БИЛТЕН

e

Удружење за фармацеутску и медицинску привреду

IV
квартал

20
18.

октобар - децембар 2018.

УВОДНИК
Билтени удружења Привредне коморе Србије сектора Удружење за фармацеутску и медицинску привреду атипично је
пољопривреде, индустрије и услуга представљају тромесечне за наш коморски систем јер окупља привредна друштва која се
баве производњом, прометом, велепродајом и малопродајом
анализе економских трендова и актуелности у привреди.
фармацеутских производа (лекова, медицинских средстава,
Кроз билтене информишемо чланице коморског система, дијететских суплемената и козметичких производа).
представнике пословне заједнице и стручне јавности о секторским
и макрое кономским темама, пословним и статистичким Министарство здравља припрема сет закона у чију израду
показатељима за водеће привредне гране, активностима удружења су укључени и представници нашег Удружења јер се само
и услугама Привредне коморе Србије. Циљ је да подстакнемо заједничким активностима могу постићи резултати у области
представнике привреде да покретањем иницијатива усмереним доношења одрживих прописа, усклађених са захтевима ЕУ, али и
на унапређење пословног амбијента утичу на креирање стабилних са потребама наших привредника.
и одрживих услова пословања.
Добра комуникација свих чланова групација Удружења за
Очекујемо да коморски билтени допринесу бољој видљивости фармацеутску и медицинску привреду омогућили су нам да
секторских информација, активности и подршке националне текућа питања и проблеме, који утичу на рад и услове пословања,
пословне асоцијације привреди, унапређењу конкурентности разматрамо и решавамо у најкраћем могућем року, реагујемо
и јачању поверења у домаћи привредни амбијент и економију. усаглашено и у заједничком интересу свих чланова.
Припремљене информације, вести и анализе објављене у билтенима
креиране су у склопу заједничких активности јединственог коморског У 2018. години наше удружење је организовало десет едукација
система и привреде Србије. У анализама су коришћени званични као помоћ чланицама у примени нових прописа са 1.513 учесника,
подаци домаћих и страних институција, објављени крајем сваког покренуло 16 иницијатива према надлежним институцијама од
којих је реализовано шест, и активно учествовало у изради 15
календарског тромесечја у години.
подзаконских прописа.
Сви претходно објављени билтени доступни су на сајту Привредне
Захваљујући предузетим активностима, привредни субјекти
коморе Србије.
Јелена Васић, су наше Удружење препознали као поузданог партнера, о
уредник чему сведочи стални пораст активних чланова групација, као и
пораст добровољних чланова које чине здравствене установе и
представништва.
Мирјана Вучићевић,
секретар
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Активности Удружења за фармацеутску и медицинску
привреду
Седнице, конференције, сајмови, пословни сусрети, презентације, семинари
Конститутивна седница Групације произвођача, увозника и дистрибутера козметичких производа
У Удружењу за фармацеутску и медицинску привреду ПКС основана је Групација произвођача, увозника и
дистрибутера козметичких производа, 3. октобра 2018. године, у чијем саставу су привредна друштва која
производе козметичке производе (произвођачи), привредна друштва која врше увоз козметичких производа
из других земаља ради стављања у промет на тржиште Републике Србије (увозници), као и привредна друштва
која су укључена у ланац снабдевања козметичким производима (дистрибутери) а која козметичке производе
стављају на тржиште Републике Србије под својим именом, робним жигом или другом препознатљивом
ознаком. У Европској унији је од јула 2013. године, на снази нова Уредба о безбедности козметичких производа
која је уведена с циљем повећања безбедности козметичких производа, осигурања виших стандарда и боље
информисаности корисника. Транспоновање Уредбе о безбедности козметичких производа део је обавеза
проистеклих потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању Републике Србије Европској унији.
Према Националном програму за усвајање правних тековина Европског законодавства НПАА, временски рок
за потпуну хармонизацију, транспоновање и имплементацију је децембар 2018. године и обавеза како за
произвођаче тако и за увознике и дистрибутере козметичких производа. Како је Удружење за фармацеутску
и медицинску привреду ПКС препознато као саговорник Министарства здравља у регулаторној реформи и
како нас очекује доношење прописа који дефинишу пословање привредних друштава у области производње
и промета козметичких производа, веома је важно да постоји комуникација између свих педставника
релевантних учесника у овом ланцу, како би били репрезентативни саговорник надлежном министарству у
доношењу и примени прописа. На конститутивној седници Групације произвођача, увозника и дистрибутера
козметичких производа, након верификације чланова, извршен је избор председника и заменика председника
Групације од присутних чланова. За председника Групације изабрана је Сузана Копривица Лујић, Crystal Derma
doo. За заменика председника Групације изабрана је Јелена Мојса, MSF Pharm doo. У конституисању Групације
произвођача, увозника и дистрибутера козметичких производа учествовале су 33 компаније од којих 18 послују
у области производње козметичких производа. Седници су присуствовали Мирјана Вељковић, представник
Министарства здравља, Снежана Савић, професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, Наташа
Јовановић Љешковић, в.д. декана, Фармацеутски факултет Нови Сад Универзитета Привредна академија у
Новом Саду.
Електронска седница Одбора Удружења за фармацеутску и медицинску привреду
На основу Статута Привредне Коморе Србије („Сл. гласник РС“ број 39/16) и Пословника о раду Одбора удружења
Привредне коморе Србије, Одбор Удружења за фармацеутску и медицинску привреду је 29. октобра 2018.
године, уз претходно добијену сагласност генералног секретара Привредне коморе Србије, донео одлуку да
се при Удружењу за фармацеутску и медицинску привреду образује Групација произвођача козметичких
производа, као и одлуку да се промени назив Групације произвођача, увозника и дистрибутера козметичких
производа у Групација увозника и дистрибутера козметичких производа.
Седница Групације носилаца дозволе за лек
Седница Групације носилаца дозволе за лек одржана је 29. октобра 2018. године. Основна тема седнице била
је нова регулаторна обавеза за европске произвођаче лекова која уводи систем за праћење промета лека,
од произвођача до пацијента, и подразумева означавање сваког појединачног паковања лека јединственим

