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Фармацеутска комора Србије (у даљем тексту: Комора), основана je Законом о 

коморама здравствених радника (Сл. гласник РС“, бр. 107/2005 и 99/2010) као независна 

професионална организација са циљем 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. Комора обавља послове у централи Коморе, у 

Београду, и преко својих организационих јединица у Београду, Крагујевцу, Новом Саду и 

Нишу.  

 

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

сопственом простору 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. 

 

Комора има укупно девет запослених радника од којих су три здравствене и шест 

нездравствене струке. Сви запослени раде на неодређено време.  

 

Табела 1. Квалификациона структура запослених 

ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЈЕДИНИЦА 

РАДНО МЕСТО СТЕПЕН 

СТРУЧНЕ 

СПРЕМЕ И 

БРОЈ 

ИЗВРШИЛАЦА 

ЗВАЊЕ 

Фармацеутска 

комора Србије 

Директор VIII 1 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 

КиМ 

Секретар Огранка VII 1 Дипл. ецц 

Огранак Војводина Секретар Огранка VII 1 Дипл. фармацеут 

Укупно 9  9  
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У току 2018. године, Комора је обавила следеће послове:  

РАД ОРГАНА ФКС У 2018. ГОДИНИ  

 

У 2018. години одржне су 2 седнице Скупштине (у старом сазиву) и 2 седнице 

Скупштине (у новом сазиву), 3 седнице Управног одбора (у старом сазиву) и 4 седнице 

Управног одбора (у новом сазиву), 2 седнице Надзорног одбора (у старом сазиву) и 1 

седница Надзорног одбора (у новом сазиву) и 2  седницe Етичког одбора (у новом сазиву). 

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.  

ОБАВЉАЊЕ ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА, У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ: 

 

Табела 2. Извештај о обављању поверених послова 

Број донетих решења у вези лиценце: 

 

Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценце 418 

Решење о обнављању одобрења за самостални рад - лиценце 263 

Дупликати одобрења за самостални рад-лиценци 1 

Решење о издавању одобрења за самостални рад-лиценци за област 

специјалистичку 

4 

Решење о одузимању одобрења за самостални рад - лиценце 116 

Решења о привременом одузимању лиценце  25 

Решење о утврђивању права на поседовање одобрења за самостални 

рад –лиценце 

5 

Решења о одбијању захтева за издавање одобрења за самостлни рад 

– лиценце 

1 

Решења о поништавању решења о издавању одобрења за 

самосталини рад – лиценци 

3 

Решења о понављању поступка за издавање одобрења за самостлни 

рад – лиценце 

4 

Уверења 61 

ИД легитимације 925 

Број донетих решења у вези уписа у именик чланова Коморе 

Огранак Београд 

Решење о упису у именик 138 

Решење о упису приправника у именик  0 

Решења о упису по промени огранка 49 

Решења о промени података 349 

Решења о престанку чланства по захтеву члана 78 

Решења о престанку чланства по службеној дужности 6 

Решења о престанку чланства по основу смрти 3 

Потврда у вези отварања апотеке 17 

Захтев за нову лиценцу  134 



4 
 

Захтев за обнову лиценце  81 

Огранак Војводина 

Решење о упису у именик 105 

Решење о упису приправника у именик  3 

Решења о упису по промени огранка 20 

Решења о промени података 238 

Решења о престанку чланства по захтеву члана 24 

Решења о престанку чланства по службеној дужности 2 

Решења о престанку чланства по основу смрти 1 

Потврда у вези отварања апотеке 7 

Захтев за нову лиценцу  106 

Захтев за обнову лиценце  75 

Огранак Ниш са КиМ 

Решење о упису у именик 84 

Решење о упису приправника у именик  2 

Решења о упису по промени огранка 6 

Решења о промени података 208 

Решења о престанку чланства по захтеву члана 20 

Решења о престанку чланства по службеној дужности 2 

Решења о престанку чланства по основу смрти 2 

Потврда у вези отварања апотеке 12 

Захтев за нову лиценцу  86 

Захтев за обнову лиценце 63 

Огранак Крагујевац 

Решење о упису у именик 87 

Решење о упису приправника у именик  5 

Решења о упису по промени огранка 16 

Решења о промени података 193 

Решења о престанку чланства по захтеву члана 16 

Решења о престанку чланства по службеној дужности 2 

Решења о престанку чланства по основу смрти 3 

Потврда у вези отварања апотеке 13 

Захтев за нову лиценцу  86 

Захтев за обнову лиценце 56 

                     

