима програма КЕ и чланству путем дневног праћења евиденције 

у вези бодова преко електронског картона КЕ. 

       РОК: континуирано 
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6. ЦИЉ: УНАПРЕЂЕЊЕ ИНФОРМИСАНОСТИ ЧЛАНСТВА, ПРИПРАВНИКА И 

ОПШТЕ ЈАВНОСТИ О РАДУ КОМОРЕ 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ: 

1. Информисање чланства о актуелним информацијама путем сајта фармацеутске 

коморе и упућивањем циркуларних мејлова.  

2. Фејсбук страница Фармацеутске коморе – наставак активности са циљем 

унапређења интеракције са члановима Коморе, као и стручном и општом 

јавношћу која прати рад Фармацеутске коморе.  

3. Активирање постојећег youtube канала Коморе на коме ће бити постављени 

снимци вебинара реализованих као подршка имплементацији Водича ДАП, 

гостовања и медијске активности Коморе и други значајни догађаји.  

4. Одржавање састанака са чланством Коморе, који имају за циљ упознавање са 

тренутном ситуацијом у апотекарском сектору и дефинисање критичних тачака 

које захтевају хитну реакцију и заједничке акције.  

5. Сарадња са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу и 

покретање иницијативе за припрему подношења захтева чланова Коморе преко 

сервиса е-управе.  

        РОК: контунуирано 

6. Активности преко Огранака 

У циљу што боље информисаности на нивоу огранака Коморе, председници огранака 

имаће важну улогу у: 

✓ Одржавању састанка са члановима клуба, као и члановима Коморе са огранка са 

циљем размене информација и предлога, решавање текућих питања, припрема 

седница Скупштине Коморе и др. 

✓ Редовној комуникација по следећим питањима:  

- поступак  уписа у Именик Коморе, поступак издавања и обнове лиценце, измене 

и допуне законске регулативе, одржавања програма континуиране едукације и сл.  

- информисање и техничка подршка организаторима програма КЕ,  

- информисању магистара фармације – приправника, на почетку и у току 

приправничког стажа.  

✓ Одржавање отворених врата Коморе на огранцима, када директор коморе 

разговара са чланством огранка. 
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РОК: Огранци треба да планирају најмање 3 редовна састанка клуба, 3 састанка са 

чланством, као и да, уколико околности захтевају, одрже потребан број ванредних 

састанака и да информишу  чланство  у непосредној комуникацији. 

7. Апотекарска пракса  

✓ Динамика излажења часописа – 3 пута годишње.  

✓ Праћење и обележавање одабраних дана здравља из календара Светске 

здравствене организације.  

✓ Израда лифлета и едукативног материјала за фармацеуте и удружења пацијената. 

Наведене активности биће реализоване од стране чланова редакције часописа 

„Апотекарска пракса“ 

РОК: континуирано  

8. Иступања у стручној  и општој јавности 

✓ Активно учешће на свим дешавањима (јавне трибине, огругли столови, 

конференције, стручни скупови, итд.), на којима се разматрају питања од значаја 

за функционисање и развој апотекарске делатности у оквиру здравственог 

система Србије.  

✓ Учешће директора Коморе, или лица кога он одреди, у јавним медијима, у сврху 

пропагирања активности Коморе и обавештавања стручне и опште јавности. 

РОК: континуирано 

 

9. Фонд узајамне помоћи Фармацеутске коморе Србије 

✓ Упознавање чланства са правима за коришћење средстава из Фонда узајамне 

помоћи Коморе. 

РОК: континуирано 

7. ЦИЉ: УЧЕШЋЕ У СПРОВОЂЕЊУ ЗАКОНА И  ПРИНЦИПА ЕТИЧКОГ 

КОДЕКСА ФАРМАЦЕУТА СРБИЈЕ 

 

✓ Израда новог Етичког кодекса фармацеута Србије.  

✓ Наставак сарадње са инспекцијама ресорних министарстава, посебно 

здравствене/фармацеутске инспекције по питању поштовања важеће законске 

регулативе. 
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✓ Појачана активности свих органа Коморе, а посебно Етичког одбора и судова 

части I и II степена како би се санкционисало свако понашања које је у 

супротности са законом и принципима Етичког кодекса фармацеута Србије.  

РОК: континуирано 

8. ЦИЉ: ДОДЕЛА НАГРАДА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

✓ Додела Награде „Стеван Шукљевић“ - предлаже се новчана награда у висини од 

50.000,00 рсд.  

✓ Одржавање конкурса поводом обележавања Светског дана фармацеута (радови на 

тему која ће бити дефинисана од стране Међународне фармацеутске федерације – 

FIP), као и додела новчане награде у висини од 10.000,00 рсд, за прва три 

награђена рада.  

9. ЦИЉ: ЧЛАНСТВО КОМОРЕ У МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 

✓ Обнова чланства у Међународној фармацеутској федерацији (ФИП)  

 

Наставак чланства у Међународној фармацеутској федерацији (ФИП), које је обновљено 

2020. Године, са циљем интензивне сарадње и помоћи у имплементацији међународних 

стандарда у пружању фармацеутских услуга у Републици Србији.  