4

серијским бројем. Основни циљ је заштита пацијената од фалсификованих лекова који су све чешћа претња с
напретком интернета и мобилних технологија. Договорено је оснивање радне групе у оквиру групације чији
ће основи задатак бити израда плана активности и предлог легислативног оквира на националном нивоу за
примену Директиве 2011/62/ЕУ. Радну групу чиниће и представници Групације произвођача лекова. Разговарано
је и о отвореним питањима у вези са применом новог Правилника о изменама и допунама Правилника о
садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет. Овај правилник
један је од основних прописа у области лекова. Договорено је и отварање питања за унапређење поступака
који се воде пред Агенцијом за лекове и медицинска средства, за област хуманих лекова. Чланице су упознате
са учешћем у изради ситуационе анализе и предлога активности за укључивање процене здравствених
технологија у процес доношења одлука у здравству као и са статусом прописа који су планирани за усвајање у
овој години. У активно чланство Групације носилаца дозволе за лек примљене су компаније: Octapharma AG,
Amicus и Бенифарм.
Седница Групације увoзникa и дистрибутeрa кoзмeтичких прoизвoдa
Групaциja прoизвoђaчa, увoзникa и дистрибутeрa кoзмeтичких прoизвoдa, oснoвaнa у oквиру Удружeњa зa
фaрмaцeутску и мeдицинску приврeду, рeoргaнизoвaнa je (прoмeњeн je нaзив и oблaст дeлoвaњa Групaциje)
у Групaциjу увoзникa и дистрибутeрa кoзмeтичких прoизвoдa, у чиjeм сaстaву су приврeднa друштвa кoja вршe
увoз кoзмeтичких прoизвoдa из других зeмaљa рaди стaвљaњa нa тржиштe Рeпубликe Србиje (увoзници)
и приврeднa друштвa кoja су укључeнa у лaнaц снaбдeвaњa кoзмeтичким прoизвoдимa (дистрибутeри) a
кoja кoзмeтичкe прoизвoдe стaвљajу нa тржиштe Рeпубликe Србиje. Нa кoнститутивнoj сeдници Групaциje
увoзникa и дистрибутeрa кoзмeтичких прoизвoдa, нaкoн вeрификaциje члaнoвa, извршeн je избoр прeдсeдникa
и зaмeникa прeдсeдникa Групaциje oд присутних члaнoвa. Зa прeдсeдникa Групaциje изaбрaнa je Јелена Мојса,
MSF Pharm doo, док је зa зaмeникa прeдсeдникa Групaциje изaбрaнa je Oливeрa Крajишник, OKTAL PHARMA doo.
У кoнституисaњу Групaциje увoзникa и дистрибутeрa кoзмeтичких прoизвoдa учeствoвaлo je 19 кoмпaниja.
Седница је одржана 31. октобра 2018. године. У циљу упoзнaвaњa сa зaхтeвимa нoвe зaкoнскe рeгулaтивe
у oблaсти кoзмeтичких прoизвoдa, a у склaду сa искaзaним пoтрeбaмa члaницa у пoглeду усaглaшaвaњa сa
нoвoм зaкoнскoм рeгулaтивoм у oвoj oблaсти, зaпoчeтe су aктивнoсти Групaциje у вези са припрeмом eдукaциje
зa свe субjeктe у пoслoвaњу кoзмeтичким прoизвoдимa, a нaрoчитo у пoглeду зaхтeвa Дoбрe прoизвoђaчкe
прaксe (стaндaрд ISO 22716), изjaвaмa и тврдњaмa кoje сe oднoсe нa кoзмeтички прoизвoд, кao и o нeжeљeним
дejствимa кoзмeтичких прoизвoдa (кoзмeтoвигилaнцa).
Седница Групације произвођача козметичких производа
У Удружeњу зa фaрмaцeутску и мeдицинску приврeду oснoвaнa je Групaциja прoизвoђaчa кoзмeтичких
прoизвoдa у чиjeм сaстaву су приврeднa друштвa кoja прoизвoдe кoзмeтичкe прoизвoдe. Седница је одржана
31. октобра 2018. године. Нa кoнститутивнoj сeдници Групaциje прoизвoђaчa кoзмeтичких прoизвoдa, нaкoн
вeрификaциje члaнoвa, извршeн je избoр прeдсeдникa и зaмeникa прeдсeдникa Групaциje oд присутних
члaнoвa. Зa прeдсeдникa Групaциje изaбрaн je Дaмjaн Кoрдa, Yuco Hemija DOO, док је за зaмeникa прeдсeдникa
Групaциje изaбрaн je Нeбojшa Цeкић, DCP Hemigal DOO. У кoнституисaњу Групaциje прoизвoђaчa кoзмeтичких
прoизвoдa учeствoвaлe су 33 кoмпaниje. У рaднoм дeлу сeдницe Групaциje oснoвнa тeмa je биo Прeдлoг зaкoнa
o прeдмeтимa oпштe упoтрeбe кojи je у скупштинскoj прoцeдури oд 21. септембра 2018. године. Прeдлoжeнa
