Програм рада
Фармацеутске коморе Србије
за 2016. годину

Поверени послови
1. Издавање решења о упису у Именик Коморе, лиценци и ИД картица –
континуирано у току године
2. Обнова лиценци – Прве лиценце Фармацеутске коморе Србије издате су са датумом
01.01.2009. године. У складу са важећим Правилником о ближим условима за
издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених
радника, од 04.12.2015. године започет је процес обнове лиценце. У току 2016.
oчекује се још 12 термина за обнављање лиценце, обзиром да су термини истицања
лиценци сваког месеца.
3. Вођење именика - континуирано у току године
4. Рад Судова части и Етичког одбора – Санкционисање сваког понашања које је у
супротности са законом и принципима Етичког кодекса фармацеута Србије, а што се
посебно односи на јавно оглашавање попуста на цене лекова чиме се директно крши
12. принцип Етичког кодекса фармацеута Србије.
Активност Судова части и Етичког одбора по питању неплаћања или неуредног
плаћања чланарине, у складу са Законом и Статутом Коморе, а на основу Одлуке
Скупштине Коморе.
ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ

Иницијативе
Предлози за измену и допуну законске регулативе и интерних аката Коморе:
1. Закон о апотекарској делатности
Даљи рад на предлогу Закона о апотекарској делатности. Планирано је да након јавне
расправе Скупштина Коморе на ванредној седници усагласи и усвоји коначни предлог
овог Закона како би исти био прослеђен Министарству здравља.
2. У току су измене и допуне 4 системска закона:
 Закон о здравственој заштити
 Закон о лековима и медицинским средствима
 Закон о здравственом осигурању
 Закон о коморама здравствених радника
Комора директно учествује, као члан Радне групе у изменама и допунама Закона о
коморама здравствених радника, а преко Медицинског форума у изменама и допунама
осталих наведених закона.
3. Предлози за измену и допуну важећих Правилника
У току је измена и допуна Правилника о ближим условима за спровођење континуиране
едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике. Очекује се измена и допуна
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свих правилника који ближе дефинишу услове за спровођење 4 системска закона чије су
измене и допуне у току.
4. На иницијативу органа и чланова Коморе, покренуће се активности за измену
интерних аката Коморе које треба да омогуће несметано и ефикасно функционисање,
хармонизацију рада са другим коморама здравствених радника, као и стандардне
процедуре у раду.

Сарадња са Министарством здравља, Републичким фондом за
здравствено осигурање и другим министарствима
1. Интензивне активности pо питању јединствене цене лекова на тржишту Републике
Србије.
2. Активности по питању Регистра апотека
3. Налажење системског решења за превазилажење озбиљне финансијске кризе у
пословању апотека из Плана мреже, укључујући и израду одговарајућих модела
потенцијалне приватизације.
4. У сарадњи са РФЗО и МЗ дефинисање новог Плана мреже
5. Упућивање предлога Закона о апотекарској делатности и заједнички рад са
Министарством здравља на усвајању овог Закона.
6. Стална комуникација са Министарством здравља по питању измене и допуне
важеће законске регулативе.
7. Наставак сарадње са инспекцијама ресорних министарстава
8. Сарадња са Министартсвом просвете, науке и технолошког развоја по питању
уписне политике на факултетима и Нацрта Закона о регулисаним професијама и
признавања професионалних квалификација, са циљем изједначавања звања
дипломирани фармацеут са називом магистра фармације.

Сарадња са Здравственим саветом Србије
1. Акредитација програма КЕ.
2. Измене и допуне Правилника о ближим условима за спровођење континуиране
едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике.

