ИЗВЕШТАЈ
О РАДУ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ ЗА 2008. годину

_______________________________________
Београд, фебруар 2009. године
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I
У 2008. години одржано је укупно 8 (осам) седница Управног одбора
Фармацеутске коморе Србије на којима су разматрана питања из делатности Коморе
и из надлежности Управног одбора.
На седницама Управног одбора донете су следеће одлуке и закључци:
I седница одржана 31.01.2008. године на којој су:
-

-

Донет закључак да комисија која је изабрала идејни пројекат,
размотри пристигле понуде
Усвојен извештај о финансијко-материјалном пословању ФКС за
период 01.01.-31.12.2007 године
Прихваћен извештај о раду ФКС у 2007. години
Прихваћен предлог Финансијског плана ФКС за 2008. годину
Утврђени предлози надокнада за упис у Именик Коморе, надокнаде
за издавање лиценце и износа чланарине за 2008. годину
Прихваћен предлог Програма рада ФКС за 2008 годину
Донета одлука о овлашћењу директор Коморе да на основу понуда
за орочавање средстава процени најбољу понуду и закључи Уговор
са пословном банком о орочавању средстава Коморе
Прихваћен предлог Споразума о сарадњи ФКС и Фармацеутске
коморе Републике Српске

II седница одржана је 12.02.2008. године на којој су:
- информисан У.О. о предлогу радне групе за разматрање понуда за израду
софтвера која је констатовала да је фирма ДИГИТ д.о.о обавештена да неће
моћи да ради програмски пакет ако ради идејно решење (идејно решење
Дигит-а је прихваћено)
III седница је одржана 27.03.2008. године на којој су:
-

донета одлука о именовању Комисије за посредовање огранка
Ужице
донета Одлука да дипл. фарм. спец. Драгана Совтић буде
представник ФКС на Конгресу Ф.И.П.-а у Базелу
усвојен Правилник о раду ФКС
донета Одлука о накнадама трошкова члановима органа ФКС
прихваћен предлог за кандидата за члана У.О. са огранка Београд
Снежане Пантелић-Живановић
дата информација о контроли и исправности примљене
докумантације за упис у Именик Коморе
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IV седница одржана је 10.06.2008. године на којој су:
- донете одлуке по жалбама на решења одбијању захтева за упис у Именик
Коморе (Зорица Кукоч, Снежана Каличанин) и одлуке по жалбама на решења о
упису у Именик Коморе (Маја Рибар и Марија Јововић)
V седница одржана је 15.09.2008. године на којој су
-

-

донете одлуке по жалбама на решења о одбијању захтева за упис у
Именик коморе (Драгана Буљ-Алавања и Ирена БрдарићСтојановић)
донет закључак о броју на обрасцу лиценце: који се састоји од 5
знакова од којих прва четири знака-броја означавају представљају
ИД број члана Коморе под којим је уписан у евиденцију Коморе, а
пети знак-број означава се непрекинутом низу након ИД броја
бројем 1 који представљају ознаку прве лиценце

VI седница одржана је 02.10.2008. године на којој су:
донета одлука о усвајању извештаја о финансијско-материјалном
пословању ФКС за период 01.01.-30.06.2008. године
- усвојен ребаланс Финансијског плана уз допуну да се у планиране
приходе додају и приходи 1/7 лиценце.
- Донета одлука о одбијању жалбе Весне Маћешић на решење о
одбијању захтева за упис у Именик Коморе
- Донета одлука да се Министарству здравља и РЗЗЗО упути допис за
остваривање партнерског односа (повод за то је снижавање цена
лекова)
-

VII седница одржана је 23.10.2008. године на којој су:
-

разматран предлог текста заклетве фармацеута и предлога за
измену и допуну Статута у вези исте
донета одлука о одбијању жалбе Марије Вељковић изјављеној на
решење о одбијању захтева за упис у Именик Коморе
донета одлука о одбијању жалбе Ивана Петковског изјављеној на
решење о одбијању захтева за упис у Именик Коморе
донета одлука о одбијању жалбе Винке Алановић изјављеној на
решење о укидању решења о упису у Именик Коморе
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-

прихваћен предлог огранака да се определи по 500,00 динара за
сваког фармацеута који у првом кругу добија лиценцу
именована Комисија за посредовање огранка Београд
именована Комисија за посредовање огранка Ниш
прихваћен предлог огранка Београд за чланове: Управног одбора,
Етичког одбора, Надзорног одбора члана и заменика члана Суда
части другог степена и члана Одбора огранка Београд

