ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
за 2017. годину

Фармацеутска комора Србије, основана je 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.
Фармацеутска 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

Фармацеутска
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Огранак Војводина
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Директор
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Референт
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1
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У току 2017. године, Комора је обавила следеће послове:
РАД ОРГАНА ФКС У 2017. ГОДИНИ
Фармацеутска комора Србије је у 2017. години одржала 1 седницу Скупштине, 5
седница Управног одбора, 3 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
Дупликати одобрења за самостални рад-лиценци
Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценци за област
специјалистичку
Решење о одузимању одобрења за самостални рад - лиценце

351
2
2

Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценце
Решења о привременом одузимању лиценце (због недостојности)
Решење о утврђивању права на поседовање одобрења за самостални
рад –лиценце
Уверења

563
1
10

Број донетих решења у вези уписа у именик чланова Коморе
Огранак Београд
Решење о упису у именик редовних чланова
Решење о престанку чланства
Решења о упису промене послодавца
Решења о упису по промени огранка
Решења о упису у именик по промени (презиме, адреса)
Решења о брисању по службеној дужности
Потврда у вези отварања апотеке
Огранак Војводина
Решење о упису у именик редовних чланова
Решења о упису приправника у Именик
Решења о упису по промени огранка
Решења о упису добровољних чланова у Именик
Решење о престанку чланства редовних чланова

97

36

205
38
218
47
132
2
11
104
5
28
1
25
3

Решења о промени послодавца, апотеке, статуса оснивача
Решења о промени статуса приправника
Решење о промени презимена, адресе, пребивалишта
Решења о престанку чланства по службеној дужности
Решење о престанку чланстава по основу смрти
Потврде због отварања огранка/апотеке
Захтев за нову лиценцу
Захтев за обнову лиценце
Огранак Ниш са КиМ
Решење о упису у именик
Решење о престанку чланства
Решења о упису приправника
Решења о упису по промени података
Рашење о упису по промени огранка
Решење о престанку чланства по службеној дужности
Решење о престанку чланства по основу чињенице смрти
Решења о утврђивању обављања приправничког стажа
Потврде
Захтев за обнову лиценце
Огранак Крагујевац
Решење о упису у именик
Решење о престанку чланства по захтеву члана
Решења о промене огранка
Решења о промени података
Решења о престанку чланства по службеној дужности
Потврде у вези оснивања апотека
Захтев за издавање лиценце
Захтев за обнављање лиценце

