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Фармацеутска комора Србије, основана Законом о коморама здравствених радника 

(Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 и 99/2010) као независна професионална организација, ради 

унапређивања услова за обављање професије дипломираних фармацеута, заштите њихових 

професионалних интереса, организованог учешћа на унапређивању и спровођењу 

здравствене заштите и заштите интереса грађана у остваривању права на здравствену 

заштиту, обавља послове преко својих организационих јединица у Београду, Крагујевцу, 

Новом Саду и Нишу.  

 

 

Фармацеутска комора Србије, Мутапова 25, Београд; са Огранком Београд у 

сопственом површине 231 м². 

Огранак Крагујевац у Крагујевцу, Црвеног крста 7, локал 23, у сопственом простору 

површине 32,00м². 

Огранак Војводина у Новом Саду, Хајдук Вељкова 11, локал А 204/2, у сопственом 

простору површине 47,00м². 

Огранак Ниш са КиМ у Нишу, Зеленгорска 4, локал 2,  у сопственом простору 

површине 36,97м². 

 

Фамацеутска комора Србије има укупно девет запослених радника од којих су три 

здравствене и шест нездравствене струке. Сви запослени раде на неодређено време.  

 

Квалификациона структура запослених 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

РАДНО МЕСТО СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ И 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

ЗВАЊЕ 

Фармацеутска 

комора Србије 

Директор VIII 1 др. сци. мед. дипл. 

фарм. спец. 

Генерални секретар VII 1 Дипл. фарм. спец. 

секретар Коморе за 

правне и опште 

послове 

VII 1 Дипл. правник 

Технички секретар 

коморе 

IV 1 Техничар за 

управне послове 

Референт 

администрастивних 

послова 

IV 1 Биротехнички 

техничар 

Огранак Београд Секретар Огранка VII 1 Дипл. правник 

Огранак Крагујевац Секретар Огранка VII 1 Дипл. правник 

Огранак Ниш са Секретар Огранка VII 1 Дипл. ецц 
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КиМ 

Огранак Војводина Секретар Огранка VII 1 Дипл. фармацеут 

Укупно 9  9  

 

 

У току 2016. године, Комора је обавила следеће послове:  

 

РАД ОРГАНА ФКС У 2016. ГОДИНИ  

 

Фармацеутска комора Србије је у 2016. години одржала 3 седница Скупштине,  7 

седница Управног одбора, 2 седнице Надзорног одбора и 3 седницe Етичког одбора.  

Сви чланови Скупштине, Управног, Надзорног и Етичког одбора су уредно и на 

време информисани о свим активностима везаним за рад у одговарајућим органима 

и телима и узимали активно учешће у истим. 

ПОСЛОВИ КОЈИ СУ ПОВЕРЕНИ КАО ЈАВНА ОВЛАШЋЕЊА, У СКЛАДУ СА 

ЗАКОНОМ: 

 

 

Број донетих решења у вези лиценце: 

Решење о обнављању одобрења за самостални рад - лиценце 2.647 

Дупликати одобрења за самостални рад-лиценци 3 

Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценци за област 

специјалистичку 
8 

Решење о одузимању одобрења за самостални рад - лиценце 177 

Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценце 736 

Уверења 39 

Број донетих решења у вези уписа у именик чланова Коморе 

Огранак Београд 

Решење о упису у именик редовних чланова 316 

Решење о престанку чланства 65 

Решења о упису промене послодавца 186 

Решења о упису по промени огранка 32 

Решења о упису у именик по промени (презиме, адреса) 122 

Решења о брисању по службеној дужности 21 

Потврда у вези отварања апотеке 41 

Огранак Војводина 

Решење о упису у именик редовних чланова 165 

Решења о упису приправника у Именик 3 

Решења о упису по промени огранка 13 

Решење о престанку чланства редовних чланова 23 

Решења о промени података послодавца 127 



 

4 

Решења о промени приправника 5 

Решење о промени података остало (презимена, адресе.....) 66 

Решења о престанку чланства по службеној дужности 10 

Решење о престанку чланстава по основу смрти 4 

Потврде 6 

Огранак Ниш са КиМ 

Решење о упису у именик 121 

Решење о престанку чланства 10 

Решења о упису добровољног члана у Именик 1 

Решења о упису приправника 3 

Решења о упису по промени података 192 

Решење о престанку чланства приправника  1 

Рашење о упису по промени огранка 8 

Решење о престанку чланства по службеној дужности 14 

РЕшење о престанку чланства по основу чињенице смрти 2 

Решења о утврђивању обављања приправничког стажа 5 

Потврде 24 

Огранак Крагујевац 

Решење о упису у именик 200 

Решење о престанку чланства по захтеву члана 20 

Решења о промене огранка 24 

Решења о промени података 183 

Решења о престанку чланства по службеној дужности 3 

Решења о понављању поступка 1 

                     

Поступак обнављања лиценце започео је 15.12.2015. године, након ступања на снагу 

измена и допуна Правилника о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање 

лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл. Гласник РС”, бр. 102/15 од 

12.12.2015. године).  