VIII седница одржана је 26.12.2008. године на којој су:
-

-

донета одлука о одбијању жалбе Љиљане Прибаковић изјављене на
решење о одбијању захтева за упис у Именик Коморе
донета одлука о одбијању жалбе Кате Продановић изјављене на
решење о одбијању захтева за упис у Именик Коморе

донета одука о одбијању жалбе Биљане Митровић изјављене на
решење о укидању првостепеног решења за упис у Именик Коморе

II
СКУПШТИНА КОМОРЕ
У току 2008. године Скупштина Фармацеутске коморе Србије као
највиши орган Коморе одржала је 2 (две) седнице на којима су разматрана питања из
надлежности Скупштине Коморе сагласно закону и Статуту и на којима су донете
одговарајуће одлуке и закључци и то:
На седници Скупштине одржаној 12.02.2008. године је:
-

-

донета Одлука о усвајању Извештаја о раду ФКС за 2007. годину
донета Одлука о усвајању извештаја о финансијско-материјалном
пословању Коморе за период 01.01.-31.12.2007. године
донета Одлука о усвајању Годишњег програма рада ФКС за 2008.
годину
донета одлука о усвајању Финансијског плана Коморе за 2008.
годину
донета одлука о висини накнаде за упис у Именик чланова Коморе,
за издавање и обнављање лиценце, као и за издавање извода,
уверења и потврда
донета одлука о висини чланарине и начину наплате за 2008.
годину
донета одлука о утврђивању предлога ДАП
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-

донета одлука о избору члана Одбора огранка Ужице
донета одлука о разрешењу члана Суда части првог степена
(огранак Ужице)
донета одлука о избору члана Суда части првог степена (огранак
Ужице)
донета Одлука о закључивању споразума о сарадњи између ФКС и
Фармацеутске коморе Републике Српске
усвојена информација везана за упис у Именик чланова Коморе

На седници Скупштине одржаној 04.11.2008. године је:
-

донета Одлука о тексту заклетве за фармацеуте
донета Одлука о изменама и допунама Статута ФКС у вези заклетве
донета Одлука о разрешењу члана Одбора огранка Београд Ненада
Вуловића
донета одлука о избору члана Одбора огранка Београд Весне Марић
донета одлука о разрешењу чланова Управног одбора: Предрага
Вукомановића и Драгане Совтић
донета Одлука о избору члана Управног одбора Снежане ПантелићЖивановић
донета Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора Гордане
Нектаријевић
донета Одлука о разрешењу члана Суда части другог степена
Ненада Вуловића
донета Одлука о разрешењу заменика члана Суда части другог
степена Драгутина Рајевац
донета Одлука о избору члана Суда части другог степена Светлане
Ристић
донета Одлука о избору заменика члана Суда части другог степена
Маријане Ћамаловић
донета Одлука о разрешењу заменика председника Етичког одбора
Предрага Вукомановића

III
НАДЗОРНИ ОДБОР
У 2008. години одржано је укупно 2 седнице Надзорног одбора
Фармацеутске коморе Србије на којима су разматрана питања из надлежности
Надзорног одбора.
Седнице Надзорног одбора Коморе су одржане:
1. 31.01.2008.
2. 02.10.2008.
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На означеним седницама Надзорног одбора Коморе донете су следеће
Одлуке и закључци :
- Донет План рада Надзорног одбора за 2008. годину
- Донет закључак о финансијско-материјалном пословању Коморе за
2007.г
- Донет закључак о усвајању предлога извештаја о раду ФКС за 2007.
годину
- Донет закључак о усвајању извештаја о финансијско-материјалном
пословању ФКС за период 01.01.-30.06.2008 године

IV
АКТИВНОСТИ ЕТИЧКОГ ОДБОРА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

У 2008. године Етички одбор Коморе одржао је 1 седницу 10.06.2008.
на којој су чланови информисани о актуелним дешавањима у фармацеутском сектору

V
ДРУГЕ АКТИВНОСТИ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ У 2008. године

У току 2008. години било на иницијативу Коморе – њених органа или
других правних лица, а све у функцији обављања послова из делатности Коморе
организовало се, спроводило се, одржавало се и то:
1. ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДРШКА ЧЛАНОВИМА ФКС
•