214
2
76
4
4
9
104
67
101
28
3
195
11
3
1
3
12
51
118
9
19
238
6
6
108
74

У току 2017. године спровођен је континуирани поступак обнављања лиценце
члановима Коморе у укупно 23 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 2017. године износи 351.
У току 2017. године сходно изменама Правилника о ближим условима за издавање,
обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник
РС“, бр.119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015), одржано је укупно 8 термина за полагање
лиценцног испита. Укупан број кандидата који је полагао лиценцни испит је 8, од којих је
успешно пoложило лицинцни испит 6 кандидата.
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Остали послови и активности Коморе у 2017. 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 2017. години. Међу њима
најважније су следеће:
1. Нацрт закона о апотекарској делатности:
 Спроведена јавна расправа на Нацрт Закона о апотекарској делатности у периоду од 13.
јануара до 2. фебруара 2017. године, и то у:
- Београду, 13. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 14:00 часова, у
просторијама Привредне коморе Србије;
- Новом Саду, 17. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 15:00 часова, у великој
сали Скупштине АП Војводине;
- Крагујевцу, 18. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 13:00 часова, у
Скупштинској сали Града Крагујевца;
- Нишу, 19. јануара 2017. године, у периоду од 10:00 до 15:00 часова у Амфитеатру
АО Mедицинског факултета у Нишу.
 Извештај о одржаној јавној расправи, који је по окончању јавне расправе било
потребно објавити на интернет страници Министарства здравља и порталу е-управе
најкасније у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, није објављен.
 Фармацеутска комора Србије је више пута у периоду март-октобар 2017. године
инсистирала код надлежног Министарства здравља на даљим активностима везано за
Нацрт закона о апотекарској делатности.
 На иницијативу директорке Фармацеутске комора Србије 09.10.2017. године одржан је
састанак са помоћником министра Мирјаном Ћирић по овом питању. У разговору је
најављена могућност да ће се предлози из Нацрта закона о апотекарској делатности
интегрисати у Нацрт закона о здравственој заштити. Директорка Коморе је изнела став
да такав предлог неће довести до трајног решења стања у апотекарском сектору и да
Фармацеутска комора Србије инсистира на доношењу посебног секторског закона.
 Фармацеутска комора Србије није званично обавештена од стране надлежног
министарства о разлозима за повлачење овог закона из процедуре.
 Децембра 2017. од стране Министарства здравља Фармацеутској комори Србије
прослеђен је Нацрт закона о здравственој заштити, у коме се налазе интегрисани и
одређени чланови из Нацрта закона о апотекарској делатности, и то: Мрежа апотека,
географски (измењен, са 300 метара смањено на 200 метара) и демографски критеријум
за отварање апотека (4.000 становника), оглашавање, фармацеутска инспекција и њене
надлежности. Нацрт закона о здравственој заштити прослеђен је председницима
огранака у циљу изјашњавања чланова Скупштине Коморе.
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2. Правилник о листи производа који се могу продавати у апотекама
 Правилник о листи производа који се могу продавати у апотекама објављен у „Сл.
Гласник РС“, бр. 53/17 од 30.05.2017. године.
 Усвојени Правилник садржи елементе који су одбачени од стране Фармацеутске
коморе Србије 2014. године, као и од стране Радне групе за израду правилника о листи
предмета који се могу продавати у апотеци (основане решењем министра здравља бр.
119-01-00315/2016-10 од 31.05.2016. године), и то: средства за надоградњу трепавица,
вештачке трепавице и козметичка сочива у боји, средства за бојење подручја око очију,
средства за бојење и избељивање косе, средства и прибор за одржавање хигијене,
средства и прибор за прање и одржавање чистоће ствари, остала папирна галантерија и
кесе за паковање од различитог материјала (ПВЦ, најлонске, папирне, платнене),
гардероба, кишобрани, чарапе и други текстилни одевни предмети који долазе у
контакт са кожом, храна намењена спортистима и особама са повећаном телесном
активношћу, бомбони и жвакаће гуме за заштиту усне дупље и грла.
 Након објављивања Правилника у Фармацеутској комори Србије одржана је хитна
седница Управног одбора на којој је донет заједнички став да се упути допис министру
здравља асс. др Златибору Лончару са захтевом за повлачење наведеног Правилника.
 Овом допису прикључили су се Републичка стручна комисија за фармацију, Савез
приватних апотекара Србије и Српско апотекарско друштво. О истом обавештен је и
председник РС, Александар Вучић.
 Према одлуци Управног одбора, Фармацеутска комора Србије покренула је активности
у циљу обавештавања стручне и опште јавности у вези са горе поменутим
Правилником. Сходно томе, у Фармацеутској комори Србије, дана 09.06.2017. године
одржана је конференција за штампу којој су присуствовали представници
Фармацеутске коморе Србије, Републичке стручне комисије за фармацију,
Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Етичког одбора Фармацеутске
коморе Србије и Савеза приватних апотекара. Након конференције општој и стручној
јавности упућено је Саопштење за јавност.
3. Континуирано у току године одржавани су састанци у вези актуелне
проблематике у апотекарском сектору, са конкретним предлозима за њихово
решавање:
 Разматрана проблематика државних апотека (нелегално издавање у закуп ЗУ Апотека у
јавној својини и апотека при домовима здравља у које је укључен и Покрајински
секретаријат за здравље, решавање проблема у поступку централних јавних набавки за
лекове, значај социјално одговорног понашања свих учесника у пружању фармацеутске
здравствене делатности).
 Увођење јединствене малопродајне цене лека - по овом питању Фармацеутска комора
је у неколико дописа упућеним релевантним институцијама наводила неопходност
уједначавања цена лекова који се издају уз лекарски рецепт, чиме би се обезбедила
једнака доступност за све кориснике, као и лојална конкуренција између апотека,
заснована на квалитету фармацеутске услуге.
 Измене Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова у хуманој медицине чији је
режим издавања на рецепт.
 Измена Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину.
 Измене Закона о јавним набавкама и Закона о здравственом осигурању.
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 Измене Уредбе о планирању и врсти робе и услуга за које се спроводе централизоване
јавне набавке.
По горе наведеним питањима Фармацеутска комора Србије се у више наврата обраћала
дописима Министарству здравља, Министарству државне управе и локалне самоуправе,
Министарству финансија и Републичком фонду за здравствено осигурање у циљу
доношења системског решења. Дописи су упућени и кабинету премијера Републике
Србије. На заједничком састанку који је одржан 12. јуна разматрани су различити
предлози, али није дошло до конкретних закључака. До одржавања новог заједничког
састанка у 2017. години није дошло.
4. Вредновање радних места у каталогу радних места у јавним службама
 Радна група за вредновање радних места у каталогу радних места у јавним службама,
која је основана решењем министра здравља бр. 119-01- 445/2017-02 од 04.08.2017.
године, на укупно 8 састанак одржаних у периоду октобар – новембар 2017. године
разматрала је предлог који је Министарству здравља доставило Министарство државне
управе и локалне самоуправе (МДУЛС).
 Предлог је садржао вредновање 10 типичних радних места у здравству, по оцени
експертске групе МДУЛС, међу којима се налазило и радно место магистра фармације,
а које сврстано у 8 платни разред, најниже од свих високо образованих здравствених
радника, односно два платна разреда испод доктора медицине и доктора стоматологије.
 На иницијативу представника Фармацеутске коморе Србије и уз подршку чланова
Радне групе, радно место магистра фармације изједначено је са доктором медицине и
доктором стоматологије, а радно место магистра фармације специјалисте са доктором
медицине специјалистом и доктором стоматологије специјалистом.
 Фармацеутска комора Србије се и писаним путем обратила МДУЛС-у везано за
предлог њихове експертске групе.
 Радна група Министарства здравља је крајем новембра 2017. године допис са
предлогом вредновања радних места у здравству упутила МДУЛС. Сагласност
МДУЛС-а се још увек очекује.
 Представник Коморе у овој Радној групи је дипл. фарм. спец. Драгана Рајковић.
5. Интегрисани здрaвствени информациони систем (ИЗИС)
 Успостављена сарадња са посебним саветником министра здравља, дипл инг.
електротехнике Мирославом Певцем, а у циљу укључивања фармацеута у Интегрисани
здрaвствени информациони систем (ИЗИС).
 По питању е-рецепта Фармацеутска комора је упутила захтев да се приликом логовања
на налог од стране дипломираног фармацеута/магистра фармације као шифра користи
ИД број или број лиценце. Оваквим повезивањем података избегла би се злоупотреба
лиценце и створила могућност да се рад апотека и испуњавање услова по питању кадра
прати на једноставан и транспарентан начин.
 Очекујемо да овај захтев Коморе буде у потпуности имплементиран, у току
спровођења пилот пројекта е-рецепта који је започео 30. октобра 2017. године.
6. Прикупљање података у циљу формирања Мреже апотека
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 На основу дописа који је Фармацеутска комора Србије 28.11.2016. године примила од
Министарства здравља РС, бр. 500-01-1350/2016-02, у коме се наводи да су у циљу
формирања Мреже потребни подаци о тренутном броју и рапореду апотека на
територији Републике Србије, као и кадровској структури, Фармацеутска комора
Србије је у току 2017 године покренула активности везане за прикупљање наведених
података.
 Током 2017. године континуирано је вршен унос општих и посебних података из
образаца 1 и 2 који су достављени од стране приватних и државних здравствених
установа – апотека. Подаци се односе на организационе јединице, тип и врсту
власништва, број фармацеута, одговорне фармацеуте, градске и катастарске општине.
 Анализа прикупљених података и прослеђивање Министарству здравља планирано је
за прво тромесечје 2018. године.
7. Радна група за израду националне политике у области лекова
 Решењем министра здравље бр. 119-01-511/2017-06 од 03.10.2017. године формирана је
Радна група за израду националне политике у области лекова у Републици Србији до
2023. године. Задатак ове Радне групе је да изради предлог националне политике и
предлог плана активности у циљу њеног спровођења. Представник Фармацеутске
коморе у овој Радној групи је доц. др Светлана Стојков. Радна група није имала
састанке у 2017. години.
8. Учешће у раду на изменама и допунама закона и подзаконских аката
 У току 2017. године одржани су састанци везано за измену и допуну Закона о коморама
здравствених радника и Правилника о ближим условима за спровођење континуиране
едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике, који је ступио на снагу
15.03.2016. године. Радна група за израду Закона о изменама и допунама закона о
коморама здравствених радника основана је 2015. године. Представник Коморе у овој
Радној групи је дипл. фарм. спец. Драгана Рајковић.
 Радна група за израду Правилника о изменама и допунама Правилника о ближим
условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике основана
је решењем министра здравља бр. 119-01-207/2017-02 од 05.05.2017. Представник
Фармацеутске коморе у овој Радној групи је доц. др Светлана Стојков.
9. Кампања за рационалну употребу антибиотика
 Министарство здравља Републике Србије покренуло је 18. новембра 2015. године
Кампању за рационалну употребу антибиотика, како би се сачувала ефикасност
антибиотика, смањила антимикробна резистенција, спречили нежељено продужење
трајања болести, смањили ризици од смртног исхода и смањили укупни здравствени
трошкови за лечење.
 Министарство здравља успоставило је новембра 2016. године партнерство са
Фармацеутском комором Србије.
 У партнерству са Министарством здравља, у оквиру Другог пројекат развоја здравства
Србије, организован је тест у електронској форми „Тимски рад здравствених радника и
едукација пацијената-предуслов за смањење антибиотске резистенције“, преко
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платформе за електронску едукацију Фармацеутске коморе Србије – Виртуелну школу
образовања, који је акредитован са 5 бодова за фармацеуте.
 У току спровођења прве фазе кампање за рационалну употребу антибиотика (28.08. –
15.09.2017. године) Фармацеутска комора је била активни учесник кампање и пружила
помоћ у расподели промотивног материјала апотекама које су се одазвале позиву да
учествују у истој.
2. САРАДЊА СА ОСТАЛИМ КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
Током 2017. године у континуитету су одржавани састанци представника комора
здравствених радника, као и представника надлежног министарства.
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.
Решењем Министарства здравља формирана је Комисија за безбедност здравствених
радника на чију иницијативу је спроведено истраживање о насиљу над здравстеним
радницима. Одлука о спровођењу истраживања о насиљу над здравственим радницима
донета је на састанку Комисије за безбедност здравствених радника Министарства здравља
Републике Србије, одржаном 25. јула 2017. године.
Путем интернет презентације Коморе и електронске поште упућен је позив свим
фармацеутима да узму учешће у овом важном истраживању, које ће бити основ за даљу
измену и допуну законске регулативе и увођење одговарајућих превентивних мера.
У периоду од 07.12.-08.12.2017.г поднето је укупно 15 (петнаест) пријава насиља над
дипл.фармацеутима путем е-поште Коморе. На основу поднетих пријава може се
констатовати да је пријављено у 14 (четрнаест) случајева вербалног насиља и 1 покушај
физичког насиља. Подносиоци пријава су предложили следеће превентивне мере: увођења
строжијих мера санкционисања насилника, побољшање статуса здравствених радника у
друштву, подизање свести друштва о проблему насиља, увођење статуса службеног лица,
информисање здравствених радника о поступању у случају напада, обуке за одбрану и
управљање стресним ситуацијама, увођење мера обезбеђења (аларми, камере), увођење
службеника обезбеђења, информисање пацијената, повећање ефикасности кроз повећање
броја особља и скраћење времена чекања.
3. 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.
Посебан акценат је стављен на нелегално издавање у закуп ЗУ Апотека у јавној својини
и апотека при домовима здравља.
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Одржани су састанци са представницима Синдиката запослених у здравству и
социјалној заштити и ГСЗСЗ „Независност“ 21.03. и 18.04.2017.