 

✓ Наставак чланства у Фармацеутској групи Европске уније (PGEU) 

Фармацеутска група Европске уније (PGEU) је европска асоцијација која представља 

фармацеуте запослене у јавним апотекама са циљем да се орагнизовано утиче на правни 

и политички процес доношења и да пружи подршка члановима да развију своју 

професију кроз размену информација и најбољу праксу. Фармацеутска комора Србије је 

члан ове организације од 2016. године.   

✓ Наставак подршке Секције за болничку фармацију уплаћивањем чланарине за 

чланство у Европској асоцијацији болничких фармацеута (EAHP) 

Европскa асоцијацији болничких фармацеута (EAHP) представља више од 22.000 

болничких фармацеута у 35 европских земаља и једино је удружење националних 

организација које представљају болничке фармацеуте на европском и међународном 

нивоу. Фармацеутска комора пружа подршку Секцији за болничку фармацију и уплаћује 

чланарину за чланство у овој организацији од 2016. године. 

✓ Наставак чланства у Асоцијацији комора југоисточне Европе 
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Асоцијацији комора југоисточне Европе окупља фармацеутске коморе из Србије, 

Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Албаније, Бугарске 

и Румуније (придружени члан Косово). Споразум о оснивању Асоцијације потписан је 

новембра 2015. године.   

10. ЦИЉ: САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА 

 

✓ Сарадња са Владом Републике Србије по питању успостављања и имплементације 

јединственог електронског здравственог картона. 

✓ Сарадња са Министарством здравља везано за израду подзаконских аката и израду 

Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о коморама здравствених радника.  

✓ Сарадња са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ везано 

за примену Правилника о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери 

квалитета стручног рада. 

✓ Сарадња са Министарством здравља и Институтом за јавно здравље „Др Милан 

Јовановић Батут“ по питању редовне спољне провере квалитета стручног рада.  

✓ Сарадња са Министарством здравља и Министарством државне управе и локалне 

самоуправе по питању статуса државних апотека и вредновања радних места у 

каталогу радних места у јавним службама. 

✓ Сарадња са Здравственим саветом Србије по питању акредитације програма 

континуиране едукације. 

✓ Сарадња са Агенцијом за привредне регистре везано за формирање и размену 

података из Регистра здравствених установа и Јединствене евиденције субјеката у 

здравству.  

✓ Сарадња са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, посебно са 

Центром за развој фармацеутске и биохемијске праксе, Одсеком за фармацију на 

медицинским факултетима у Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и са Фармацеутским 

факултетом у Новом Саду.  

✓ Сарадња са осталим коморама здравствених радника, као и са коморама у окружењу, 

по свим битним питањима везаним за рад комора, као и Комором здравствених 

установа Србије. 

✓ Сарадња са Републичким фондом за здравствено осигурање.   

✓ Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја по питању уписне 

политике на факултетима и Нацрта закона о регулисаним професијама и признавања 

професионалних квалификација. 

✓ Сарадња са Републичким заводом за статистику по питању достављања редовних 

извештавања Републике Србије према EUROSTAT/OECD/WHO „Joint data collection 

on non-monetary health statistics“. 

✓ Сарадња са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС) посебно 

по питању обавештавања и информисања фармацеута у вези са хуманим лековима и 

медицинским средствима и по питању фармаковигиланце. 
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✓ Сарадња са Агенцијом за акредитацију здравствених установа Србије, посебно по 

питању ревизије стандарда за акредитацију апотека и увођења сертификације.  

✓ Сарадња са Удружењем произвођача иновативних лекова (INOVIA) и генеричких 

лекова (GENEZIS). 

✓ Сарадња са Покрајинским секретаријатом за здравство АПВ 

✓ Сарадња са фармацеутском индустријом и другим субјектима. 

✓ Сарадња са Републичком стручном комисијом за фармацију. 

✓ Сарадња са Привредном комором Србије 

✓ Сарадња са синдикатима и струковним удружењима око значајних питања за 

фармацеуте у Србији.   

✓ Сарадња са студентским организацијама.  

✓ Сарадња са међународним организацијама: ФИП, PGEU, Асоцијацијом  фармацеута 

југоисточне Европе, EAHP, СЗО, Светска банка и други. 

✓ Сарадња са удружењима пацијената. 

✓ Сарадња са свим релевантним субјектима и појединцима у циљу унапређења 

апотекарске здравствене делатности. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМОРЕ 

 

✓ Фармацеутска комора Србије ће током наредне године наставити са започетим 

активностима и пројектима према динамици и приоритетима, уз активно учешће 

у свим евентуалним новонасталим питањима од значаја за фармацеутски 

здравствени сектор. 

✓ Комора ће пружати подршку истраживањима фармацеутске праксе у сарадњи са 

факултетима и колегама из праксе у циљу идентификовања могућности за даља 

унапређења 

РОК : континуирано 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ КОМОРЕ 

                Славица Милутиновић, дипл. фарм.  