 

У току 2016. године спровођен је континуирани поступак обнављања лиценце 

члановима Коморе у укупно 13 термина.  Обраду примљених захтева обавили су 

секретари огранака и директору Коморе предали закључак о испуњености услова 

заједно са примљеним списима. Број обновљених лиценци у току 2016. године износи 

2.647.   

 

У току 2016. године сходно изменама Правилника о ближим условима за 

издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених 

радника, одржано је укупно 6 термина за полагање лиценцног испита. Укупан број 

кандидата који је полагао лиценцни испит је 33, од којих је 28 успешно пoложило 

лицинцни испит.  
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ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И АКТИВНОСТИ КОМОРЕ У 2016. ГОДИНИ: 

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА И ОСТАЛИМ РЕЛЕВАНТНИМ 

УЧЕСНИЦИМА У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ 

 

1. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗДРАВЉА РС 

 

Интензивна сарадња са ресорним Министарством здравља по многим питањима из 

области поверних послова комора здравствених радника, као и другим питањима из 

области фармацеутске здравствене делатности остварена је у 2016. години. Међу њима 

најважније су следеће:  

 
1. Нацрт закона о апотекарској делатности: 

 
 На ванредној седници Скупштине Фармацеутске коморе Србије која је одржана 

15.12.2015. године усвојен је предлог радне групе за Закон о апотекарској 

делатности као полазна основа за јавну расправу, која ће трајати 60 дана. 

 У току јавне расправе о предлогу Нацрта закона о апотекарској делатности стигло је 

45 примедби, коментара и предлога за измену и допуну од стране појединаца, 

самосталних приватних апотека, здравствених установа у државној и приватној 

својини, профе-сионалних удружења, удружења веледрогерија и синдиката. 

 Након завршене јавне расправе Радна група за израду Закона о апотекарској 

делатности интезивно је радила на свим предлозима који су пристигли и 

припремила предлог Нацрта Закона о апотекарској делатности који је прослеђен 

Скупштини Коморе на даљу надлежност. 

 Скупштина Коморе на седници одржаној 01.06.2016. године усвојила je предлог 

Нацрта Закона о апотекарској делатности који је прослеђен Министарству здравља 

на даљу надлежност. 

 Министар здравља РС је Решењем од 07.10.2016. године формирао Посебну радну 

групу за израду Нацрта закона о апотекарској делатности, коју чине представници 

Министраства здравља и Фармацеутске коморе Србије (Светлана Стојков, директор 

и Драгана Рајковић, генерални секретар). Први састанак Посебне радне групе 

одржан је 02.11.2016. године.  

 Министраство здравља је проследило Нацрт закона о апотекарској делатности 

Одбору за јавне службе 28.12.2016. године, а исти је утврдио Програм Јавне 

расправе о Нацрту Закона о апотекарској делатности од 13.01. до 02.02.2017. 

године.  

2. Континуирано у току године одржавани су састанци у вези актуелне 

проблематике у апотекарском сектору, са конкретним предлозима за њихово 

решавање:  

 

 Увођење јединствене малопродајне цене лека 
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 Увођење географских и демографских критеријума, односно доношење Мреже 

апотека, као део дугорочног системског решења 

 Измене Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова у хуманој медицине 

чији је режим издавања на рецепт 

 

 Разматрана проблематика државних апотека (решавање проблема у поступку 

централних јавних набавки за лекове, значај социјално одговорног понашања свих 

учесника у пружању фармацеутске здравствене делатности, питања апотека при 

домовима здравља у које је укључен и Покрајински секретаријат за здравље). 

 

3. Учешће у  раду на изменама и допунама Закона о коморама здравствених радника. 
 

4. Учешће у изради Нацрта Закона о лековима; Закона о здравственој заштити. 
 

5. Активности везане за Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног 

здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину. 
 

6. Учешће у изради Правилника о Листи производа који се могу продавати у апотеци. 

Радна група формирана 31.05.2016. године. (члан Радне групе као представник 

Фармацеутске коморе, Светлана Стојков). У децембру 2016. Радна група проседила 

министру здравља предлог Правилника на усвајање. 
 

7. Учешће у предлагању измена и допуна Правилника о ближим условима за спровођење 

континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, који је ступио на 

снагу 15.03.2016. године. 

 

8. Учешће у предлагању измена и допуна Правилника о приправничком стажу и стручном 

испиту, који је ступио на снагу 14.01.2016. године. 

 

9. Успостављена сарадња са посебним саветником министра здравља, дипл инг. 

електротехнике Мирославом Певцем, а у циљу укључивања фармацеута у Интегрисани 

здарвствени информациони систем (ИЗИС). 

 

 

2. САРАДЊА СА МИНИСТРАСТВОМ ЗДРАВЉА И МИНИСТАРСТВОМ 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

Обављено је више састанака по питању марже и јединствене малопродајне цене лекова 

на тржишту. Као резултат вишегодишњих иницијатива и бројних састанака којима су 

присуствовали и представници ресорног министарства, у октобру 2015. дошло је до 

доношења Одлукe Владе РС о изменама и допунама Уредбе о критеријумима за 

формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини која је објављена у “Сл. гласнику 

РС”, бр. 86/15 од 14.10.2015. године, а којима је повећана маржа за лекове чији је режим 

издавања на рецепт. Током 2016. године настављене су активности и сарадња ради бољег 

регулисања критеријума за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини.  