4. 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.
Током 2017. године Фармацеутска комора Србије и Фармацеутски факултет
Универзитета у Београду наставили су заједничке активности по питању Каталога радних
места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, са одговарајућим
предлозима.
Приватни Фармацеутски факултет из Новог Сада обратио се Фармацеутској комори са
иницијативом за покретање пројекта унапређења курикулума за студенте фармације који
се школују на овом факултету како би њихово знање било прилагођено потребама праксе у
складу са најновијим научним достигнућима. У циљу остваривања још боље сарадње са
образовним институцијама и помоћи студентима фармације, Фармацеутска комора је о
овом пројекту обавила разговоре са деканом Фармацеутског факултета у Београду и
представницима Медицицинског факултета - одсека за фармацију у Крагујевцу,
Медицицинског факултета - одсека за фармацију у Нишу и Медицицинског факултета одсека за фармацију у Новом Саду. На основу ове иницијативе покренут је пројекат
„Студент-будући фармацеут са 8 звездица“. Управни одбор Фармацеутске коморе је донео
одлуку којом се прихвата учешће у овом пројекту и за координатора пројекта именовао
доц. др Светлану Стојков, на седници одржаној 24.08.2017. године.
Током године је одржано неколико састанака са деканом факултета проф др Наташом
Љешковић Јовановић на којима су ближе дефинисане активности Факултета и Коморе, и
започето истраживање о информисаности студентске популације о улози, надлежностима
и повереним пословима Коморе. Ово истраживање је проширено на национални ниво на
десетом конгресу студената фармације одржаног на Златибору (20-24. 12. 20017).
Представници огранка Војводина су 18. марта. на позив Организационог одбора и
Научне секције Медицинског факултета у Новом Саду присуствовали Конгресу студената
Медицинског факултета.
На позив Фармацеутске студентске асоцијације Новог Сада (ПСАНС) представници
огранка Војводина активно су учествовали у пројекту „Фармација - професија и
могућности“. Циљ овог дводневног сајма који је одржан 21. и 22.октобра био је да још у
стадијуму студирања, студентима приближимо фармацеутску струку, да им се укаже на
могућности и актуелне трендове како у Србији тако и у свету и да их подстакнемо на
интензиван рад у циљу професионалног усавршавања.
На позив доц. др Драгане Павловић са Медицинског факултета у Нишу, Одсек за
фармацију, у организацији Националне Асоцијације Студената Фармације Србије
(НАПСЕР), дипл. фарм. Лидија Бојовић, председник Огранка Ниш са КиМ, учествовала је
на трибини „Магистар фармације-шта даље?“ и одржала презентацију о Фармацеутској
Комори Србије.
На позив проф. др Радмиле Величковић са Медицинског факултета, Одсек за
фармацију, дипл. фарм. Лидија Бојовић, председник Огранка Ниш са КиМ, учествовала је
на уводној радионици у оквиру Erazmus+ReFEEHS projekta (Reinforcement of the
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Framework for Experiental Education in Healthcare in Serbija), који се одржавао од 0103.07.2017. године на Универзитету у Нишу, под називом „Исходи засновани на
компетенцијама у образовању здравствених радника – Студијски програми и садржаји,
изазови у пракси и процене успеха студената“.