У току 2018. године спровођен је континуирани поступак обнављања лиценце 

члановима Коморе у укупно 21 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 2018. године износи 263.  

 

У току 2018. 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 5 термина за полагање 

лиценцног испита. Укупан број кандидата који је полагао лиценцни испит је 16, од којих је 

успешно пoложило лицинцни испит 16 кандидата.  
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Остали послови и активности Коморе у 2018. години: 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА СИСТЕМА И ОСТАЛИМ РЕЛЕВАНТНИМ 

УЧЕСНИЦИМА У ЗДРАВСТВЕНОМ СИСТЕМУ 

 

САРАДЊА СА МИНИСТАРСТВОМ ЗДРАВЉА РС 

 

1. 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.  

С тим у вези предложена је измена и допуна следећих аката:  

✓ Уредбе о критеријумима за формирање цена лекова у хуманој медицини чији је режим 

издавања на рецепт („Сл. Гласник“, бр. 86/2015, 8/2016 и 14/2018).   

✓ Уредбе о планирању и врсти робе и услуга за које се спроводе централизоване јавне 

набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/2013, 49/2013, 51/2013 - испр., 86/2013, 119/2014, 

86/2015, 95/2016, 111/2017, 56/2018 и 68/2018) 

✓ Нацрт Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину. 

 

По горе наведеним питањима Комора се у више наврата обраћала дописима Министарству 

здравља (МЗ), Министарству државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), 

Министарству финансија (МФ) и Републичком фонду за здравствено осигурање (РФЗО) у 

циљу доношења системског решења. Дописи су упућени и кабинету премијера Владе 

Републике Србије.  

 

2. Вредновање радних места у каталогу радних места у јавним службама 

 

✓ Настављене су активности везано за вредновање радних места у каталогу радних места 

у јавним службама, с тим што је у 2018. години формирана нова Радна група 

Министарства здравља у чијем раду није било представника Фрамацеутске коморе 

Србије, као што је то био случај 2017. године.  

✓ Одржани су састанци са колегама из јавних и болничких државних апотека, као и 

представницима синдиката. Потврђен је став да радно место магистра фармације мора 

да буде изједначено са доктором медицине и доктором стоматологије, а радно место 

магистра фармације специјалисте са доктором медицине специјалистом и доктором 

стоматологије специјалистом, што се и налази у предлогу који је МЗ доставило 

МДУЛС-у.  
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✓ Децембра 2018. године примена Закона о изменама и допунама Закона о систему плата 

у јавном сектору („Сл. Гласник РС“, бр. 95/2018 од 8.12.2018. године) одложена је за 

1.1.2020. године.  

 

3. Правилник о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начин издавања и 

прописивања лекова („Сл. Гласник РС“, бр. 74/2018) 

 

✓ На иницијативу Коморе одржани су састанци са представницима МЗ и РФЗО по овом 

питању на којима су учествовали фармацеути из јавних апотека. Извештаји са 

одржаних састанака објављени су на сајту Коморе и часопису Апотекарска пракса.  

✓ У току је израда стручно-методолошког упутства за примену овог Правилника, у коме 

Комора учествује.  

 

4. Интегрисани здрaвствени информациони систем (ИЗИС) 

 

✓ По питању имплементације е-рецепта у апотекама Фармацеутска комора континуирано 

сарађује са МЗ. Одржано је више састанака на којима су решавани конкретни проблеми 

са којима се фармацеути сусрећу у пракси. Извештаји са одржаних састанака 

објављени су на сајту Коморе и часопису Апотекарска пракса.  