Фармацеутска комора Србије, у сарадњи са здравственом инспекцијом Министарства  

здравља РС и тржишном инспекцијом Министарства трговине, туризма телекомуникација, 

иницирала је акцију санкционисања обмањујућег и неетичког оглашавања у апотекама. 

Апеловано је  на одговорног фармацеута апотеке, као и на дипломиране фармацеуте, 
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чланове Коморе, да стопирају јавно оглашавање попуста на цене лекова у својој апотеци, 

чимесе стиче утисак да је лек роба као и свака друга и да тржишни и комерцијални услови 

диктирају пословање апотека. 

 

3. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

 

Након што су у марту 2015. Коморе здравствених радника потписале Споразум о 

заједничком деловању настављена је сарадња комора здравствених радника на изменама и 

допунама првенствено Закона о коморама здравствених радника.  

Током 2016.године у континуитету су одржавани састанци представника комора 

здравствених радника, као и представника надлежног министарства. 

Заједничка иницијатива по питању измена и допуна законске регулативе која се тиче 

издавања, обнављања и одузимања лиценце здравственим радницима имала је за резултат 

усвајање поменутих измена, које су омогућиле несметан поступак обнављања лиценце.  

Коморе здравствених радника раде и на усклађивању своје праксе по питању 

поверених послова, како би се у свим коморама здравствених радника поступало 

једнообразно по питању издавања, обнављања и одузимања лиценце, упису и испису из 

Именика чланова Коморе и слично.   

 

 

4. САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И 

СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ 

 

Представници синдиката у здравству и Фармацеутске коморе Србије наставили су да 

заједнички наступају у циљу решавања проблематике у вези статуса запослених 

фармацеута, када је заштита интереса фармацеута у питању. Закључак је да је положај 

запослених у апотекама веома тежак, као и позиција државних апотекарских установа, и да 

модели тренутног финансирања апотекарског сектора нису одрживи, што је наглашено на 

више заједничких састанака где су били присутни представници Министарства здравља, 

локалних самоуправа, РФЗО и других институција. 

 

5. САРАДЊА СА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ШКОЛУЈУ 

МАГИСТРЕ ФАРМАЦИЈЕ  

 

Настављена је сарадња на  неколико тема од којих су најважније: уписна политика, 

начин акредитације наставних програма факултета и потреба за усаглашеним стандардима 

на националном нивоу, питање регулисаних професија. 

Представници  високошколских институција су упознати са Национални оквир 

компетенција фармацеута у јавним апотекама Србије, и указана је његова важност и 

имплементација, како би компетенције и перформансе свршених студената фармације 

биле у складу са праксом, односно потребама грађана. Најављена је и сарадња на изради 

оквира компетенција завршних година студија фармације, како би се обезбедила 

хармонизација компетенција и квалитета услуга у апотекама. 

Осим тога, покренута је  иницијатива за дефинисање звања дипломираних фармацеута 

који нису завршили студије према Болоњској конвенцији у магистар фармације. За сада не 

постоји могућност изједначавања звања „дипломирани фармацеут“ у „магистар 

фармације“, али постоји могућност издавања Уверења о еквивалентности ове две дипломе.  
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Током 2016. године Фармацеутска комора Србије, у сарадњи са Фармацеутским 

факултетом Универзитета у Београду наставили се укључила у израду Каталога занимања, 

са одговарајућим предлозима. Поред тога, представници обадве институције су у дале 

предлоге за измену Нацрта Закона о регулисаним професијама и признавању 

професионалних квалификација, кроз који се настоји да се дође до позитивног решења, 

односно изједначавање назива „дипломирани фармацеут“ с називом „магистар фармације“.  

 

 

6. САРАДЊА СА ФАРМАЦЕУТСКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ 

 

Комора је у току 2016. години, по појединим питањима имала додатну сарадњу са 

Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, и то кроз учешће представника 

Коморе у раду Центра за развој фармацеутске и и биохемијске праксе, као и пројектима на 

истраживањима и развоја фармацеутске праксе. Обе институције су подржале иницијативе 

фармацеута у спровођењу пројеката, како на нивоу појединачних, тако и пројеката на 

ширем нивоу. 

 

7. САРАДЊА СА PGEU 

На основу Одлуке Скупштине Фармацеутске коморе Србије која је одржана 24.02.2016. 

године Комора је аплицирала за чланство у PGEU, препознајући ову органиизацију као 

партнера од изузетног значаја везано за јавне апотеке, посебно по питању законске 

регулативе и приступним преговорима за улазак у Европску Унију. На седници Генералне 

Скупштине PGEU (Pharmeceutical Gorup of European Union) која је одржана 8. јуна у 

Бриселу, Фармацеутска комора Србије је једногласно примљена као члан посматрач.  