5. САРАДЊА СА ФАРМАЦЕУТСКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ
Одлуком бр. 1380/1 од 13.07.2017 именован је Програмски савет Центра за КЕ
Фармацеутског факултета у Београду чији је члан и представник Фармацеутске коморе
Србије.
Комора је у току 2017. години, по појединим питањима имала додатну сарадњу са
Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, и то пре свега кроз учешће
представника Коморе у раду Центра за развој фармацеутске и и биохемијске праксе, као и
пројектима на истраживањима и развоју фармацеутске праксе (континуирани развој
критеријума за одабир ментора из праксе, израда базе података установа/организација
наставних база, развој мреже наставних база, организација и праћење студентске стручне
праксе, сарадње са Центром за развој каријере и саветовање студената Универзитета у
Београду, учешће у пројекту „Саветовање пацијената“ и др.
Организација, координација, спровођење, извештавање и анализа извештаја о редовној
спољној провери квалитета стручног рада фармацеутске здравствене делатности,
испитивање задовољства корисника и запослених у апотекама. послови координације и
информисања стручних надзорника у сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут“.
Рад на унапређењу Правилника о показатељима квалитета и Методолошког упутства за
примарни, секундарни и терцијарни ниво фармацеутскe здравственe делатности и у
области медицинске биохемије.
Сарадња на Еразмус+ пројекту: “Reinforcement of the Framework for Experiential
Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS)“.
Сарадња на пројектима под радним називима: "Увођење нове услуге у апотеке у
Србији - клинички и економски исходи", креирање, координација и анализа резултата
неколико пројекта“; “Преглед терапије у популацији старих“ - национална студија и
учешће у CEE студији; „Економска анализа фармацеутске услуге превенцијe дијабетеса и
саветовањa“ (наставак из 2012. године); “Саветовање пацијената о рационалој терапији
асматичара“ (креирање националне студије); израда Националног водича за хитну
контарцепцију.
6. САРАДЊА СА PGEU
Фармацеутска комора Европске уније упутила је 01. фебруара 2017. године, писмо
премијеру Владе РС, Александру Вучићу и министру здравља, Златибору Лончару у коме
се пружа подршка за доношење законске регулативе у циљу уређења апотекарског сектора
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у Србији. У писму се наглашава да је апотекарска делатност у Европи високо регулисана и
да је велика већина европских апотека предмет одређених критеријума по питању
оснивања и власништва. Наводећи одлуке Европског суда правде и европску праксу у
апотекарској делатности PGEU закључује: “У светлу свих ових аспеката, препоручујемо
вам да усвојите регулативу која предвиђа правила везана за ексклузивно право власништва
од стране фармацеута, забрану вертикалне интеграције и правила о географским и
демографским критеријумима за формирање нових апотека. Верујемо да је таква
регулатива у складу са најбољом европском праксом, и што је најважније да је то у
интересу јавног здравља у Србији.”
Генерални секретар PGEU Jurate Svarcaite, присуствовала је обележавању 20 година
постојања и рада Фармацеутске коморе Србије (24. фебруар, Београд) и при томе одржала
пленарно предавање на тему „Допринос јавних апотека европским здравственим
системима”.
7. САРАДЊА СА РФЗО
У току 2017. године Фармацеутска комора је у више наврата упућивала дописе РФЗО
везано за актуелну проблематику у апотекарском сектору и проблеме везано за поступак
спровођења централних јавних набавки, покретала иницијативу за измену система
надокнаде и измену и допуну Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног
здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину. До сарадње по
овим питањима са РФЗО у току 2017. години није дошло.
На иницијативу Коморе, а поводом дописа које је РФЗО упутио свим филијалама
везано за мишљење Управе за јавне набавке из кога произилази да су приватне апотеке у
обавези да примењују Закон о јавним набавкама, одржани су састанци са представницима
РФЗО 4. новембра, и са директорком РФЗО, др Сањом Радојевић Шкодрић, 5. новембра.
Представници Фармацеутске коморе су истакли да је за Комору једино прихватљиво
решење изједначавање услова пословања приватног и државног сектора, по свим
питањима, па и по питању централних јавних набавки за лекове.
Везано за Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину, представници свих комора
здравствених радника су 21. децембра обавештени да су њихови представници, који су
претходно били делегирани као чланови Комисије за израду нацрта овог Правилника,
грешком изостављени из исте. Представници комора су 22. децембра (петак) добили Нацрт
Правилника са захтевом да на њега доставе мишљења до 25. децембра (понедељак), до 12
часова. Након достављања примедби од стране Фармацеутске коморе Србије у
дефинисаном року, добијен је одговор од РФЗО да је касно да се овако озбиљне примедбе
разматрају и евентуално уврсте у Нацрт Правилника.
8. САРАДЊА СА АПОТЕКАМА
Фармацеутска комора је у току 2017. години континуирано била у контакту са
апотекама које су имале потешкоће у пословању, како са ЗУ Апотекама тако и са
апотекама у оквиру домова здравља. На основу ових разговора покретане су иницијативе
за системско решавање проблема код надлежних институција, пре свега Министарства
здравља и Министарства државне управе и локалне самоуправе.
На основу заједничких или поједничаних примедби чланова Фармацеутске коморе
везано за поступак рационализације у одређеним установама, као и повреде права из
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радног односа, покретане су иницијативе за решавање истих, самостално или у сарадњи са
синдикалним организацијама.
Дана 22.02.2017. године у просторијама Фармацеутске коморе Србије одржан је
састанак представника фармацеута Апотеке „Нови Сад“ и директорке Коморе доц. др
Светлане Стојков. Састанак је инициран након дописа упућеног Фармацеутској комори
Србије у којем су фармацеути Апотеке Нови Сад изразили забринутост због тешке
професионалне и материјалне ситуације у којој се налазе већ дуже време.
Одржани су састанци са директорима апотека из Плана мреже (27.04. и 17.10.) на
којима је анализирана актуелна проблематика у државном апотекарском сектору и
предложена конкретна решења за излазак из кризе, на основу којих су упућени дописи
надлежним министарствима.
У току 2017. године одржано је више састанака и разговора са представницима
апотекарског сектора, појединачних и са представницима удружења (СФУС, СПАС, САД,
УФВ, КОНСТАНТИН ФАРМ и др.), где су разматрани актуелни проблеми и пројекти.
На иницијативу представника Савеза приватних апотекара Србије, покренута је
активност одржавања Конференције „Професионалност и либерализација у апотекарском
сектору: Европска искуства“, у чијој организацији су учествовали Савез фармацеутских
удружења Србије и Фармацеутска комора (октобар 2017).
9. САРАДЊА СА ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТОМ ЗА ЗДРАВСТВО,
СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И ДЕМОГРАФИЈУ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ АП
ВОЈВОДИНЕ
Одржан састанак са доц. др Зораном Гојковићем, покрајинским секретаром за здравство, социјалну политику и демографију у Покрајинској Влади АП Војводине, где су као
специфична питања наведени проблеми апотека као и израда плана мреже апотека у
Војводини (финансијске и кадровске потешкоће). Такође, заменик секретара др Снежана
Бојовић присуствовала је састанку чланова Клуба огранка Војводина у новембру 2017.
године.
10. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ПОЉОПРИВРЕДЕ