у циљу информисања опште и стручне јавности о пословима
и задацима коморе коа професионалне и независне
институције као и едукације и обавешптавања чланова ФКС
везано за добијање лиценце за рад, лиценцирања и
релиценцирања, реализовано 15 предавања, којима је
присуствовало око 2700 фармацеута

Списак активности:
Датум
26. фебруар

Место одржавања и Учесници
Тема предавања
организатор
Ниш
Чланови
Скупштине
ФКС из Огранка Ниш са
Организатор:
КиМ
ФКС

29. фебруар

Ужице

03. март

Организатор:
ФКС
Београд

12. март

Организатор:
ФКС
Нови Сад

03. април

Организатор:
ФКС
Краљево

10. април

Организатор:
Фармалогист
Ниш

24. април

Организатор:
Фармалогист
Панчево
Организатор:
Удружење
фармацеута
Војводине
Нови Сад

15. мај

Организатор:
Фармалогист
Београд

24. мај

Организатор:
Фармалогист
Копаоник

12. април

Организатор:
Фармацеутско
друштво Србије,
51. симпозијум

28.септембар

Нови Сад

28.октобар

Организатор:
Удружење
фармацеута
Војводине
Београд
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Чланови
Скупштине
ФКС из Огранка Ужице Информација
члановима
ФКС
o
могућностима
за
бодова
Чланови
Скупштине прикупљање
за
ФКС
из
Огранка неопходних
обнављање
лиценце
Београд
Чланови
Скупштине
ФКС
из
Огранка
Војводина
Чланови
ФКС
из
Огранка Ужице:
- приватни сектор 150
- државни сектор 100
Чланови
ФКС
из
Огранка Ниш са КиМ:
- приватни сектор 220
- државни сектор 100
Чланови
ФКС
из
Огранка Војводина.
Број учесника 500

Упознавање
са
законском регулативом
која дефинише област
КЕ и лиценцирања;
инструкције о могућим
решењима везаним за
обављање интерне и
екстерне
едукације;
из покретање иницијативе
ФКС у вези са КЕ.

Чланови
ФКС
Огранка Војводина:
- приватни сектор 200
- државни сектор 100
Чланови
ФКС
из
Огранка Београд:
- приватни сектор 80
- државни сектор 50
Чланови
ФКС
са
територије Републике
Србије.
Број учесника 500

„ФКС, садашњи циљеви
и приоритети“ у коме је
дефинисано
шест
кључних
приоритета
ФКС и изнет концепт
пројекта
„Јачање
капацитета апотекарске
делатности“
Чланови
ФКС
са Модератор
огруглог
територије Републике стола: Нерегистровани
Србије.
лекови и друштвено
Број учесника 400
одговорно
пословање
апотеке

Чланови

Партнерски однос свих
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Фармакотерапијске
секције СЛД

01.новембар

21.новембар

03.децембар

Организатор:
Српско
лекарско
друштво,
Фармакотерапијска
секција
Нови Сад
Чланови
ФКС
са
територије Републике
Организатор:
Србије.
Број учесника 500
Фармацеутско
друштво Србије,
52. симпозијум
Златибор
Суденти Фармацеутског
факултета у Београду и
Организатор:
Одсека за фармацију на
Медицинским
Удружење
факултетима у Новом
студената
Саду, Крагујевцу и
фармације Србије,
Први национални Нишу.
Број учесника 220.
конгрес
Београд
Чланови Секције за
болничку
фармацију
Организатор:
ФДС.
Секција за болничку Број учесника 100.
фармацију ФДС

субјеката здравствене
заштите
(Контрола
резистенције
на
антимикробне лекове)
Информација
о
софтверском
решењу
програма за праћење КЕ
чланова ФКС у циљу
обнављања лиценце.
Фармацеутска комора
Србије – развој и
перспектива.

Обнављање лиценце за
рад.

