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ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАЊА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА: 

 

- учешће у  спровођењу студентске стручне праксе у кординацији са Комисијом ССП и 

продеканом за наставу; 

-          подшка у евалуацији ССП ( развој капацитета ментора из праксе и наставних база); 

-    Планирање и припрема за студентску стручну праксу у болничким апотекама;  

- активности у оквиру сарадње са Центром за развој каријере и саветовање студената 

Универзитета у Београду (промоција, координација и спровођење он лине/он сите курса 

„Вештине управљања каријером“);  

-        дизајн и реализација курса за студенте „Развој професионалних компетенција и 

каријере у ланцу апотека“ (у сарадњи са ЗУ Бену Апотека);  

- подршка,  координација и учешће у активностима студентских пројекта, трибина и 

јавних кампања (пројекат „Саветовање пацијената“, Јавно - здравствене трибине 

обележавање датума у календару здравља, и промотивне акције на терену и сл.) свих 

студентских организација и удружења које су носиоци актвности као што су Студентски 

парламент, БПСА, НАПСер, ТимБиохемичара итд.  

 

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ: 



 

- организација, координација, спровођење, извештавање и анализа извештаја о 

редовној спољној провери квалитета стручног рада фармацеутске здравствене делатности 

(апотеке на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравственог система); 

-  организација и координација спровођења испитивања задовољства корисника и 

запослених у свим апотекама на примарном нивоу здравствене заштите (јавне апотеке и 

приватна пракса) на територији Републике Србије; прикупљање, анализа и контрола 

података; обрада података и израда националног извештаја; 

- рад на унапређењу Правилника о показатељима квалитета и Методолошког 

упутства за  фармацеутскe здравственe делатности, као и за области медицинске 

биохемије; 

-          редовна ревизија листе стручних надзорника у сарадњи са Фармацеутском 
Комором Србије;  
- послови координације,  информисања и обуке стручних надзорника у сарадњи са 

Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“;  

- остали поверени послови, састанци и активност за развој фармацеутске праксе у 

координацији са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ ; активно 

залагање за препознавање и подзање учешће фармацеутских кадрова у капацитетима 

здравствених установа у Србији (Завода/института за јавно здравље, Општим и 

специјализованим болницама, КБЦ, Апотекама, Агенцијама и сл.). 

 

  

ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНИ ПОСЛОВИ 

 

За потребе професионалне заједнице у сарадњи са актерима фармацеутске праксе и 

Фармацеутском комором Србије или за потребе трећих лица, и то: 

- Активности у организацији и спровођењу Трећег Симпозијума ЦЕЕ „Здравствени 
исходи&Социјална фармација“, Београд, 23-24 март 2018; Сарадња са ФКС у промоцији и 
организацији  (интерент оглашавање на www.фармком.рс  и  Гласнику ФКС „Апотекарска 
пракса“ , као и директном комуникацијом са члановима коморе;  представници ФКС ће 
узети активно учешће и у стручном делу Симпозијума. 
- активности у оквиру Еразмус+ пројекта: “Reinforcement of the Framework for Experiential 

Education in Healthcare in Serbia (ReFEEHS)“ (према плану за период јануар-октобар 2018. 

године) 

-    активности националне КОСТ мреже која делује  под слоганом „До здравог, безбедног и 

активног старења-против стереотипа о старима“,  EU Cost Action 1402 Agisam -Multinational 

and interprofessonal perspective (2014-2018) – даљи развој мреже и ширење 

институционлане подршке –Град Београд и Канцеларија за демографију и популациону 

политику Србије; 



- дизајн и планирање пројекат „Здрава жена, трудница и потомство Србије“ ( 3. пројектног 

циклуса у оквиру дугорочног пројекта „Промоција здравља и превенција болести жена 

Србије кроз фармацеутску праксу“) -Партнери Апотека Београд и Градски завод за јавно 

здравље; 

- рад на појединачним Пројектима и/или акцијама Фармацеутске коморе Србије, и то : 

- Сарадња у реализацији округлог стола (13.02.2018.) који организује ФКС, СФУС и Савез 
приватних апотекара Србије (СПАС) уз подршку Амбасаде Републике Пољске на тему 
„Професионализам и либерализација у апотекарском сектору –Европска искуства“, као 
наставак прошлогодишње конференције на ову тему, а уз нагласак на питања јавних 
набавки. 
„Увођење нове услуге у апотеке у Србији - клинички и економски исходи", а у складу са 
предлозима чланова и органа Коморе, као и других релевантних чиниоца. Уколико буду 
постојали услови за спровођење истраживања, Комора ће пружити логистичку, стручну  и 
техничку подршку у складу са својим капацитетима      
- "Истраживање ставова и праксе фармацеута у раду са студентима/стажерима у Србији“, 

спровођење, анализа и компарација резултата са земљама у региону. Презентација на 

Конгресу Фармацеута Србије 2018;   

"Израда Водича за употребу лекова са безрецептним режимом издавања", захтева 
значајно веће ангажовање фармацеута који су покренули  овај пројекат, од очекиваног. 
Уколико се изнађу услови за наставак истог, Комора ће пружити подршку у складу са 
својим могућностима; 
-остали послови и активности од значаја за развој апотекарске праксе. Сарадња у 
истраживањима апотекарске праксе у којима Комора  може да пружи стручну, 
информациону и техничку подршку колегама и Центру/Факултету; 
-Сарадња у спровођењу континуиране медицинске едукације у складу са потребама 
чланова Фармацеутске коморе и могућностима Центра/Факултета. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ  

-Израда Стратешког плана Центра (за период 2018-2022);  

-оперативни послови и краткорочне мера за одрживост рада Центра (континуирано). 

 

 

У Београду, 18.12.2017.  

ревидирано и усвојено 19.01.2018.                              Руководилац Центра за развој фармацеутске  

                                                                                                                      и биохемијске праксе 

                  _____________________________ 
 

Проф. др Љиљана Тасић 

 