И

ЗАШТИТЕ

Радна група за израду Предлога Правилника о начину и поступку управљања
фармацеутским отпадом именована је решењем Министарства пољопривреде и заштите
животне средине бр. 119-00-00198/2016-16 од 09.02.2017. Представник Фармацеутске
коморе Србије у овој Радној групи је доц. др Светлана Стојков. Израда овог Правилника је
неопходан подзаконски акт за укључивање апотека у процес прикупљања фармацеутског
отпада од грађана, уз обезбеђење законских и других предуслова.
Од стране Фармацеутске коморе Србије у сарадњи са Фармацеутским факултетом
Универзитета у Београду, Радној групи је достављен предлог Нацрта Правилника, као
почетни документ.
Одржано је укупно осам (8) састанака Радне групе. До коначног усвајања наведеног
Правилника у току 2017. године није дошло, пре свега због спорног питања финасирања
трошкова уништавања фармацеутског отпада који би се прикупљао од грађана. Најављене
су измене и допуне Закона о управљању отпадом.
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11. САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ
У циљу решавања актуелне ситуације у апотекарском сектору са фокусом на дуговања
апотека у јавној својини и издавања истих у закуп, на иницијативу Коморе, одржана су два
састанка са Министарством државне управе и локалне самоуправе:
 Заједнички састанак коме су присуствовали и представници Министарства здравља,
Министарства финансија и Републичког фонда за здравствено осигурање 12. јуна, на
коме су разматрани различити предлози, али није дошло до конкретних закључака. До
одржавања новог заједничког састанка у 2017. години није дошло.
 Састанак представника Коморе и државног секретара МДУЛС-а Бојана Стевића, 20.
октобра, на коме је наглашено да се проблем мора решавати уз присуство надлежних
министарства и институција из области здравља и финансирања.
12. САРАДЊА СА КОМОРАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА
Током 2017. године, сарадња са коморама из окружења настављена је кроз неколико
стручних скупова у региону којима су присуствовали и представници комора земаља из
окружења.
Асоцијација комора југоисточне Европе одржала је састанак 25. фебруара у Београду,
на коме су присуствовали представници фармацеутских удружења и асоцијација из
Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Бугарске и Албаније.
Чланице Асоцијације су размениле значајне информације везано за постојећа законска
решења која регулишу апотекарску делатност и дале пуну подршку Фармацеутској комори
Србије у напорима за доношење Закона о апотекарској делатности. За новог
председавајућег Асоцијације у наредном једногодишњем периоду изабрана је директорка
Фармацеутске коморе Црне Горе Миланка Жугић.
У току 2017. године одржано су још четири (4) састанака Асоцијације, а представници
Фармацеутске коморе Србије присуствовали су: 18.-21. маја у Неуму, 25.-26. маја у
Скопљу, 03.-04. Јуна у Призрену и 11.-12. јуна у Подгорици.
13. 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. Формирана је и радна група састављена од представника установа чији су
рачуни блокирани. Дати су предлози за решавање проблема:
1.Хитно доношење Закона о апотекарској делатности, у коме ће бити јасно
дефинисани захтеви фармацеутске професије, и то: ограничење оснивачких права и
власништва апотека на фармацеуте, забрана вертикалне интеграције, увођење географских
и демографскох критеријума за отварање апотека.
2.Увођење мораторијума на отварање апотека, до усвајања Закона о апотекарској
делатности.
3. Хитно доношење од стране Министарства здравља документа Добра
Апотекарска пракса и усвајање Правилника о листи предмета који се могу
продавати у апотеци предложеног од стране Радне групе Министарства здравља, и
повлачење претходно усвојеног правилника.
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4.Увођење јединствене малопродајне цене лека који се издаје на лекарски рецепт,
на целој територији Републике Србије, како би услови пословања били једнаки за све
пружаоце апотекарске делатности, односно да се конкурентност заснива на квалитету
услуге.

14. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА
Представници Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) и Фармацеутске
коморе Србије су током 2017. одржали 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.
У сарадњи са Фармацеутском комором Србије, АЛИМС је спровела анкету са циљем
да се сагледа колико су здравствени радници упознати са публикацијом Национални
регистар лекова који издаје ова институција.
15. САРАДЊА СА АГЕНЦИЈОМ
УСТАНОВА СРБИЈЕ

ЗА

АКРЕДИТАЦИЈУ

ЗДРАВСТВЕНИХ

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.
На иницијативу Коморе при Агеницији за акредитацију здравствених установа Србије,
у марту 2017. формирана је Специјална радна група за ревизију стандарда за акредитацију
у области фармацеутске здравствене делатности (Апотека):
- Проф. др Валентина Маринковић, Фармацеутски факултет, Београд
- Доц. др Светлана Стојков, Фармацеутска комора Србије
- Дипл. фарм. спец. Јованка Франета, Апотека „Нови Сад“
- Дипл. фарм. спец. Александра Шукљевић, Апотека „Суботица“
- Дипл. фарм. спец. Сања Јовић, Апотека „Београд“
- Дипл. фарм. спец. Татјана Милошевић, Апотека „Мелем“, Шабац
- Дипл. фарм. спец. Ивана Поповић, Институ за онкологију и радиологију Србије
- Дипл. фарм. Ивана Васић, Клинички центар Крагујевац
- Дипл. фарм. спец. Аница Васић, ЗУА „Дона фарм“, Ниш
- Марија Павловић, фармацеутски техничар, ЗУА „Бену“, Београд
Током 2017. године одржана су четири састанка ове Радне групе. Анализом постојећих
стандарда и њихове применљивости у пракси, а у духу најављених измена законске
регулативе, дати су предлози за измену, односно допуну критеријума одређених
стандарда. Закључак радне групе је да Нацрт ревидираних стандарда треба ускладити тек
пошто се усвоји нови Закон о здравственој заштити и Закон о апотекарској делатности.
17. САРАДЊА СА РЕПУБЛИЧКОМ СТРУЧНОМ КОМИСИЈОМ ЗА ФАРМАЦИЈУ
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Решењем министарства здравља бр. 119-01-49/2017-02 од 31.01.2017, именована је
РСК за фармацију. Заједничке активности и сарадња са РСК била су усмерене на наставак
решавања проблема из праксе, са нагласком на измену подзаконских аката и доношења
секторског закона:
1. Израда образца „приватног рецепта“ на основу којег се прописују и издају лекови
који не иду на терет средстава обавезног здравственог осигурања и покретање процедуре
за његово усвајање: Према Правилнику о начину прописивања и издавања лекова („Сл.
лист СРЈ“ бр. 16/94, 22/97, 52/02) прописивање и издавање лекова врши се на образцу
лекарског рецепта.
2. Допуна Правилника о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу
здравствене заштите („Сл. гласник РС“, бр. 17/13, 32/15, 43/16). Правилник о
номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите дефинише
пет услуга које фармацеути пружају на примарном нивоу здравствене заштите. Став
Комисије, као и фармацеута из праксе је да је број дефинисаних услуга у важећем
Правилнику значајно мањи од услуга које пружају стоматолози и лекари, што указује на
потребу реалнијег сагледавања свих могућности које фармацеути поседују. Реално и
рационално сагледавање компетенција фармацеута може значајно да унапреди квалитет
здравствених услуга и направи уштеде у здравственом систему. Имајући на уму да све
развијене земље Европе наглашавају значај превенције као и посебну пажњу коју
посвећују питању финансијске одрживости здравствених система, повећањем броја
здравствених услуга које пружају фармацеути у значајној мери би се побољшала
доступност здравствене заштите, превенција, смањио број неопходних одлазака код лекара
и начиниле значајне финансијске уштеде у здравственом систему.
3. Измена Правилника o Листи стручних, академских и научних назива („Сл. гласник
РС“, бр. 100/16) у делу Област: Фармацеутске науке. Правилник o Листи стручних,
академских и научних назива, област: Фармацеутске науке, који је утврдио Национални
савет за високо образовање на седницама одржаним 29. октобра 2015. године, 22. децембра
2015. године, 25. фебруара 2016. године, 22. јуна 2016. године, 14. септембра 2016. године
и 24. октобра 2016. године, дефинише звања: Фармацеут (180 ЕСПБ); Магистар фармације
(180+120=300 ЕСПБ); Струковни фармацеут (180 ЕСПБ). Иако ова звања постоје у
Правилнику још од 2007. године, чињеница је да сви факултети, који образују фармацеуте,
изводе програм интегрисаних академских студија (300 ЕСПБ) чији исход је у звање
Магистар фармације и Магистар фармације-медицински биохемичар. Такође, Каталог
радних места у здравству не дефинише опис послова који одговарају струковном
фармацеуту.
4. Стручни надзор над радом апотека: Провера квалитета стручног рада уређене је
одредбама члана 204.-212. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 107/05,
72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15).
Провера квалитета стручног рада врши се као: унутрашња провера квалитета стручног
рада и спољна провера квалитета стручног рада. Унутрашњу врши установа односно
приватна пракса, док спољну контролу која може бити редовна и ванредна обавља
Министарство здравља преко стручних надзорника, а који се именују на предлог надлежне
коморе. Поред наведеног, а на основу члана 212. Закона о здравственој заштити, министар
здравља је донео Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа,
приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника („Сл. гласник РС“,
бр.35/2011), а којим се уређује: услови, начин, поступак, рокови и организација
спровођења унутрашње и спољне провере квалитета стручног рада, мере које се
предузимају за отклањање уочених недостатака, евиденције и извештаји и др. План РСК за
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фармацију је да се размотри могућност измена Закона о здравственој заштити и Закона о
коморама, као и доношење Закона о апотекарској делатности, с циљем да спољну проверу
квалитета стручног рада врше коморе преко надзорника.
5. Допуна програма садржаја стручног испита за фармацеуте. Програм садржаја
стручног испита за фармацеуте није у складу са актуелним наставним садржајем као и са
улогом и одговорностима фармацеута у оквиру здравственог система. План је да се
испитна питања осавремене и ускладе са савременом апотекарском праксом.
Током 2017. године, Комора је имала континуирану комуникацију, сарадњу и
активности са представницима Комисије.
18. САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ДР МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
У сарадњи са Институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић – Батут“ ревидирана
је листа стручних надзорника.
Фармацеутска комора је активно учествовала на округлом столу (24. април) и завршној
конференцији (28. април) који су одржани у Институту за јавно здравље „Др Милан
Јовановић – Батут“ а били су посвећени изазовима и могућностима за унапређење исхода
везаних за хроничне незаразне болести у Србији. Ове догађаје организовало је
Министарство здравља у сарадњи са Канцеларијом СЗО у Србији и уз подршку
Регионалне канцеларије СЗО за Европу.
Фармацеутска комора је активно учествовала на округлом столу (24. октобар) који је
одржан у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић – Батут“ везано за анализу
кадрова у здравственом систему. Округли сто је организовало Министарство здравља у
сарадњи са Канцеларијом СЗО у Србији и уз подршку Регионалне канцеларије СЗО за
Европу. Циљ активности је подршка земљама чланицама у погледу ефективног планирања
кадрова у систему здравствене заштите у складу са стратегијом СЗО.
На позив Института доц. др Светлана Стојков присуствовала је традиционалном
стручном скупу Батутови дани који је одржан 30. октобра у Народној Скупштини.
19. САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА ПАЦИЈЕНАТА
ФКС је наставила интензивну сарадњу са удружењима пацијената и у 2017. године.
Везано за дане здравља из календара здравља Светске здравствене организације, у
часопису Апотекарска пракса објављени су интервјуи са Националним инвалидским
удружењем „ILCO“ Србије, Удружењем пацијената са стомом и Удружењем грађана за
борбу против ретких болести код деце „Живот“.