 

5. Радна група за израду националне политике у области лекова у Републици Србији 

до 2023. године 

 

✓ Наведена Радна група формирана је решењем министра здравља бр. 119-01-511/2017-06 

од 03.10.2017. године са задатком да изради предлог националне политике и предлог 

плана активности у циљу њеног спровођења.  

✓ Представник Фармацеутске коморе Србије у овој Радној групи је по функцији директор 

Коморе. До маја 2018. године, представник је била Светлана Стојков, а након тога 

Татјана Шипетић. 

✓ У току 2018. године Радна група је континуирано радила на дефинисању предлога овог 

документа. Комора активно учествује у раду, посебно у делу који се тиче рационалне 

употребе лекова, апотекарског сектора, снабдевања лековима и стручног усавршавања 

здравствених радника. 

 

6. Учешће у раду на изменама и допунама закона и подзаконских аката 

 

✓ У току 2018. године одржани су састанци везано за Нацрт закона о здравственој 

заштити и имплементацију чланова из Нацрта Закона о апотекарској делатности.  

 

7. Кампања за рационалну употребу антибиотика 

 

✓ У партнерству са МЗ, у оквиру Другог пројекат развоја здравства Србије, организован 

је тест у електронској форми „ Рационална примена антибиотика у лечењу најчешћих 

акутних инфекција горњих респираторних путева “, преко платформе за електронску 

едукацију Фармацеутске коморе Србије – Виртуелну школу образовања, који је 

акредитован са 5 бодова за фармацеуте. 

✓ Као партнер МЗ Комора је активно и континуирано промовисала Кампању за 

рационалну употребу антибиотика преко своје фејсбук странице.  
 



7 
 

САРАДЊА СА РФЗО 

 

✓ У току 2018. године Комора се у више наврата обраћала 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 2019. годину.  

✓ Представник Коморе у Комисији за израду Нацрта Правилника о уговарању 

здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених 

услуга за 2019. годину била је Татјана Шипетић, директорка Коморе. Комисија је 

одржала састанке 22-23. новембра 2018. године на којима је изнет предлог 

Фармацеутске коморе да: 

1) Предлог измене става 4. који се односи на то да се цена лека који је набављен у 

претходном поступку јавне набавке и налази се на залихама апотеке у тренутку 

закључења оквирног споразума, може примењивати најдуже у року од 15-30 

дана рачунајући од дана објављивања, уместо у року од 10 дана.  

Комисија је прихватила да се поменуту рок помери са 10 на 15 дана. 

2) Предлог измене претпоследњег става члана 26. Правилника, односно да се 

одредба става 8. који гласи: 

„Апотеци са подручја АП Косово и Метохија накнада за плате и накнада 

трошкова превоза за долазак и одлазак са рада утврђује се сходно 

критеријумима из чл. 13. и 14. овог правилника, а накнада за материјалне и 

остале трошкове сходно члану 17. овог правилника“ примени на све апотеке, а 

не само на апотеке са простора Косова и Метохије.  

Комисија није прихватила овај предлог. 

 

САРАДЊА СА ОСТАЛИМ КОМОРАМА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА 

 

✓ Током 2018. године у континуитету су одржавани заједнички састанци представника 

комора здравствених радника, по питањима значајним за рад комора. 

✓ Коморе здравствених радника раде 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.  

✓ Коморе су се заједничким дописим обраћали надлежним институцијама превенствено 

МЗ у вези нове законске регулативе (Нацрт Закона о здравственој заштити и Нацрт 

Закона о здравственом осигурању).  

✓ Представници стручне и академске јавности потписали су Декларацију о подршци 

вакцинацији 30. јануара 2018. године. Међу потписницима декларације налазе се и 

коморе здравствених радника.  