Са овом институцијом остварена је интензивна сарадња кроз пружање мишљења и 

подршке у вези законске регулативе која се примењује у земљама ЕУ као и законских 

прописа који треба да се донесу у нашој земљи. Представник Коморе присуствовао као 

посматрач на седници Генералне Скупштине у Бриселу у новембру  месецу 2016.  

 

8. САРАДЊА СА РФЗО 

 

Решавања проблема потписивања уговора са РФЗО апотека ван плана мреже (приватне 

апотеке) у јануара 2016. године услед објективних разлога везано за продужење рока за 

обнављање одобрења за самостални рад – лиценце. Допуне Правилника о уговарању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2016. годину усвојене су од стране Управног одбора РФЗО на седници одржаној 

13.01.2016. године, објављене у “Сл. гласнику РС”, бр. 3/16 од 15.01.2016. године. 

 

У току 2016. године иницирано више састанака са представницима Републичког фонда 

за здравствено осигурање а у вези са проблемима у поступку централне јавне набавке и 

уговарања, све у циљу решавања изузетно тешке ситуације у апотекарском сектору Србије. 

Већини састанак присуствовали и представници Синдиката.  
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9. САРАДЊА СА АПОТЕКАМА  

 

У току 2016. године одржано је више састанака са представницима апотекарског 

система, појединачних и са представницима удружења (СФУС, СПАС, САД и др.), где су 

разматрани актуелни проблеми и пројекти. 

 

Одржани су састанци са директорима апотека из Плана мреже, на којима је 

анализирана актуелна проблематика у државном апотекарском сектору и предложена 

конкретна решења за  излазак из кризе. На састанку који је одржан фебруару 2016. године 

присуствовао је државни секретар Министарства здравља проф. др Берислав Векић и 

помоћници министара Слађана Ђукић и Драгана Вујичић 

Министарству здравља РС упућени су предлози који се пре свега односе на израду 

Стратегије за државни сектор здравства, с посебним освртом на апотеке и хитне измене 

важеће законске регулативе (израда посебног секторског закона, увођење географских и 

демографских критеријума приликом отварања апотека и потписивања уговора са РФЗО, 

укидање јавних набавки за лекове, отклањање проблема везано за рад ЗУ Апотека које су у 

блокади). Поред тога, Министарству здравља је предочена анализа одрживости пословања 

апотека из Плана мреже, односно проценат покривености трошкова за плате и основних 

материјалних трошкова од остварене марже (од почетка примене централизованих јавних 

набавки).  

На састанку одржаном у Фармацеутској комори Србије 12.02.2016., формирана је Радна 

група за налажење системског решења и превазиалажење финансијске кризе у пословању 

државних апотека. 

 

 

10. САРАДЊА СА ОДБОРОМ ЗА ЗДРАВЉЕ И ПОРОДИЦУ СКУПШТИНЕ РС 

 

Током 2016. одржан је састанак са др Дарком Лакетићем, председником Одбора за 

здравље и породицу Скупштине РС, који је  упознат са изузетно тешком ситуацијом у 

апотекарском сектору Србије и предлозима Коморе за систематско решавање нагомиланих 

проблема. Разговарало се о актуелној ситуацији у апотекарском сектору и могућим 

решењима кроз измену законских и подзаконских аката, што је и један од задатака овог 

Одбора. Председник Одбора је упознат за предлогом Нацрта Закона о апотекарској 

делатности који је усвојен од стране Скупштине Фармацеутске коморе. 

 

 

11. САРАДЊА СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРОМ ЗА ЗДРАВСТВО, 

СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ АП 

ВОЈВОДИНЕ 

 

Одржан састанак са доц. Др Зораном Гојковићем, Покрајинским секретаром за здрав-

ство, социјалну политику и демографију у Покрајинској Влади АП Војводине, где су као 

специфична питања наведени проблеми апотека при домовима здравља (финасијске и  

кадровске потешкоће).  
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12. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Поводом примене нових прописа о управљању фармацеутским отпадом одржавани су 

састанци са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 

везано пре свега за израду новог Правилника о управљању фармацеутским отпадом. 

Поменути Правилник представља један од приоритета будуће сарадње како би се апотеке 

укључиле у процес прикупљања фармацеутског отпада од грађана, уз обезбеђење 

законских и других предуслова. Очекује се формирање Радне групе од стране 

Министарства здравља и Министарства пољопривреде и животне средине у коју ће бити 

укључени и представници струке. 

 

13. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ 

САМОУПРАВУ 

 

Фармацеутска комора Србије иницирала је састанак у Министарству државне управе и 

локалне самоуправе везано за примену чланова Закона о општем управном поступку који 

су почели да се примењују јуна 2016. године, са циљем да се члановима Коморе који 

достављају документацију за упис у Именик олакша поступак. Састанак је одржан 

27.06.2016. године са помоћником министра Драженом Маравићем, на коме су усаглашени 

ставови по питању документације који чланови Коморе треба да достављају приликом 

уписа, поштујући начело ефикасности и економичности којима се Закон руководи. 

Министарству државне управе и локалне самоуправе упућено је и више дописа везано 

за решавање дуговања ЗУ Апотека у јавној својини, као и објављивање огласа за издавање 

простора наведних ЗУ у закуп другом правном или физичком лицу. 