20. САРАДЊА СА ДЕЛЕГАЦИЈОМ ЕУ У СРБИЈИ
На инцијативу Фармацеутске коморе Србије 3. октобра одржан је састанак са др Мајом
Вучковић Крчмар из Делегације ЕУ у Србији. На састанку су изнети основни проблеми са
којима се апотекарска делатност у Србији тренутно суочава, као и предлози за њихово
решавање који су предложени надлежним институцијама. Представници Коморе истакли
су и позитивну праксу земаља Европске уније по овом питању.
ОДРЖАНИ САСТАНЦИ НА ОГРАНЦИМА КОМОРЕ
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У току 2017. године на огранцима Коморе редовно су одржавани састанци, и то: на
огранку Београд три састанка, на огранку Војводина три састанка, и на огранку Ниш два
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
 24. фебруар - обележено је 20 година постојања Фармацеутске коморе Србије. Том
приликом уручене су плакете почасним члановима: проф. др Зорица Вујић, проф. др
Иванка Милетић, проф. др Светлана Голочорбин-Кон, проф. др Гордана Вулета, мр.
сци. фарм. Вукица Коцић-Пешић и проф. др Берислав Векић. У оквиру јубилеја
Фармацеутске коморе Србије снимљен је филм о Комори и започете активности на
изради монографије.
 30. април – Дан апотекарства обележен је у Фармацеутској комори конференцијом за
штампу и пригодним скупом на коме су поред представника Министарства здравља,
били присутни и представници других значајних удружења и организација. Скупштина
Фармацеутске коморе Србије установила је награду “Стеван Шукљевић” у част нашег
пријатеља, сарадника и угледног магистра фармације Стевана Шукљевића, а која ће се
од 2018. године додељивати у оквиру обележавања Дана апотекарства у Србији.
Лауреат награде за 2017. годину је магистра фармације Сања Јовић.
 25. септембар - Светски дан фармацеута, обележен је под паролом: „Од истраживања
до здравствене заштите: фармацеут је вама на услузи!“. На овај дан скренута је пажња
на значај фармације као професије.
АКТИВНОСТ РАДНИХ ГРУПА
Радна група за израду предлога Нацрта закона о апотекарској делатности одржала је
састанак марта 2017. године на коме су чланови Радне групе информисани о изменама
предлога Нацрта закона о апотекарској делатности, који је достављен Министарству
здравља од стране Фармацеутске коморе Србије.
Комисија за израду општих аката Коморе, у сарадњи са адвокатом Дејаном Бабићем,
урадила је предлог Статута Коморе и Пословника о раду Скупштине Коморе.

УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА





18. март – 10. Јубиларна конференција “Маркетинг у фармацији” одржана је у Шапцу.
Генерална тема скупа била је “Подршка здравственог система у лечењу стреса”.
5. април – Пролећни фестивал здравља.
7. април - Конгрес превентивне педијатрије, Нови Сад.
7-8. април - Секција за болничку фармацију СФУС, Први симпозијум болничких
фармацеута Србије са међународним учешћем, Београд.
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24. април - Округли сто о изазовима и могућностима исхода везаних за хроничне
незаразне болести (СЗО).
Састанци Асоцијације фармацеутских комора Југоисточне Европе: 18-21. мај у Неуму,
25-26. мај у Скопљу, 3-4. јун у Призрену (присуствовала директор Коморе); 11-12. јун у
Подгорици (присуствовала Јованка Франета).
6. јун - 31. Годишња Конференција НТК за фармацију на тему "Управљање
фармацеутским отпадом- у сусрет ЕУ регулатви". Активно учешће директорке доц. др
Светлане Стојков са усменим излагањем на тему: „Искуства током увођења и
диференцирања прописа у пракси”.
30. јун - Стручни скуп у Институту за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, у
вези са студентском стручном праксом.
6. октобар - Конференција „Професионализам и либерализација у апотекарском
сектору: Европска искуства“, у организацији Фармацеутске коморе Србије, СФУС-а и
СПАС-а.
13-15. септембар - Конгрес историје фармације, Варшава. Активно учешће директорке
доц. др Светлане Стојков са постер презентацијом на тему: „Историјат Фармацеутске
коморе Србије“.
30. октобар - Батутови дани „Микробиолошка дијагностика у надзору над заразним
болестима у Републици Србији – изазови 21. века“.
2. новембар – Јесењи фестивал здравља.
5. новембар – Радионица „Саветовање пацијената“, Фармацеутски факултет
Универзитета у Београду.
20-24. децембар - 10. Конгрес НАПСЕР-а, на тему „Иновације у фармацији - значај,
потреба и очекивања’’, Златибор. Активно учешће директорке доц. др Светлана
Стојков са усменим излагањем на тему “Концепт савремене услуге у апотекарству”.