✓ Коморе здравствених рандика започеле су сарадњу са Министарством просвете, науке 

и технолошког развоја везано за успостављања јединственог националног интегрисаног 

оквира квалификација и дале представнике у Секторском већу за здравство и социјалну 

заштиту. 
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САРАДЊА СА СИНДИКАТОМ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ 

ЗАШТИТИ 

 

✓ Представници Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити и Комора 

наставили су заједнички сарадњу у циљу решавања следећих питања:  

− вредновање радних места у каталогу радних места у јавним службама и  

− увећање плата запослених у јавном сектору са акцентом на фармацеуте.  

 

САРАДЊА СА ФАРМАЦЕУТСКИМ ФАКУЛТЕТОМ УНИВЕРЗИТЕТА У 

БЕОГРАДУ  

 

✓ Са Фармацеутским факултетом у Београду остварена је сарадња по следећим 

питањима:  

− учешће представника Коморе у раду Програмског савета Центра за КЕ 

Фармацеутског факултета у Београду, 

− покретање иницијативе за признавање академских специјализација, 

− активности на стандардизацији фармацеутске услуге за дијабетес,   

− учешће представника Коморе у раду Центра за развој фармацеутске и биохемијске 

праксе,  

− развој критеријума за одабир ментора из праксе, израда базе података 

установа/организација наставних база, развој мреже наставних база, организација и 

праћење студентске стручне праксе, 

− сарадња на Еразмус+ пројекту: “Reinforcement of the Framework for Experiential 

Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS)“. 

 

САРАДЊА СА АПОТЕКАМА  

 

✓ Комора је у току 2018. години континуирано била у контакту са апотекама које су 

имале потешкоће у пословању, како са ЗУ Апотекама (јавни и приватни сектор) тако и 

са апотекама у оквиру домова здравља. На основу ових разговора покренуте су следеће 

иницијативе:  

− дефинисање стратегије даље одрживости државних апотека (након састанака са 

представницима државних апотекарских установа 20.04.2018. и 26.09.2018., 

упућени су дописи надлежним институцијама),   

− измена прописа везано за поступак спровођења централних јавних набавки (везано 

за негативне последице спровођења јавних набавке у државном сектору, као и на 

потенцијалне негативне последице појединачног спровођења јавних набавке од 

стране здравствених установа и самосталних приватних апотека у приватној 

својини),  

− измена система надокнаде за јавне апотеке,  

− решавање проблематике запослених у државним ЗУ Апотекама које су у блокади – 

обраћање локалним самоуправама.  

 

САРАДЊА СА КОМОРАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА 

 

✓ Током 2018. године, сарадња са коморама из окружења настављена је кроз неколико 

стручних скупова у региону.   

✓ Састанак Асоцијација комора југоисточне Европе одржан је у Сарајеву 29.09.2018. 

године, на коме је разматран, између осталог, предлог Статута Асоцијације. На овом 
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састанку представници Фармацеутске коморе биле су: Татјана Шипетић, директорка 

Коморе и Славица Милутиновић, председница Скупштине Коморе.  

 

САРАДЊА СА ИНСТИТУТОМ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“ 

 

✓ У сарадњи са Институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић – Батут“ марта 2018. 

године ревидирана је листа стручних надзорника.  

✓ Радна група Коморе у периоду новембар-децембар 2018. године израдила је предлог 

показатеља квалитета за апотеке на примарном, секундарном и терцијарном нивоу 

здравствене заштите у циљу ажурирања Правилника о показатељима квалитета 

здравствене заштите. 
 

САРАДЊА СА УДРУЖЕЊИМА ПАЦИЈЕНАТА  

 

✓ ФКС је наставила сарадњу са удружењима пацијената у 2018. године. Везано за дане 

здравља из календара здравља Светске здравствене организације, у часопису 

Апотекарска пракса објављени су интервјуи са Националним удружењем родитеља 

деце оболеле од рака НУРДОР. Поводом обележавања Светског дана борбе против 

дијабетеса успостављена је сарадња са Удружењем пацијената оболелих од дијабетеса 

„Плави круг“.  