Остале активности ФКС
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САРАДЊА
1. Сарадња са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду, посебно са
Центром за развој фармацеутске и биохемијске праксе, Одсеком за фармацију на
медицинским факултетима у Крагујевцу, Новом Саду и Нишу и са
Фармацеутским факултетом у Новом Саду.
2. Сарадња са осталим коморама здравствених радника, као и са коморама у
окружењу, по свим битним питањима везаним за рад комора, као и Комором
здравствених установа Србије.
3. Сарадња са Институтом за јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“ по питању
стручног надзора над радом апотека.
4. Сарадња са Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије (АЛИМС)
посебно по питању обавештавања и информисања фармацеута у вези са хуманим
лековима и медицинским средствима и по питању фармаковигиланце.
5. Сарадња са Удружењем произвођача иновативних лекова (ИНОВИА) и
генеричких лекова (ГЕНЕСИС).
6. Сарадња са фармацеутском индустријом и другим субјектима.
7. Сарадња са синдикатима и удружењима око значајних питања за фармацеуте у
Србији (Савез фармацеутских удружења Србије, Савез приватних апотекара
Србије, Привредна комора Србије и друго).
8. Сарадња са студентским организацијама.
9. Сарадња са међународним организацијама: FIP, PGEU, EAHP, SZO, Светка банка
и други.
10. Сарадња са удружењима пацијената
11. Сарадња са свим релевантним субјектима и појединцима релевантним за
унапређење фармацеутске здравствене делатности.
ОДРЖАВАЊЕ САСТАНАКА НА НИВОУ КОМОРЕ
 Редовно одржавање састанака са чланством Коморе, који за циљ имају
упознавање чланства са тренутном ситуацијом у државном и приватном сектору
и предлозима за решавање евидентираних проблема кроз заједничке акције.
 Редовно одржавање састанка са председницима Огранака Коморе, ради
преношења задатака, размена информација и предлога, решавање текућих
питања, припрема седница Скупштине Коморе и др.
 Најмање 2 пута годишње одржавање састанка са секретарима огранака Коморе,
који има за циљ решавање текућих питања у вези са радом Коморе.
АКТИВНОСТИ ПРЕКО ОГРАНАКА
У циљу што боље информисаности на нивоу огранака Коморе, секретари огранака имају
следећу улогу:
 Информисање и подршку члановима Коморе у вези са обновом лиценце, обзиром
да се захтев за обнову лиценце подноси огранку надлежне коморе.
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 Пружање информација редовним члановима које се односе на упис у Именик
Коморе, поступак добијања лиценце, измене законске регулативе, одржавања
програма КЕ и сл.
 Информисање и техничкој подршци организаторима програма КЕ.
 Информисање дипломираних фармацеута – приправника, на почетку и у току
приправничког стажа.
Огранци треба да планирају најмање 3 редовна састанка Клубова, 3 састанка са
чланством, као и да одрже неопходан број ванредних састанака, уколико околности
захтевају и да информишу чланство у непосредној комуникацији.

ИНФОРМИСАЊЕ ОПШТЕ И СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА
КОМОРЕ
1. Часопис Апотекарска пракса: Динамика излажења часописа – 4 пута годишње (1
квартално).
2. Интернет презентација ФКС - Активно ажурирање садржаја сајта и објављивање
свих важних догађаја, како би чланови Коморе у потпуности могли да прате рад
Коморе и да се информишу о новинама.
3. Редовно информисање приправника о правима и обавезама током обављања
приправничког стажа, као и о значају и активностима Коморе.
4. Активно учешће на свим дешавањима (јавне трибине, округли столови,
конференције, стручни скупови, итд.), на којима се разматрају питања од значаја
за функционисање и развој фармацеутске здравствене делатности у оквиру
здравственог система Србије.
5. Планирано учешће у јавним медијима директора Коморе, или кога он одреди, у
сврху пропагирања идеја Коморе и њеног чланства, односно обавештавања
јавности.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА
1. Наставак са бесплатним програмима КЕ - акредитација 4 нова пакета образовања
путем ВШО. Теме ће бити дефинисане на основу Анкете у периоду 07. фебруар – 15.
март постављена на интернет презентацију Коморе.
2. Комора планира да и у току 2016. године континуирано пружа стручну и техничку
помоћ:
 свим организаторима програма КЕ,
 чланству путем дневног праћења евиденције у вези бодова преко електронског
картона КЕ.
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ПРОЈЕКТИ
Дефинисани пројекти се одвијају у сарадњи са члановима Коморе, здравственим
установама и приватном праксом, СФУС-ом и Центром за развој фармацеутске и
биохемијске праксе:
 Упознатост возача са утицајем лекова, алкохола и опојних дрога на способност
управљања моторним возилима;
 Клинички и економски исходи нове фармацеутске услуге: фармацеутска здравствена
заштита у терапији астме и ХОБП-а
 Развој компетенције фармацеута;
 Израда водича за употребу лекова чији је режим издавање без рецепта;

Допуна пројеката
На седници Управног одбора која је одржана 19.02.2016. године Програм рада Фармацеутске
коморе Србије допуњен је предлогом за спровођење два пројекта:
1. ПРОЈЕКАТ: Предлог приватизационог модела апотекарских установа из Плана мреже
2. ПРОЈЕКАТ: Сертификација система менаџмента према ИСО 9001

Остало
Фармацеутска комора Србије ће током наредне године наставити започетим
активностима и пројектима према динамици и приоритетима, уз активно учешће у свим
евентуалним новонасталим питањима од значаја за фармацеутски здравствени сектор.

Председник Скупштине
Биљана Илић, дипл. фарм.
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