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ
Фармацеутска комора Србије je 2017. године имала значајан број саопштења, изјава,
интервјуа, најава, телевизијских наступа и учешћа у радио емисијама, и то:
 штампани медији – 162,
 електронски ТВ медији – 34,
 директна укључења у ТВ програм – 8,
 радио – 3,
 пресс конференције – 5,
 саопштења – 7.
Фармацеутска комора Србије била је покровитељ Пролећног и Јесењег фестивала
здравља. Представници Фармацеутске коморе присуствовали су обележавању значајних
датума у апотекарској делатности, као и на конферецијама и семинарима у организацији
других здравствених институција.
Посебан значај је изузетно успешна, двосмерна сарадња Фармацеутске коморе Србије
са агенцијама Танјуг, Бета, Фонет и Радио Телевизијом Србије (Јутарњи програм &
Дневник 1 & 2) где Фармацеутска комора често има и саветодавну улогу поменутим
редакцијама из свих области фармацеутске делатности као и здравства у целини.
 24.01.2017. интервју дат часопису „ББ Софт“
 26.01.2016. интервју дат телевизији Коперникус
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31.01.2017. интервју дат Телевизији „Прва“
9.02.2017. гостовање у јутарњем дневнику РТС
9.02.2017. изјава дата телевизији Б92
9.02.2017. гостовање на Радио Београд 1
10.02.2017. гостовање на Телевизији „Прва“
27.02.2017. интервју дат телевизији Студио “Б”
1.02.2017. интервју дат телевизији Al Jazzera
3.02.2017. гостовање на телевизији Коперникус
10.03.2017. гостовање на телевизији Коперникус
30.03.2017. конференција за новинаре
6.04.2017. изјава дневном листу „ПОЛИТИКА“ – поводом повеље уручене
Фармацеутској комори Србије на „Фестивалу здравља“
4.05.2017. изјава ТАНЈУГУ – „Расте дуг државних апотека, како залечити проблеме“
4.05.2017. интервју дат телевизији Студио “Б”, Радио Студио „Б“, ТВ Коперникус,
Национални дневник ТВ „Пинк“, Радио Ж“Београд 1“, поводом Дана апотекарства
4.05.2017. изјава дата Агенцији „Бета“ – Фармацеутска комора затражила привремену
забрану отварања апотека“
4.05.2017. интервју „Е-капија“ – Државне апотеке дугују 20 милиона ЕУР – проблеми
почели 2012. издавањем лекова на рецепт и код приватника“
5.05.2017. изјава дневном листу „Курир“ – „Забранити отварање апотека“
6.05.2017. изјава „Б 92 нет“ – Државне апотеке морају на тендер, а приватне не, како
то?“
12.05.2017. изјава дневном листу „Дневник“ – „Једина шанса Закон о апотекарској
делатности“
21.05.2017. изјава дневном листу „Политика“ – „У Брусу 8000 становника на једну
апотека, на Врачару 800“
21.05.2017. Интервју ТВ „Happy“ – „Дуговање апотекарских установа“
9.06.2017. одржана је Конференција за медије у вези Правилника о листи производа
који се могу продавати у апотекама
9.06.2017. изјава Радио „Београд 1“ – „Апотеке здравствене установе“
9.06.2017. изјава агенцији „Фонет“ – „Апотеке нису дућани“
10.06.2017. дневни лист „Данас“ – „Фармацеутска комора против опстанка апотекара“
10.06.2017. дневни лист „Политика“ и дневни лист „Дневник“ - „Кишобранима и
детерџентима није место у апотекама“
12.06.2017. дневни лист „Данас“ – „Доношење Правилника о листи производа који се
могу продавати у апотекама“
13.06.2017. Радио „Београд 1“ – Доношење Правилника о листи производа који се могу
продавати у апотекама“
13.06.2017. РТС 1 „Београдски програм“ – „Шта све могу да продају апотеке“
14.06.2017. РТС јутарњи програм - „Шта све могу да продају апотеке“
15.06.2017. ТВ Коперникус – „Фармацеутска комора против Правилника о листи
поризвода који се могу продавати у апотекама“
15.07.2017. РАдио Београд 1 „Новости дана“ – „Фармацеутска комора против
Правилника о листи поризвода који се могу продавати у апотекама“
23.07.2017. ТВ Коперникус – „Лекови утичу на безбедност“
4.08.2017. Дневни лист „Политика“ – „Електронски рецепти“
4.10.2017. Телевизија Коперникус – „Има ли лека за апотекарски сектор“
6.10.2017., 09.10.2017. ТВ „Пинк“, Агенција „Танјуг“, дневне новине „Дневник“, ТВ
„Коперникус“, дневне новине „Политика“, дневне новине „Дневник“ – Закључци и
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препоруке фармацеута Србије са Конференције „Професионализам и либерализација
апотекарског сектора: Европска искуства“
6.10.2017., 07.10.2017. Агенција „Бета“ , „Економист“– Фармацеути Србије траже Закон
о апотекарској делатности, до тада мораторијум на отварање апотека“
7.10.2017. дневне новине „Данас“ – „Да ли је фармацеут продавац или здравствени
радник“
30.10.2017. Агенција „Танјуг“, „Е-капија“ – „Повучен нацрт Закона о апотекарској
делатности“
1.11.2017. Радио „021“, Агенција „Фонет“ – „Неопходан мораторијум на отварање
нових апотека“
1.11.2017. Радио телевизија Војводине – „Фармацеутима нејасно зашто је повучен
Закон о апотекарској делатности“
2.11.2017. дневне новине „Данас“ – „Министарство нема основне податке о апотекама“
4.11.2017. Дневне новине „Дневник“ – „Економски фактор превладао над етичким“
11.11.2017. Bif.rs – „Системско урушавање државних апотека у Србији: Пут ка
приватизацији – Бизнис и финансије“
5.12.2017. Дневне новине „Ало“ – „Прети нам велика несташица лекова“
5.12.2017. РТС Јутарњи програм
7.12.2017. дневне новине „Дневник“ – „Јавне набавке угрозиће и пацијенте и мале
апотекаре“

ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“







У 2017-ој години укупно је објављено 4 броја гласника Фармацеутске коморе
Апотекарска Пракса (број 114 до 117), у складу са усвојеним Планом за 2017. годину.
Закључно са 31. децембром 2017. године број адреса на које се шаље часопис је 6960
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.
Настављено је са обележавањем одређених дана здравља из календара Светске
здравствене организације: Светски дан здравља (7. април) који је 2017. године био
посвећен депресији са слоганом „Депресија – разговарајмо“, Светска недеља
имунизације (24-30. април) , Национална недеља здравља уста и зуба (17-23. мај),
Светски дан добровољних даваоца крви (14. јуни), Европски дан донације и
трансплантације органа (22. октобар) и Европски дан свесности о рационалној
употреби антибиотика (18. новембар).
У току 2017. године отворена је и facebook страница Коморе у циљу боље
информисаности, пре свега стручне јавности, о актуелним темама и дешавањима у
апотекарском сектору. На facebook страници Коморе редовно су постављане
информације о свим активностима Коморе, актуелним догађајима из земље и света и
разматране различите теме из области фармације.