САРАДЊА СА РЕПУБЛИЧКИМ ЗАВОДОМ ЗА СТАТИСТИКУ 

 

✓ Као и сваке године и у 2018. години остварена је значајна сарадња са Републичким 

заводом за статистику у погледу доставе података којима располаже Комора а који се 

користе за потребе извештавања Републике Србије према EUROSTAT/OECD/WHO 

„Joint data collection on non-monetary health statistics“. 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ КОМОРЕ:  

 

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ  

 

✓ Организовани су и спроведени избори за чланове Скупштине Коморе у периоду јануар-

април 2018. године. Након одржаних избора 22. априла 2018. године, одржана је 

конститутивна седница Скупштине Коморе (11.05.2018. године) на којој су 

верификовани мандати члановима Скупштине и изабрани органи Коморе. На дужност 

директора Коморе ступила је Татјана Шипетић. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА И ДАНА ЗДРАВЉА ИЗ КАЛЕНДАРА 

СЗО 

 

✓ 30. априла обележен Дан апотекарства, у оквиру чега је промовисана Монографија „20 

година Фармацеутске коморе Србије“. Монографија је двојезична (српско-енглеска), 

штампана је у 500 примерака.  

✓ 25. септембар  - Светски дан фармацеута облежен је под слоганом „Фармацеути 

експерти за ваше лекове”, акцијом коју су спровели фармацеути у апотекама примарне 
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здравствене заштите, на територији целе Србије, а у оквиру које је обављено 

саветовање пацијената који користе хроничну терапију са посебним акцентом на 

правилну употребу, начин чувања, нежељене реакције и потенцијалне 

контраиндикације. Акцију је подржало 35 здравствених установа апотека, односно 204 

огранака апотека. Укупан број фармацеута који је пружио интервенцију износи 233. 

Укупан број пацијената којима је пружена интервенција фармацеута износи 1745.   

✓ 12-17. новембар – Обележавање Светског дана борбе против дијабетеса акцијом која је 

трајала од 12-17. новембра у више од 400 апотека широм Србије, у којима су 

заинтересовани грађани могли да провере да ли имају повишен ризик за обољевање од 

дијабетеса, а они који су већ оболели да добију корисне информације у вези терапије и 

смањења ризика од погоршања болести. Попуњено је укупно 3444 упитника. 

 

ДОДЕЛА НАГРАДЕ “СТЕВАН ШУКЉЕВИЋ” 

 

✓ Скупштина Коморе установила је награду “Стеван Шукљевић” у част нашег пријатеља, 

сарадника и угледног магистра фармације Стевана Шукљевића, а која се од 2017. 

године додељује у оквиру обележавања Дана апотекарства у Србији. Лауреат награде 

за 2018. годину је магистар фармације Милан Ракић. Награда је уручена током трајања 

7. Конгреса фармацеута Србије, 14.10.2018. године у Београду.  

 

КОНКУРСИ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ  

 

✓ Отворена су два конкурса за израду теста у електронској форми у оквиру Виртуелне 

школе образовања за јулски (јун 2018. године) и октобарски (октобар 2018. године) 

акредитациони рок. У јулском конкурсу пристигло је укупно 5 радова од којих је за 

акредитацију изабран рад: „Деменција-значај терапије и комплијансе“, аутори: др спец. 

Драгана Павићевић и маг. фарм. Јасна Анђелковић. У октобарском року пристигло је 

укупно три рада који су и прихваћени, а на акредитацију су предати: „Фитотерапија 

бенигне хиперплазије простате“, аутори: проф. др Зоран Максимовић, и мр фарм. спец. 

Мира Стојановић и „Употреба матичног млеча и пчелињег полена у менопаузи“, аутор: 

мр фарм. спец. Лидија Јеротијевић. 

За избор радова формирана је Комисија у саставу: проф. др Сандра Везмар Ковачевић, 

Николина Скорупан, дипл.фарм.спец. и Татјана Милошевић, дипл. фарм.спец. 