рeшeњa увoдe кoнкрeтнe и jaсниje oбaвeзe прe свeгa зa прoизвoђaчe кoзмeтичких прoизвoдa кaкo у смислу
дoкумeнтaциje кojoм дoкaзуjу здрaвствeну испрaвнoст и/или бeзбeднoст прoизвoдa, тaкo и у смислу пoступaњa
у сврху дoкaзивaњa пoмeнутих нaвoдa, у oднoсу нa вaжeћи Зaкoн o здрaвствeнoj испрaвнoсти прeдмeтa oпштe
упoтрeбe, a сa крajњим циљeм бeзбeднoсти и зaштитe здрaвљa кoрисникa. Инициjaтивa зa oдлaгaњe примeнe
пojeдиних oдрeдaбa у Прeдлoгу зaкoнa o прeдмeтимa oпштe упoтрeбe кojи сe oднoсe нa кoзмeтичкe прoизвoдe,
дoстaвљeнa oд стрaнe прoизвoђaчa je прихвaћeнa и прeдвиђa пeриoд oд 4 гoдинe зa имплeмeнтaциjу oдрeдби
кoje сe oднoсe нa кoзмeтичкe прoизвoдe, кoнкрeтнo, нa прoцeну бeзбeднoсти и дoсиje сa инфoрмaциjaмa o
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прoизвoду. Пojeдинe oдрeдбe Зaкoнa „прeнeтe“ су у Зaкoн, aли сa oдлoжeнoм примeнoм – дoбиjaњeм стaтусa
држaвe члaницe EУ (нпр. пoступaк нoтификaциje кoзмeтичких прoизвoдa), из рaзлoгa нeeкoнoмичнoсти
фoрмирaњa пaрaлeлних бaзa/прoцeдурa, пo углeду нa бaзe/прoцeдурe кoje пoстoje у EУ кoje ми у oвoм трeнутку
нисмo у мoгућнoсти дa кoристимo. Рaзлoг зa дeлимичну усклaђeнoст je и пoштoвaњe крajњe сврхe – изрaдa
примeнљивих прoписa, oднoснo прoписa кojи ћe субjeкти у пoслoвaњу прeдмeтимa oпштe упoтрeбe бити у
мoгућнoсти дa примeњуjу.
Седница Групације увозника и дистрибутера медицинских средстава
Седница Групације увозника и дистрибутера медицинских средстава одржана је 5. новембра 2018. године.
Новим Законом о медицинским средствима, који је у примени од 2. децембра 2018. године, промењен је
приступ контроли медицинских средстава – смањен је обим контроле пре стављања на тржиште а повећана
контрола након стављања на тржиште. Произвођач, односно овлашћени представник је дужан да континуирано
прати медицинско средство на тржишту. У светлу новог Закона и одредби које доноси у вези са обавезама
произвођача, односно овлашћеног представника, интерна радна група за решавање проблема које се јављају
приликом сервисирања медицинских средстава је припремила приказ проблема и предлог решења које ће
представити на наредној седници Управног одбора Коморе здравствених установа Србије. Заједнички интерес
свих учесника у здравственој заштити је безбедност пацијента и безбедност здравственог радника приликом
примене одређеног медицинског средства. Активности Групације увозника и дистрибутера медицинских
средстава у наредном периоду биће усмерене и на сузбијању нелегалног промета медицинских средстава,
који обухвата промет медицинских средстава за које није извршен упис у Регистар медицинских средстава који
води Агенција за лекове и медицинска средства Србије, као и нелегална продаја путем интернета. Договорено је
формирање радне групе која ће бити носилац ових активности. Групација увозника и дистрибутера медицинских
средстава активно ће учествовати у изради подзаконских прописа који ће обезбедити пуну примену Закона о
медицинским средствима од 2. децембра 2018. године. У активно чланство Групације увозника и дистрибутера
медицинских средстава примљене су нове чланице: Medicon, Primax и Radakom.
Седница Групације веледрогерија
Седница Групације веледрогерија одржана је 6. новембра 2018. године. Овогодишњи, пети по реду Регионални
састанак GIRP, одржан је у Софији 14. септембра 2018. године, а у фокусу су биле земље Централне и Источне
Европе: Бугарска, Хрватска, Чешка, Мађарска, Србија, Словачка и Словенија. Групација веледрогерија је од
2011. године чланица организације која окупља веледрогерије и дистрибутере производа и услуга у области
здравствене заштите у Европи - GIRP (the European Healthcare Distribution Association). GIRP заступа националне