ПРОЈЕКТИ
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Започет пројекат са, Фармацеутским факултетом - Привредном академијом у Новом
Саду „Студент - будући фармацеут са 8 звездица; У оквиру пројекта започето је
истраживање информисаности студената о активности, раду и надлежностима
Фармацеутске коморе Србије. У истраживање су укључени студенти свих образовних
институција које школују магистре фармације.
Закључком Владе 05 Број: 021-12698/2016 од 29. децембра 2016. године, којим је
усвојен Оперативни план активности за успостављање јединственог јавног регистра
административних поступака и осталих услова пословања, Републички секретаријат за
јавне политике је спровео све неопходне активности да би започео попис
административних поступака, који подразумева уписивање података о сваком
идентификованом административном поступку у електронске обрасце, а у складу са
претходно утврђеним списковима и одржаним обукама. У вези са тим утврђене су
активности и ходограм пројекта реновирања апликације за евиденцију и праћење
чланова Коморе чији почетак се усклађује са завршетком пројекта административних
поступака које спроводи Републички секретаријат за јавне политике. Ради пописа
административних поступака, који подразумева уписивање података у сваком
идентификованом административном поступку у електронске обрасце, на нивоу
Коморе извршен је попис 12 административних поступака који су у писаној форми у
новембру месецу прослеђени Министарству здравља РС, на даљу надлежност.

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ





Интернет презентација (сајт) Фармацеутске коморе редовно је одржаван у току 2017.
године. Информације су пратиле свакодневне активности и рад органа Коморе.
Сајт је током 2017. године посећен 710.355 пута.
Највећи број посета односи се на вести које се објављују на почетној страници и
активности Коморе, информације у вези документације неопходне за упис у именик,
издавање и обнављање лиценци, пријављивање промена, пакете ВШО и сл.
Мејлинг листа Коморе броји 4205 чланова, који редовно примају информације путем
циркуларног мејла.

АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КЕ
Јавним позивом за акредитацију програма КЕ, који је расписан 28.12.2016. године,
дефинисано је 4 термина за акредитацију у току 2017. 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 2017. године
Врста програма
Стручни састанци
Курсеви
Конгрес-Симп.

Јануар
33
2
-

Април
13
2
-

Јул
17
3
-

Октобар
14
1
-

УКУПНО
77
8
22

Тест у пис./ел.
форми
Семинар
УКУПНО

9

3

11

3

26

4
48

5

5

1

15
126

23

36

19

Радна група ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори Србије
прегледала је пристиглих 126 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.
Предлози за акредитацију или одбијање програма КЕ донети су консензусом свих
чланова Радне групе.
Чланови радне групе ЗСС за акредитацију програма КЕ при Фармацеутској комори
Србије, који су предложени од стране Фармацеутске коморе Србије, и то: проф. др Јела
Милић, проф. др Зорица Басић, доц. др Анета Перић, мр сци. Јасна Ристић, мр сци.
Светлана Ристић, испоштовале су све обавезе према Фармацеутској комори Србије за
акредитацију програма КЕ у 2017. години, које су предвиђене потписаним уговорима о
исплати хонорара на име поменутих активности.
ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА
Током 2017. године акредитована су четири нова пакета образовања у складу са
усвојеним Планом за 2017. годину:
1. Тема: "Ефикасност и безбедност НСАИЛ у терапији хроничних реуматских
болести“. Евиденциони број: Б-73/17 Одлука ЗСС 153-02-169/2017-01 од 19. маја 2017.
године.
Аутор: доц. Др Горан Радуновић; број бодова за слушаоце – 5;
2. Тема: "Тимски рад здравствених радника и едукација пацијената-предуслов за
смањење антибиотске резистенције“. Евиденциони број: Б –75/17 Одлука ЗСС 15302-1697/2017-01 од 19. маја 2017. године.
Аутори: проф. др Сандра Везмар-Ковачевић, проф. др сци. фарм. Весела Радоњић,
спец. педијатрије Горан Вукомановић, клинички асс. специјалиста инфектолог,
Александар Радовановић-Спурнић , доц. др специјалиста за инфективне и тропске
болести Горан Стевановић, дипл. фарм. спец. Николина Скорупан, дипл. фарм. спец.
Татјана Милошевић; број бодова за слушаоце – 5;
3. Тема: "Нови орални антикоагуланси у превенцији тромбоемболија код пацијената
са невалвуларном атријалном фибрилацијом“. Евиденциони број: Б–129/17 Одлука
ЗСС 153-02-3452/2017-01 од 18. новембра 2017. године.
Аутор: мр фарм. спец. Милан Томић ; број бодова за слушаоце – 5;
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4. Тема: "Приступ у апотеци болеснику оболелом од паркинсонове болести“.
Евиденциони број: Б–127/17 Одлука ЗСС 153-02-3452/2017-01 од 18. новембра 2017.
године.
Аутор: мр фарм. спец. Јасна Анђелковић; број бодова за слушаоце – 5.

1
2
3
4
5
6
7

8

ПРЕГЛЕД ОДРЖАНИХ ЕДУКАЦИЈА У 2017.
Пројектовање и развој постојећих и нових фармацеутских
услуга на примеру саветовања пацијената са дијабетесом
Главобоље у свакодневној апотекарској пракси
Употреба лекова током трудноће и у периоду дојења
Интеракције лекова и хране
Ефикасност и безбедност НСАИЛ у терапији хроничних
реуматских болести
Тимски рад здравствених радника и едукација пацијената
- предуслов за смањење антибиотске резистенције
Нови орални антикоагуланси у превенцији
тромбоемболије код пацијената са невалвуларном
атријалном фибрилацијом
Приступ у апотеци болеснику оболелом од Паркинсонове
болести
УКУПНО

685 11 месеци
1330
805
553
1427

11 месеци
7 месеци
5 месеци
8 месеци

816 6 месеци
78 1 месец
85 1 месец
5779

ЕВИДЕНЦИЈА ПРОГРАМА КЕ




У току 2017. године обрађено је укупно 2131 извештај о одржаним програмима КЕ.
У току 2017. 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, обрађено је укупно 95
предмета.

Председник Скупштине
Биљана Илић, дипл. фарм.
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