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Прилог 3
СТАНДАРДИ ДОБРЕ АПОТЕКАРСКЕ ПРАКСЕ ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ, НАБАВКУ, ПРИЈЕМ, СКЛАДИШТЕЊЕ И 
ЧУВАЊЕ
• Планирање треба да буде рационално и засновано на реалним потребама 

апотеке, здравствене установе, односно потребама пацијената
• магистар фармације је одговоран за фармацеутски аспект (стручне елементе) 

набавке
• Извори набавке - магистар фармације мора увек да делује у смеру заштите, 

унапређења и очувања здравља грађана
• производи који се набављају морају имати одговарајуће дозволе, зависно од 

врсте производа
• набављају се од правног лица које има дозволу за промет односно 

производњу издату од стране надлежног министарства и послује у складу са 
смерницама Добре праксе у дистрибуцији хуманих лекова, односно Добре 
праксе у дистрибуцији медицинских средстава

• магистар фармације не набавља производ у чији квалитет, безбедност или 
ефикасност сумња



• Набавка из друге организационе јединице која обавља 
апотекарску делатност - приликом транспорта је неопходно 
испунити све захтеве добре праксе у дистрибуцији и захтеве који 
су прописани за услове чувања производа

• полазне супстанце за израду магистралних лекова – набављају се 
од произвођача који су уписани у регистар произвођача активних 
супстанци који води министарство надлежно за послове здравља, 
односно од велепродаја лекова које поседују дозволу 
Министарства здравља за промет полазних супстанци (активних и 
помоћних супстанци) 

• искључиво у оригиналном паковању произвођача



• Квалификација добављача се спроводи за све нове добављаче, 
односно за добављаче са којима апотека први пут закључује уговор 
односно споразум о набавци

• минимални услови за квалификацију добављача - поседовање одговарајућих 
дозвола, односно сертификата/извештаја од надлежног министарства/органа

• апотека може установити и додатне услове за квалификацију добављача 
(смерница)

• апотека је дужна да спроводи редован периодичан поступак 
реквалификације добављача при коме се обавезно проверава важност 
одговарајућих дозвола односно сертификата



• Пријем се врши у складу са писаном процедуром 
• мора се обезбедити да:

• је испорука исправна
• лекови и медицинска средства потичу од одобрених добављача
• нема видљивих оштећења насталих приликом транспорта

• приоритет при пријему представљају лекови са посебним условима 
чувања, односно лекови који:

• се чувају у режиму „хладног ланца” 
• лекови који садрже психоактивне контролисане супстанце

• обавезна је провера да ли су током транспорта испуњени услови чувања и 
транспорта за производе из режима „хладног ланца”

• докази: запис о температури чувања током транспорта, квалификациони 
извештај за пасиван транспорт достављен од стране дистрибутера

• у случају одступања - записник о рекламацији ка добављачу



• Величина простора за складиштење треба да буде у складу са     
потребама апотеке, тако да омогућава правилно чување потребних  
залиха, у складу са обимом пословања апотеке (ништа се не чува на   
поду или на неправилан начин)

• све мора бити правилно обележено, јасно, видљиво и лако за 
сналажење

• сви лекови, као и фармацеутске супстанце, чувају се у оригиналном 
паковању 

• изузетно, у случају када постоји потреба да се лек или супстанца, због 
оштећења оригиналне амбалаже односно паковања, пренесе у други 
контејнер односно контактну амбалажу, мора се обратити посебна 
пажња да не дође до контаминације и замене, а сви подаци о леку који 
су од значаја, уписују се на новом паковању



• Сви производи и супстанце чувају се у складу са декларисаним 
условима, заштићени од светлости, влаге и на одговарајућој 
температури

• прати се и води евиденција о температури
• уређаји за мерење температуре, који се постављају најмање 

на три критична места: у официни, материјалки односно 
магацину и фрижидеру односно расхладној комори

• температура се мери континуирано, а мерења се документују 
одговарајућим записима у електронској или папирној форми