асоцијације чије су чланице више од 750 веледрогерија из 33 европске земље, које запошљавају преко 140.000
људи и дистрибуирају годишње око 15 милијарди паковања лекова, као и широке палете медицинских
средстава, додатака исхрани и других производа у области здравствене заштите. Сваке друге године, GIRP
организује Регионални састанак на којем окупља експерте из веледрогеријског сектора из различитих земаља.
Традиционално, овај састанак је фокусиран на одређену географску регију и представља сјајну прилику да
се највиши представници GIRP и учесници упознају са тренутном ситуацијом и трендовима на тржиштима
одабраних земаља, као и изазовима за веледрогерије. На Регионалном састанку представник Групације
веледрогерија била је Данијела Радмановић директорка развоја и маркетинга у Фармалогисту, која је известила
о својим утисцима и сазнањима са одржаног скупа. Сваке године, потрошња за лекове по глави становника у
земљама Централне и Источне Европе расте, али је и даље више од два пута мања у односу на земље Западне
Европе, при чему је просечна цена лека два пута нижа од просечне цене лека у западноевропским земљама.
Тржиште лекова у земљама Централне и Источне Европе и Русије, Казахстана и Украјине, од 38 млрд евра
представља 4 одсто глобалног тржишта и у претходне четири године имало је најмању стопу раста. Очекује се
да ће тржиште ових земаља у наредне четири године расти кумулативно 4 одсто, при чему ће тржиште Русије
остварити највећи раст, више од 50 одсто. У последње три године Бугарска је увела највише иновативних
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лекова и забележила кумулативни трогодишњи раст од 9 одсто. Презентација Србије којом су представљене
специфичности и трендови на српском тржишту изазвала је велико интересовање и највиших представника
GIRP и земаља учесница, нарочито у делу централизоване јавне набавке лекове и чињенице да су њоме
обухваћене и установе које се налазе у блокади. Тема седнице су биле и даље активности везане за формирање
и имплементацију јединственог шифарника артикала који се прометују на фармацеутском тржишту.
Сeдницa Групaциje прoизвoђaчa, увoзникa и дистрибутeрa диjeтeтских суплeмeнaтa
Сeдницa Групaциje прoизвoђaчa, увoзникa и дистрибутeрa диjeтeтских суплeмeнaтa одржана је 13. децембра
2018. године. Чланови Групације произвођача, увозника и дистрибутера дијететских суплемената информисани
су о закључцима Радне групе за решавање неусаглашености у поступку спровођења Правилника о здравственој
исправности дијететских производа, која се састала 11. децембра 2018. године. Како регулатива Европске уније
прописује да ће од фебруара 2019. године бити забрањено коришћење изјава за храну посебне медицинске
намене и за формуле за одојчад, Радна група усагласила је став да је пожељно благовремено усклађивање са
прописима Европске уније како би субјекти у пословању храном били спремни за предстојеће усаглашавање
чиме би се избегле одредбе о одложеној примени прописа. У ситуацији када Европска комисија није одобрила ни
једну изјаву за кофеин а EFSA даје позитивно мишљење по питању изјава за кофеин, ради уједначеног поступања
чланови Радне групе усагласили су став да је на дијететском производу дозвољено само навођење„са кофеином“
без навођења изјаве. Представници Фармацеутског факултета Универзитета у Београду и Фармацеутског
факултета Универзитета привредне академије у Новом Саду урадили су допуну листе супстанци које се не смеју
наћи (уопште или у одређеној дози) у дијететским производима. Чланству Групације произвођача, увозника и
дистрибутера дијететских суплемената приступили су: Par Pak doo, PharmaS d.o.o. Beograd и Medis Pharma d.o.o.