 

14. САРАДЊА СА КОМОРАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА 

 

Сагледавајући ситуацију у апотекарском сектору Југоисточне Европе, представници 

комора из окружења препознали су заједничку потребу за разменом искустава и 

информација, као и конкретне сарадње на пројектима унапређења и истраживања 

фармацеутске праксе. Одлуком Скупштине ФКС, директор је овлашћен да потпише 

Меморандум о сарадњи са коморама из окружења, који је потписан  октобра 2015, који је 

резултирао оснивањем Асоцијације фармацеута југоисточне Европе.  

Према Споразуму, потписници су на недвосмислен начин изразили своје намере у вези 

унапређења и развоја струке; адекватног вредновања рада фармацеутске струке код 

надлежних органа, организованом наступу према институцијама Европске уније и 

обезебеђења услова за доступност квалитетних, сигурних и безбедних лекова, а све у 

интересу заштите јавног здравља грађана. Намера је да се активности нарочито усмере на 

подстицање развоја фармације, у складу са модерним и европским трендовима. Споразум 

су потписали представници комора фармацеута Србије, Федерације Босне и Херцеговине, 

Македоније, Црне Горе и Албаније.  

Током 2016. Године, сарадња са коморама из окружења настављена је кроз неколико 

стручних скупова у региону којима су присуствовали и представници комора земаља из 

окружења. 
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15. САРАДЊА СА КОМОРОМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 

 

Специфичност отежаног пословања апотека из државног сектора покренула је 

интензивну сарадњу са представницима Коморе здравствених установа, као и заузимање 

заједничких ставова на измени законске регулативе. Одржано је неколико састанака на ову 

и остале теме. 

 

16. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 

 

Представници Агенције за лекове и медицинска средства и ФКС, током 2016. одржали 

су неколико састанака, препознајући важност сарадње у циљу заједничких активности на 

имплементацији пројеката едукације фармацеута пре свега везано за пријављивање 

нежељених реакција на лекове, односно  фармаковигиланцу.  

Фармацеутска комора Србије је, 29.12.2016. у сарадњи са АЛИМС-ом организовала 

стручни састанак представника апотекарског сектора где су презентована и промовисана 

штампана издања АЛИМС-а намењена стручној јавности. 

 

17. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ 

УСТАНОВА СРБИЈЕ 

 

Одржани су састанци са представницима Агенције за акредитацију здравствених 

установа, како би процес акредитовања апотека био подржан и промовисан. Указано је 

како је број акредитованих апотека несразмерно мањи у односу на друге здравствене 

установе, као и број ангажованих спољних оцењивача-фармацеута. С тим у вези Одлуком 

Управног одбора Коморе од 06.12.2016. године упућена је иницијатива Агенцији за 

акредитацију здравствених установа Србије ради ревизије акредитационих стандарда за 

фармацеутску здравствену делатност. 

 

 

14. САРАДЊА СА РЕПУБЛИЧКОМ СТРУЧНОМ КОМИСИЈОМ ЗА ФАРМАЦИЈУ 
 

      Препознајући бројне проблеме и заједничке циљеве, ФКС се у неколико наврата 

обраћала РСК, ради сарадње и њиховог решавања: измена и допуна законске регулативе 

која би омогућила уређење апотекарског сектора Србије увођењем демографских и 

географских критеријума за отварање апотека, изменом Плана мреже, јединствене цене 

лекова, регистар апотека, усвајања ДАП-а од стране Министра здравља РС, учешће и 

подршка израде Закона о апотекарској делатности. 

 

18. САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ДР ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“ 

 

ФКС је активно учествовала у јавној расправи на нацрту Закона о јавном здрављу, као 

и предлога Стратегије јавног здравља у Републици Србији за период 2016-2025. године.  

Ревидирана је листа стручних надзорника и проширена.  
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У организацији Министарства здравља, одржан је састанак представника Коморе и ИЈЗ 

„Батут“ где је покренута сарадња ради решевања  актуелне проблематике у апотекарском 

сектору.   

 

19. САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА ПАЦИЈЕНАТА 

 

ФКС је наставила интензивну сарадњу са удружењима пацијената и у 2016. године. 

Поводом Дана апотекарства који је обележен 30.04.2016. године одржана су предавања 

у сарадњи са удружењима пацијената у циљу промоције фармацеутске струке и значаја 

сарадње између пацијента и фармацеута.  

Везано за дане здравља из календара здравља Светске здравствене организације, у 

часопису Апотекарска пракса објављени су интервјуи са следећим удружењима: Савез 

слепих Србије и Дашак – Друштво за права деце са астмом.    

 

20. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ МЕДИЦИНСКОГ ФОРУМА  

 

Фармацеутска комора Србије је, у оквиру Медицинског форума, делегирала одређене 

теме за 2016. годину, а то су: јединствена малопродајна цена лекова на тржишту 

Републике Србије, налажење системског решења за превазилажење озбиљне финансијске 

кризе у пословању апотека из Плана мреже, доношење струковног закона о апотекарској 

делатности и/или измене и допуне важеће законске регулативе, са посебним освртом на: 

увођење географских и демографских критеријума за отварање апотека, ревизија плана 

мреже апотека и добијање сагласности министра на документ ДАП, посебне активности по 

питању рекламирања и јавног оглашавања попуста на цене лекова и др. 