1. Редизајн сајта ФКС
У циљу бољег упознавања опште и стручне јавности са радом ФКС као
професионалне и независне организације као и бржег протока информација, урађен
је редизајн постојећег сајта ФКС коаји је званично постављен 01. јула на новој
интернет адреси www.farmkom.rs.
Сајт је прилагођен потребама чланова а у складу са законским овлашћењима које има
Kомора. При томе је од изузетне важности да је заступљена интерактивност –
двосмерно комуницирање са корисницима и доступност – заинтересованим
члановима су све информације доступне 24 часа дневно.
Редизајн сајта обухвата:
• нови визуелни идентитет сајта и
• комплетно осмишљавање 50 нових страна на сајту.
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2. ПРОМОЦИЈА ФКС У СВЕТУ
Као представник ФКС на 68. Светски конгрес Међународне фармацеутске
федерације (ФИП), припремљена и реализоване следеће активности:
01. септембра у оквиру акредитоване сесије: „Информационо-технолошка
решења у апотекарској пракси“ одржано:
Предавање
„Виртуелна
школа
образовања
(е-учионица)
Фармацеутске коморе Србије“
Радионица – пример рада у ВШО
02. и 03. септембар - Постер презентација „Виртуелна школа образовања (еучионица) Фармацеутске коморе Србије“
04. септембар – као представник ФКС, организације чланице ФИП −
учествовање на састанцима делегата на коме су усвојена важна документа:
Визија 2020 – визија, мисија и стратешки план ФИП-а
Информација о лековима
Контрола резистенције на антимикробне лекове
Квалитет лекова који се користе код деце

2. ПРОЈЕКТИ ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Пројекат „Јачање капацитета апотекарске делатности“
Дефинисан концепт пројекта „Јачање капацитета апотекарске делатности“ у коме је
дефинисано шест кључних приоритета ФКС.
Основни циљеви пројекта:
o подизање нивоа свести о етици и етичким начелима
o подизање нивоа знања апотекара у вези са важећом законском
регулативом
o повећање
степена
одговорности
апотекара
као
здравственог
професионалца
o упознавање апотекара са основама фармацеутског права
o јачање стручних и етичких капацитета апотекарске делатности.

У оквиру задатака који су дефинисани у пројекту до краја 2008. године урађено:
1. У оквиру имплементације Етичког кодекса фармацеута Србије:
• Публикација „Етика и право у фармацији“ (05. новембар 2008)
• Едукација чланова Скупштине ФКС (04. новембар 2008)
2. У оквиру Анализе квалитета и примене постојеће законске регулативе:
• Публикација „Правни прописи о апотекарској делатности“ (05. новембар
2008)
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•

Информисање чланства о садржини закона, правилника о ближим условима за
спровођење KE и лиценцирању као и прикупљање њихових предлога и
примедби путем вебсајта Коморе и предавања (наведено под тачком 1.
Професионална подршка члановима ФКС) − током целе године

3. У оквиру успостављања партнерских односа:
• Сарадња са свим организаторима програма КЕ, дефинисаним Правилником по
питању: начина спровођења, избора тема и евиденције присуствовања− током
целе године
• Сарадња са међународним организацијама − представљање Коморе на
Светском конгресу Међународне фармацеутске федерације ФИП 2008 (01. −
04. септембра 2008)
4. У оквиру приказа рада ФКС у јавности:
• Издавање гласника ФКС „Апотекарска пракса“
• Ажурирање вебсајта ФКС
• Анкетирање чланства
НАПОМЕНА: Активности у оквиру овог пројекта које нису реализоване до краја
2008 или започете у току 2008, због процеса издавања лиценце, биће настављене у
току 2009. године.
Учествовање на следећим пројектима ФКС:
1. Пројекат организације Курса прве категорије за Удружење фармацеутских
техничара Свети Сава:
• Предавање: Знањем до лиценце за рад у апотеци као здравственој
установи
• Подршка модераторима у радионицама
2. Едукација чланова Скупштине ФКС:
„Фармацеут у апотеци је
професионална, слободна и одговорна личност – зато своје одлуке доноси
слободно, свесно и самостално“ (у оквиру пројекта: Јачање капацитета
апотекарске делатности):
• Координација целог семинара до коначне реализације
3. У оквиру пројекат „Политика примарне здравствене заштите на Балкану“
(Канадска агенција за међународни развој – CIDA) израда Бизнис плана
Фармацеутске коморе Србије за 2008:
• У делу комуникација и односа ФКС према општој и стручној јавности.
4. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У 2008-ој години проширена је издавачка делатност Фармацеутске коморе Србије у
циљу што ефикаснијег пружања професионалних информација чланству ФКС.
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Издавања публикација и наставак на унапређивању гласника ФКС, часописа
„Апотекарска пракса“ је процес који је потребан да подржи развој апотекарског
сектора у Србији.