Вести
Ребаланс Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину
На седници Народне скупштине Републике Србије, која је одржана 12. октобра 2018. године донета је Одлука
о изменама финансијског плана РФЗО за 2018. годину којом су увећани приходи и примања, односно расходи
и издаци у износу од 4,1 млрд динара.
Национална контролна лабораторија – продужење сертификата о усаглашености система
квалитета са захтевима стандарда ISO/IEC 17025
Национална контролна лабораторија Агенције за лекове и медицинска средства Србије, добила је 19. новембра
2018. године, од Европског директората за контролу лекова и бригу о здрављу Савета Европе (European
Directorate for Quality of Medicines and Healthcare of Council of Europe – EDQM of CoE), продужење сертификата о
усаглашености система квалитета са захтевима стандарда ISO/IEC 17025. Компетентност Националне контролне
лабораторије потврђена је за контролу квалитета лекова која се спроводи физичко-хемијским, биолошким и
микробиолошким методама.
Ревизија цена лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања на рецепт
Предлог списка највиших цена на велико лекова за употребу у хуманој медицини, а чији је режим издавања
на рецепт, објављен на сајту Министарства здравља у делу Документа, Одлуке. За дан прерачуна упоредивих
цена лекова на велико у динаре, узима се 7. децембар 2017. године према курсној листи НБС (118,2214 рсд/еур).
За све додатне информације о пословању у земљи и иностранству, контактима са потенцијалним пословним
партнерима, учешћу на сајмовима и изложбама, учешћу у активностима ПКС контактирајте Удружење за
фармацеутску и медицинску привреду ПКС путем телефона 011 / 33 04 599 или нам пишите на имејл:
farmacija@pks.rs.
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Платформа сарадње науке и привреде
Привредна комора Србије представља спону између науке и привреде, подстичући и подржавајући
успостављање сарадње и комуникацију између привредника који разумеју значај науке, и научника и
професора који разумеју бизнис. У циљу даљег промовисања сарадње приватног и истраживачког сектора и
рада Савета за сарадњу науке и привреде, Служба за иновације Привредне коморе Србије развила је online
платформу „www.nip.rs“.
Циљ је подстаћи привредна друштва и научно-истраживачке организације да се укључе у заједничке научноистраживачке и развојне пројекте ради стварања нових комерцијално примењивих производа и услуга,
решавања текућих проблема и задатака, као и увођења иновативних технологија у раној фази које могу имати
значај за њихов будући развој и тржишни потенцијал.
Платформа повезује кориснике различитих услуга које истраживачке институције могу да понуде привредним
друштвима, обезбеђујући комуникацију са финансијским актерима преко пословних инкубатора, научних и
технолошких паркова и центара за трансфер технологије. Повезивање свих релевантних интересних група на
једној централизованој локацији ће обезбедити представљање могућности за сарадњу са свим интересним
групама, што ће несумњиво довести до нових пословних подухвата, стварања spin-off или start up компанија.
ПЕРФОРМ пројекат Швајцарске агенције за развој и сарадњу (СДЦ), који спроводи Helvetas Swiss Intercooperation
и Универзитет у Фрибургу, подржао је Привредну комору Србије у развоју ове платформе.
За додатне информације контактирајте Службу за иновације ПКС путем телефона 011 / 41 49 430 или нам
пишите на имејл: inovacije@pks.rs.
Усвојена иницијатива за измену Закона о улагањима