 

ОДРЖАНИ САСТАНЦИ НА ОГРАНЦИМА КОМОРЕ 

 

 У току 2016. године на огранцима су одржавани састанци: на огранку 

Београд одржано је 3 састанка, на огранку Војводина одржано 3 састанка, на огранку 

Крагујевац одржан је  1 састанак, на огранку Ниш одржано је 2 састанка. На њима су 

донети планови рада огранака за текућу годину, усвојени извештаји о раду из претходне 

године, разматрани предлози за измену и допуну законске регулативе, разматрана 

актуелна проблематика у апотекарском сектору, информисани чланови о поступку 

обнављања лиценци и др.  

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ЈУБИЛЕЈА И ДАНА ЗДРАВЉА 

 

 30.04.2016. – обележен је Дан апотекарства и том приликом су додељене захвалнице 

члановима Коморе и сарадницима за успешну сарадњу (извештај у прилогу) 

 31.05.2016. – Светски дан борбе против дуванског дима. Чланови редакције часописа 

Апотекарска пракса, уз овлашћење Међународне фармацеутске федерације ФИП, 

превела је документ „Успостављање заједнице без дуванског дима“. Документ је 

подржан и од стране Канцеларије за превенцију пушења Института за јавно здравље 

„Др Јован Јовановић Батут“.  

 25.09.2016. –У сарадњи са Савезом фармацеутских удружења Србије, обележен је  

Светски дан фармацеута. Поводом овог дана, организовано је такмичење за 
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фармацеуте у јавним и болничким апотекама. Прве три награђене колегинице 

присуствовале су 66. Симпозијуму СФУС-а који се одржава на Златибору од 13-16. 

октобра. 
 

АКТИВНОСТ РАДНИХ ГРУПА 

 

Радна група за израду предлог Нацрта закона о апотекарској делатности одржала је 

више састанака  и израдила поменути предлог који је представљен члановима Скупштине 

Коморе на седници 15.12.2015. године. На тој седници донета је одлука о спровођењу јавне 

расправе у вези овог нацрта у трајању од 60 дана. Након завршене јавне расправе Радна 

група је интезивно радила на свим предлозима који су пристигли и припремила предлог 

Нацрта Закона о апотекарској делатности који је прослеђен Скупштини Коморе на даљу 

надлежност. 

Радна група за процену компетенција фармацеута пратила примену/имплементацију 

документа Национални оквир за процену компетенција фармацеута, са акцентом на 

самоевалуацију и упознавање колега са значајем процене и самопроцене компетенција 

фармацеута. 

 

УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 

 

 Поводом учесталих, бруталних напада на здравствене раднике, министар здравља РС 

основао је Радну групу за безбедност здравствених радника чији су чланови 

представници Министарства здравља, комора здравствених радника и синдиката, и 

представници комора здравствених радника. 15.03.2016. године и на стручном 

скупу„Стање и унапређење безбедности у здравственим установама“ који је 

организовала Привредна комора Србије у сарадњи са Министарством здравља и 

Министарством унутрашњих послова РС, говорило се о овој теми 

 20.03.2016. Девета конференција “Маркетинг у фармацији“ у Шапцу, излагање 

Светлане Стојков „Закон о апотекарској делатности – структура и значај“ 

 23.03.2016. Округли сто „Транспарентност здравственог система: сарадња здравства и 

правосуђа“  

 24.03.2016. Стручни скуп „Здравство за будућност– реформе у служби пружања јавних 

услуга по мери грађана“ 

 08.04.2016. стручни скуп „Колико смо близу савременом лечењу“; Скуп је посвећен 

теми доступности иновативних лекова пацијентима у Србији, са једном од главних 

тема - усвајање системског решења за транспарентну, савремену и ефикасну Листу 

лекова у Србији. На скупу су говорили цењени светски стручњаци са Харвард и 

Корвинус Универзитета, представљени су резултати специјалне студије случаја о 

Србији и компаративне анализе здравствених система земаља Балкана, које је 

реализовао реномирани међународни лист The Economist, као и ПВА систем процене 

здравствених технологија. 

 14.-15.05.2016. Учешће (са излагањем Светлане Стојков) на VI Симпозијуму магистара 

фармације Коморе федерације БиХ, у Неуму. 
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 19.-21.05.2016. EXPO medic  

 01.-05.06.2016. Учешће (са сажецима стручних радова Светлане Стојков и Драгане 

Рајковић) на Конгресу фармацеута Македоније у Охриду. 