1. Гласник ФКС, часопис „Апотекарска пракса“
Издато укупно 9 бројева у 2008-ој години од планираних 10:

Фебруар 2008 (број 69): тема броја Правилник о ближим условима за
издавање, обнављање и одузимање лиценце.
Март 2008 (број 70): тема броја Правилник о ближим условима за
обављање континуиране едукације.
Април 2008 (број 71): тема броја пројекат Информатика у здравству
2008.
Мај 2008 (број 72): тема броја огругли сто ФКС одржан на 51.
симпозијуму ФДС.
Јун 2008 (број 73): тема броја Нови сајт ФКС.
Јул − Август 2008 (број 74): тема броја подношење документације за
издавање лиценце.
Септембар 2008 (број 75): тема броја Светски конгрес Међународне
фармацеутске федерације, ФИП 2008.
Октобар 2008 (број 76): тема броја интервју са министром здравља РС,
проф. др Томицом Милосављевићем.
Новембар − Децембар 2008 (број 77): тема броја Извештај са
свечаности доделе лиценци.
НАПОМЕНА: Новембарски број није издат због процеса издавања лиценце
који је трајао од 23. новембра до 13. децембра 2008. године, па је у договору
са директорком ФКС одлучено да се изда двоброј новембар – децембар 2008.
године.
У фебруару месецу урађен редизај часописа да би се испратила промењена
концепција часописа.
Свих 9 бројева у 2008-ој години су били информативног карактера и
подржали су све активности ФКС, Скупштине ФКС, Управног одбора и
огранака ФКС. Часопис је дао адекватну подршку активностима Коморе у
вези са поступком лиценцирања.

2. Публикација „Правни прописи о апотекарској делатности“
3. Публикација „Етика и право у фармацији“
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Публикације представљају део пројекта ФКС „Јачање капацитета апотекарске
делатности“.

Публикација „Правни прописи о апотекарској делатности“, поред основних
закона обухвата и најновије уредбе и правилнике за обављање апотекарске
делатности у Србији као и најважнији акт Коморе. Ту се налазе и закони, уредбе и
правилници у целости или изводу, који не стоје у непосредној вези са апотекарским
радом и позивом, али долазе или могу доћи до примене у току практичног рада
једног апотекара. У публикацији се налазе и закони и прописи из Збирке закона
Краљевине Југославије као посебан део, Закони кроз историју.
Публикација „Етика и право у фармацији“ поред Етичког кодекса фармацеута
Србије садржи и ауторски текст „Увод у фармацеутско право“ као и Правилнике о
раду Суда части и Етичког одбора ФКС.
Публикације су штампане у 4500 примерака.
Публикације се додељују свим обавезним члановима ФКС приликом доделе лиценце.

5.СТРУЧНА И ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПОСЕБНИХ ДОГАЂАЈА КОМОРЕ
У оквиру поступка издавања лиценце члановима ФКС предузете су и реализоване до
предвиђеног рока следеће активности:
1. Осмишљавање визуелног дизајна и праћење свих фаза до коначне
реализације: кутије за лиценце и кеса (05. новембар 2008)
2. Идејно решење софтверског дела програма за штампање ИД картица (01.
новембар 2008)
3. Визуелни дизајн ИД картице и праћење свих фаза до коначне реализације (10.
новембар 2008)
4. Помоћ организационим одборима на огранцима коморе у фази припрема
свечаности издавања лиценце, по њиховом захтеву (у току октобра и
новембра месеца)

6. ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ СОФТВЕРСКОГ ДЕЛА
ПРОГРАМА КОЈЕ СЕ ОДНОСИ НА ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА КЕ
1. Дато идејно решење за део софтверског програма које се односи на праћење
програма КЕ од стране ФКС а у циљу континуираног праћења чланова
Коморе у поступку обнављања лиценце.
2. Идејно решење је технички подржано од стране Дигита и Технобита.
3. Имплементација се очекује у 2009-ој години.
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VI
ЗАВРШНИ ДЕО
Да су сви органи Коморе почев од Скупштине Коморе, Управног
одбора, Надзорног одбора, директора Коморе и др., свако у оквиру својих
недлежности, сагласно одредбама закона и статута обављали послове и активности
према донетом програму рада за 2008.г
Да су од стране органа Коморе донета одговарајућа општа акта
неопходна за даље нормално функционисање Коморе.
Да се финансијско пословање Коморе одвијало у складу са усвојеним
Финансијским планом за 2008.г и одлукама надлежних органа.
До 31.12.2008. године у Именик Коморе уписано је 3593 фармацеута, а
издато је 2328. лиценци До 13.12.2008. године издато је 2130 лиценци. Остатак од
198 је у поступку издавања.

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ

ДИРЕКТОР
Mр Злата Жувела, дипл.фарм.спец.