✓ Конкурс поводом Светског дана фармацеута „Фармацеути – експерти за ваше лекове“ 

(август 2018. године) на који се пријавило укупно 19 учесника из целе Србије: Новог 

Сада, Пирота, Панчева, Инђије, Суботице, Аранђеловца, Прокупља, Кикинде и 

Београда. Три најоригиналнија предлога награђена су котизацијама за 7. Конгрес 

фармацеута Србије, који је одржан од 10-14. октобра у Београду, и то:  

− Кристина Бјелица, ЗУА КИ-Пхарм, Кикинда, 

− Александра Малић, Џ "Др Милорад-Мика Павловић", Инђија, 

− Ивана Стевановић, ЗУА Код сунчаног сата, Панчево. 
 
ОРГАНИЗАЦИЈА/УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА 

 

✓ 1. фебруар 2018. године - „Конференција здравственог система Србије“ у оквиру 

Унутрашњег дијалога о Косову и Метохији. На основу предлога и мишљења чланова 

Коморе са подручја Косова и Метохије на Конференцији су презентовани ставови 

струке по овом питању.  
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✓ 24. фебруара и 10. марта 2018. године - Стручне едукације на тему: „Студентска 

стручна пракса - улога и значај ментора“ у организацији Фармацеутског факултета 

Универзитета у Београду. Обуку је прошло више од 150 полазника из 15 здравствених 

установа са територије целе Србије. Представници Фармацеутске коморе учествовали 

су као предавачи.  

✓ 13. фебруара 2018. године - Округли сто на тему „Професионализам и либерализација у 

апотекарском сектору“. Скуп је организован у сарадњи са Амбасадом Републике 

Пољске у Београду и уз стручну подршку Савеза фармацеутских удружења Србије и 

Савеза приватних апотекара Србије.  

✓ 14. априла 2018. године - Конференција „Маркетинг у фармацији“ 

✓ 17-18. април 2018. године - Међународна конференција на тему Опште уредбе ЕУ о 

заштити података о личности (GDPR) 

✓ 25. април 2018. године - Глобални акциони план СЗО за вакцину против сезонског 

грипа којим се пружа подршка земљама у успостављању и јачању капацитета за 

производњу ове вакцине.   

✓ 19-22. април 2018. године -  8. Јадрански и 5. ИСПОР Србија Конгрес: “Унапређење 

здравља пацијената путем праведног, транспарентног и финансијски прихватљивог 

приступа новим технологијама” 

✓ 24-27. мај 2018. године - 69. Симпозијум СФУС на Копаонику: „Савремено лечење 

бола и главобоље“ и  „Безбедност козметичких производа“ 

✓ 27.-29.јуна 2018. године - Саветовање на Златибору у организацији Коморе 

здравствених установа Србије - Примена нових прописа о платама у јавним службама. 

✓ 04. октобар 2018. године – Јесењи Фестивал здравља на коме је Фармацеутска комора 

узела активно учешће и имала свој штанд. Пружена је услуга саветовање пацијената 

који користе хроничну терапију са посебним акцентом на правилну употребу, начин 

чувања, нежељене реакције и потенцијалне контраиндикације. 

✓ 10-14. октобар, 2018. године  - 7. Конгрес фармацеута Србије са међународним 

учешћем, Београд 

✓ 10.-13. октобар 2018. године - Завршна конференција Еразмус+ пројекта: 

“Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia 

(ReFEEHS)“. 

✓ 30. октобар 2018. године - Стручни скуп „Батутови дани“ на тему „Промоција здравља, 

здравствено васпитање и превенција ризичног понашања младих“, Београд 

✓ 08. новембар 2018. године - ХИТ Конференција, Београд  

✓ 15. новембар 2018. године - Конференција на тему „Резулати кампање за рационалну 

употребу антибиотика у Србији“, Београд 

✓ 5-9. децембар 2018. године – 11. Национални конгрес Националне асоцијације 

студената фармације Србије (НАПСер), Златибор 

✓ 13. децембар 2018. године - Конференција поводом промоције значаја акредитације и 

јубилеја десетогодишњице од оснивања Агенције за акредитацију здравствених 

установа Србије.  
 

МЕДИЈСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

✓ Комора je 2018. године имала значајан број саопштења, изјава, интервјуа, најава, 

телевизијских наступа  и учешћа у радио емисијама.  

✓ Комора је била је покровитељ Пролећног и Јесењег фестивала здравља. Представници 

Коморе присуствовали су обележавању значајних датума у апотекарској делатности, 
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као и на конферецијама и семинарима у организацији других здравствених 

институција. 

✓ Посебан значај је изузетно успешна, двосмерна сарадња Коморе са агенцијама Танјуг, 

Бета, Фонет и Радио Телевизијом Србије (Јутарњи програм & Дневник 1 & 2).   

 

ГЛАСНИК КОМОРЕ – ЧАСОПИС „АПОТЕКАРСКА ПРАКСА“  

 

✓ У 2018-ој години укупно је објављено 4 броја гласника Коморе Апотекарска Пракса 

(број 118 до 121), у складу са усвојеним Програмом рада за 2018. годину.  

✓ Закључно са 31. децембром 2018. године број адреса на које се шаље часопис је 7232 

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.  
 

ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФАРМАЦЕУТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ 

 

✓ Интернет презентација (сајт) Фармацеутске коморе редовно је одржаван у току 2018. 

године. Информације су пратиле свакодневне активности и рад органа Коморе.  

✓ 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 6300 чланова, који редовно примају информације путем 

циркуларног мејла.  

✓ У току 2018. године на фејсбук страници Коморе редовно су постављане информације 

о свим активностима Коморе, актуелним догађајима из земље и света и разматране 

различите теме из области фармације. Број пратилаца на фејсбук страници Коморе 

повећан је са 1828 (јануар 2018.) на 4289 (децембар 2018.). 

 

АКРЕДИТАЦИЈА ПРОГРАМА КЕ 

 

✓ Јавним позивом за акредитацију програма КЕ, који је расписан 29.12.2017. године, 

дефинисано је 4 термина за акредитацију у току 2018. године: 15-30. јануар, 01-15. 

април, 01-15. јул, 01-15. октобар.  

✓ На акредитацију је у току 2018. године примљено укупно 154 програма КЕ које је 

Радна група ЗСС за акредитацију програма КЕ при Комори (проф. др Јела Милић, 

проф. др Зорица Басић, доц. др Анета Перић, мр сци. Јасна Ристић, мр сци. Светлана 

Ристић) прегледала по дефинисаној процедури и дала предлог за акредитацију 

програма КЕ са дефинисаним бројем бодова или предлог за одбијање програма КЕ. 

 

ВИРТУЕЛНА ШКОЛА ОБРАЗОВАЊА 

 

Током 2018. године акредитована су четири нова пакета образовања у складу са 

усвојеним Програмом рада за 2018. годину и један пакет образовања који је финансиран од 

стране МЗ кроз Кампању за рационалну употребу антибиотика:  

 

1. Тема: "Како се припремити за редован инспекцијски надзор здравствене 

инспекције у здравственој установи апотеци“; Евиденциони број: Б-90/18; Одлука 



13 
 

ЗСС 153-02-1550/2018-01 од 21. маја 2018. године; Аутори: др Биљана Станојевић и др 

Ивана Родић; број бодова за слушаоце – 5; 

 

2. Тема: „Рационална примена антибиотика у лечењу најчешћих акутних инфекција 

горњих респираторних путева“; Евиденциони број: Б-125/18; Одлука ЗСС  153-02-

2275/18-01 од 21. августа 2018. године; Аутори: проф. др Ивана Ћирковић; проф. др 

Милица Бајчетић; проф. др Јовица Миловановић; ван. проф. др Сандра Везмар 

Ковачевић; Николина Скорупан,дипл. фарм. спец.; Татјана Милошевић, 

дипл.фарм.спец.; број бодова за слушаоце – 5; 

 

3. Тема: „Деменција - значај терапије и комплијансе“; Евиденциони број: Б-122/18; 

Одлука ЗСС 153-02-2275/2018-01 од 21. августа 2018. године; Аутори:  
Др Драгана Павићевић-специјалиста психијатрије и Јасна Анђелковић, дипл. 