 26-28. 05. 2016. одржан је 13. Симпозијум магистара фармације и медицинске 

биохемије Републике Српске у организацији Фармацеутске коморе Републике Српске 

 24.06.2016. у Привредној комори Србије округли сто на тему “Управљање 

медицинским и фармацеутским отпадом у Србији“  

 29.06.2016. округли сто на тему „Истраживања о клиничким испитивањима у Србији“ у 

сарадњи са организацијом Србија у покрету 

 05. и 06.07.2016. едукација на тему имплементације ИЗИС-а 

 23.09.2016. присуство конгресу ISPOR Србија у Београду 

 07.-09.12.2016. стручни скуп у Врњачкој Бањи – презентација Светлане Стојков 

„Изазови апотекарске делатности у Србији“ 

 02.-04.12.2016. VI симпозијум магистара фармације БиХ у Зеници. Уводно 

предавање симпозијума одражала Светлана Стојков: „Компетенције фармацеута као 

одредница професионалног развоја“ 

 

 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

 01.02.2016. гостовање на телевизији Happy у вези Апотеке „Панчево“. 

 04.02.2016. гостовање на телевизији Коперникус. 

 30.05.2016. године, по први пут, организован Дан отворених врата за медије. 

 25.09.2016. гостовање Соње Стојиљковић на Студио “Б“ поводом Светског дана 

фармацеута. 

 26.09.2016. гостовање Светлане Ристић на Радио „Београд“ поводом Светског дана 

фармацеута. 

 26.09.2016. Конференција за новинаре поводом Светског дана фармацеута. 

 28.09.2016. гостовање Соња Стојиљковић и Бранка Петровића на РТС. 

 29.09.2016. гостовање Драгане Рајковић на Радио Београд 1 – иновативни лекови. 

 

 

ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“ И АП ONLINE 

 

 У 2016-ој години укупно је објављено 4 броја гласника ФКС Апотекарска Пракса 

број 110, 111, 112, и 113, у складу са усвојеним Планом за 2016. годину.  

 Закључно са 31. децембром 2015. године број адреса на које се шаље часопис је  

6581 и односи се на све фармацеуте који имају активан статус без обзира на уплату 

чланарине.  

 Часопис је током целе године информисао чланство о свим активностима и раду 

Фармацеутске коморе Србије, њених органа и огранака, као и осталим догађајима у 

фармацеутској струци код нас и у свету.  

 Као новитет ове године уведен је и обавезни део посвећен фармацеутској 

здравственој заштити, односно обележавање одређених дана здравља из календара 

Светске здравствене организације: Светски дан борбе против дијабетеса, Светски 
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дан вида. Промоцију ових дана кроз текстове у Апотекарској пракси, пратили су и 

додатни материјали који су објављивани на сајту Коморе, а који су имали за циљ 

помоћ члановима Коморе при спровођењу активности промоције здравља и 

превенције болести. 

 Настављено је са излажењем електронског броја часописа. Укупно је објављено 4 

броја, који су тематски били посвећени одређеним значајним догађајима: Измена и 

допуна законске регулативе, Светски дан фармацеута, Светски конгрес ФИП 2016, 

и друго.  

 

ПРОЈЕКТИ 

 

1. Настављене активности у оквиру пројекта Упознатост возача са утицајем лекова, 

алкохола и опојних дрога на способност управљања моторним возилима 

(Координатори пројекта: Роланд Антонић, Сандра Везмар-Ковачевић, Светлана 

Стојков). Успостављена сарадња са Министарством саобраћаја и телекомуникација и 

Агенцијом за безбедност у саобраћају. Заједничким активностима обележена Недеља 

превенције повреда у саобраћају (22-28.04.2016. године).  

 

2. Процена и развој компетенције фармацеутa (Радна група ФКС, координатор 

Светлана Стојков) 

 

Наставак пројекта развоја и процене компетенција фармацеута у апотекама 

примарног нивоа је остварен кроз промоцију Националаног документа и његову 

имплементацију у свакодневној пракси.   

 

 

 

САЈТ ФКС 

 

У току 2016. године,  сајт Коморе је унапређен у следећем: 

 

 Члановима Коморе је доступан унапређен ПОРТФОЛИО који на једноставан и 

систематизован начин представља подршку фармацеутима у препознавању и 

представљању сопствених компетенција, професионалног искуства,  ставове, 

размишљања и филозофију обављања делатности. 

 Од августа месеца на сајту је осмишљен подсајт који је посвећен 

АПОТЕКАРСКОЈ ПРАКСИ, а који уређује редакција часописа Апотекарска 

пракса. Овај подсајт има пет одвојених сегмената: Лекови, Саветовање 

пацијената, Промоција здравља у апотеци, Болничка фармација и Законска 

регулатива и етика. У сваком од ових сегмената налази се одговарајући садржај 

који може бити од помоћи фармацеуту у свакодневној пракси. У оквиру дела 

Промоција здравља у апотеци, осмишљен је промотивни материјал за Светски 

дан фармацеута, Светски дан срца и Европски дан рационалне употребе 

антибиотика.  
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 Нова садржај на сајту Коморе је и подсајт посвећен пацијентима – ПОДРШКА 

ПАЦИЈЕНТИМА, у оквиру кога се објављује промотивни материјал, корисници 

су упознати са изгледом ИД картице Коморе како би могли да препознају 

лиценцираног фармацеута у апотеци, као и са етичким кодексом фармацеута 

Србије.  

 

Сајт ФКС је одржаван редовно, информације су пратиле свакодневне активности и рад 

органа Коморе. Мејлинг листа Коморе броји 4.252 чланова, који редовно примају 

информације путем циркуларног мејла.  

АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КЕ 

 

Јавним позивом за акредитацију програма КЕ, који је расписан 31.12.2015. године, 

дефинисано је 4 термина за акредитацију у току 2016. године:  

 15-30. јануара,  

 01-15. априла,  

 01-15. јула,  

 01-15. Октобра. 

 

 

 

Преглед програма КЕ који су предати на акредитацију преко Фармацеутске коморе  

Србије  у току 2016. године 

 

Врста програма  Јануар Април Јул Октобар УКУПНО 

Стручни састанци 60 22 35 25 142 

Курсеви 23 1 7 -               31 

Конгрес-Симп. - 19 2 1 22 

Тест у пис./ел. 

форми 

17 - 16 3               36 

 

Семинар - 4 4 1 9 

УКУПНО 100 46  64             30             240 

 

 

Радна група ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије је 

прегледала пристиглих 240  програма КЕ, по следећем принципу:  

 преглед Пријаве за акредитацију и утврђивање: комплетности пријаве, адекватно 

дефинисане теме и јасно дефинисаних циљева и вештина,  

 преглед биографије предавача и утврђивање испуњености услова дефинисаних 

важећим законским актима, 

 преглед сажетка програма КЕ и референци на којима се рад заснива, 

 преглед Одлуке стручног тела организатора. 

 

На основу горе наведених параметара и критеријума који дефинишу законска акта и 

процедура прописана од стране ЗСС, даје се коначан предлог за акредитацију програма КЕ 

са дефинисаним бројем бодова или предлог за одбијање програма КЕ.  
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Предлози за акредитацију или одбијање програма КЕ донети су консензусом свих чланова 

Радне групе.  

Радне групе ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије, који су 

предложени од стране Фармацеутске коморе Србије, и то: Јела Милић, Зорица Басић, 

Анета Перић, Јасна Ристић, Светлана Ристић, испоштовале све обавезе према 

Фармацеутској комори Србије за акредитацију програма КЕ у 2016. години, које су 

предвиђене потписаним уговорима о исплати хонорара на име поменутих активности. 

 

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА 

У 2016. години обележено је 10 година од када је пројекат Виртуелне школе започео са 

имплементацијом.  

Током 2016. године акредитована су четири нова пакета образовања у сарадњи са 

Српским апотекарским друштвом, у складу са усвојеним Планом за 2016. годину.  

1. Тема: "Главобоља у свакодневној апотекарској пракси“ 

Евиденциони број: Б-217/16 Одлука 153-02-3989/2016-01 од 21. новембра 2016. године 

Аутор: Николина Скорупан, дипл. фарм. спец., број бодова за слушаоце – 5 

 

2. Тема: "Интеракције лекова и хране“ 

Евиденциони број: Б–126/16 Одлука ЗСС 153-02-1790/2016-01 од 19. мaja 2016. године 

Аутор: проф. др Сандра Везмар-Ковачевић , број бодова за слушаоце – 5 

3. Тема: " Употреба лекова током трудноће и у перидоу дојења“ 

Евиденциони број: Б–199/16  Одлука ЗСС  153-02-2768/2016-01 od 18. августа 2016. године 

Аутор: проф. де Катарина Вучићевић; број бодова за слушаоце – 5 

4. Тема: " Пројектовање и развој нових фармацеутских услуга на примеру 

саветовања пацијената са дијабетесом“ 

Евиденциони број: Б – 229/16 Одлука ЗСС  153-02-3989/2016-01 od 21. новембра 2016. 

године Аутор: Јасмина Урошевић,  дипл. фарм. спец., број бодова за слушаоце – 5 

 

ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ЕДУКАЦИЈА У 2016 

1 Рационална терапија и превенција инфекција уринарног 

тракта 

 627 6 мес. 

2 Дијабетес мелитус - лечење и употреба инсулина, исхрана, 

побољшање квалитета живота 

 424 7 мес. 

3 Алергијски ринитис 1263 11 мес. 

4 Атопијски дерматитис - узроци и правилна нега 1079 11 мес. 

5 Интеракције лекова и хране   594 7 мес. 

6 Употреба лекова током трудноће и у периоду дојења   373 4 мес. 

7 

 

Пројектовање и развој постојећих и нових фармацеутских 

услуга на примеру саветовања пацијената са дијабетесом 

    32 1 мес. 

8 Главобоље у свакодневној апотекарској пракси   122 1 мес. 

 УКУПНО 4514  
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ЕВИДЕНЦИЈА ПРОГРАМА КЕ 

 

 

У току 2016. године обрађено је 1743 извештаја о одржаним програмима КЕ. У 

току 2016. године континуирано је пружана стручна и техничка помоћ свим 

организаторима програма КЕ. 

У складу са Правилником Комора је на основу појединачних захтева чланова који 

су пасивно или активно учествовали на међународним скуповима,  објавили стручне 

радове или боравили у студијским посетама у иностранству, обрадила укупно 95 предмета. 

 

 

  

 

            Председник Скупштине 

                 Биљана Илић, дипл. фарм.  

 