фарм.спец.; број бодова за слушаоце – 5; 

 

4. Тема: „Фитотерапија бенигне хиперплазије простате (BHP)“; Евиденциони број: Б-

144/18; Одлука ЗСС  153-02-3135/2018-01 од 19. новембра 2018. године; Аутори: проф. 

др Зоран Максимовић, Катедра за фармакогнозију, Универзитет у Београду -

Фармацеутски факултет и  мр пх. Мира Стојановић, специјалиста лековитог биља, 

Апотека „Београд“; број бодова за слушаоце – 5. 

 

5. Тема: „Употреба матичног млеча и пчелињег полена у менопаузи“; Евиденциони 

број: B-146/18; Одлука ЗСС  153-02-3135/2018-01 од 19. новембра 2018. године; 

Аутори: мр пх. Лидија Јеротијевић, специјалиста фармацеутске здравствене заштите, 

ЗУ Апотека „Thea“, Рума 

Табела 3. Преглед броја тестова који су полагали чланови Коморе у оквиру 

Виртуелне школе образовања у 2018. години: 

 Назив програма Бр. 

учесника 

Дужина 

трајања 

1 Нови орални антикоагуланси у превенцији тромбоемболије 

код пацијената са невалвуларном атријалном 

фибрилацијом 

1264 

 

11 месеци 

2 Приступ у апотеци болеснику оболелом од Паркинсонове 

болести 

1449 11 месеци 

3 Ефикасност и безбедност НСАИЛ у терапији хроничних 

реуматских болести 

1175 5 месеци 

4 Тимски рад здравствених радника и едукација пацијената - 

предуслов за смањење антибиотске резистенције 

1255 

 

5 месеци 

5 Како се припремити за редован инспекцијски надзор 

здравствене инспекције у здравственој установи апотеци 

524 8 месеци 

6 Рационална примена антибиотика у лечењу најчешћих 

акутних инфекција горњих респираторних путева 

586 4 месеца 

7 Деменција значај терапије и комплијансе 324 4 месеца 

8 Употреба матичног млеча и пчелињег полена у менопаузи 192 2 месеца 

9 Фитотерапија бенигне хиперплазије простате 215 2 месеца 

 УКУПНО 6984 
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 АКТИВНОСТИ ОГРАНАКА  

 

✓ У циљу спровођења редовних избора за чланова Скупштине Коморе, огранци су 

спровели све процедуре и радње у складу са важећим законским прописима и Одлуком 

о спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе.  

✓ На огранцима Коморе редовно су одржавани састанци, на којима су усвојени 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.  

✓ У току 2018. године континуирано је пружана стручна и техничка помоћ свим 

организаторима програма КЕ и обрађено је укупно 2341 извештај о одржаним 

програмима КЕ, и то:  

 

      Табела 4. Број обрађених извештаја организатора КЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 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 57 предмета. 

✓ Огранци су активно подржали обележавање Светског дана фармацеута, 25.септембар и 

Светског дана борбе против дијабетеса, 14. новембар.  

✓ Успостављена је активна сарадња са високошколским установама на којима се школују 

магистри фармације, као и сарадња са студентима фармације.  

 

 

 

           Председник Скупштине  

                        Славица Милутиновић, дипл. фарм.  

 
 
 

Огранак 

Број обрађених извештаја 

КЕ 

Огранак Београд 981 

Огранак Крагујевац 403 

Огранак Војводина 301 

Огранак Ниш 656 