Центар за подршку инвестицијама и ЈПП Привредне коморе Србије је у току 2017. године покренуo
иницијативу за измену Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 89/15) и пратеће уредбе, а која је усвојена и
имплементирана у изменама Закона о улагањима („Сл. гласник РС“, број 95/18) у децембру 2018. године.
Члан 14. Закона је измењен на начин да је сада проширено право које су раније имали само страни улагачи
и на домаће улагаче. Сада сви улагачи могу да увозе опрему која представља улог у смислу овог
закона, без плаћања царине и других увозних дажбина. Ово ослобођење важи за увоз опреме која
представља улог у смислу овог закона, осим путничких моторних возила и аутомата за забаву и игре на срећу,
под условом да је опрема коју улагач увози у складу са прописима којима се уређују здравље и безбедност
грађана и заштита животне средине.
Наведена измена уједно представља и једну од најзначајнијих измена за домаћа привредна
друштва, будући да могу увозити неопходну опрему за улагање у смислу овог закона, без плаћања
царина без обзира на то из које се државе увоз врши и да ли је са том државом потписан споразум
о слободној трговини.
За стране инвеститоре ова олакшица је значајна како би се избегле царинске баријере приликом пресељења
производње из иностранства у Републику Србију, али истовремено и за домаће инвеститоре ова мера
представља додатни подстрек и олакшицу за инвестирање. Наиме, према доступним подацима Републичког
завода за статистику скоро једна трећина увоза средстава за рад врши се из држава са којима Република Србија
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нема потписан споразум о слободној трговини. Увоз ове опреме до сада није био ослобођен царинских и других
дажбина уколико је улагач било домаће друштво.
Пре последњих измена Закона о улагањима поступак ослобођења је био детаљније уређен за стране
инвеститоре Уредбом о условима, начину и поступку ослобођења од царине на увоз опреме („Сл. Гласник РС
број 48/18) која је на снази од 30. јуна 2018. године. Имајући у виду да је Закон измењен у децембру 2018.
године очекује се и измена наведене Уредбе која би ближе уредила ослобођење и за домаће инвеститоре. Тек
након измена ове уредбе моћи ће и да се примени измена Закона на домаће инвеститоре, под
условима које ова уредба буде прописивала.
За додатне информације контактирајте Центар за подршку инвестицијама и ЈПП ПКС путем телефона
011 / 41 49 444 или нам пишите на имејл: investicije@pks.rs.
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Регио инфо
РПК
Западнобачког
управног округа
Сомбор

Отворене апотеке и у Крушчићу и Липару
Апотеке „Гален фарм“ отворене су у свим местима општине Кула. Представници ове апотеке у пратњи
председника привременог ограна општине Кула, посетили су новоотворене апотеке у Липару и Крушчићу,
местима у којима дуго није било ни једне апотеке. Договор који је постигнут са „Гален фарм“ у вези са закупом
испоштован је а мештани Липара и Кручшића неће морати да иду по лекове са позитивне листе у друга
насељена места.
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Привредна активност у производњи
основних фармацеутских производа и препарата
Регистровани лекови и медицинска средства
Број регистрованих лекова
УКУПНО

6.184

Хумани лекови

5.700

Биолошки лекови

267

Биљни лекови

58

Хомеопатски лекови

32

Традиционални биљни лекови

37

Крв, састојци крви, крвни деривати

16

Вакцине

70

Извор: Агенција за лекове и медицинска средства, 13.10.2018.

Број регистрованих лекова према режиму издавања
УКУПНО

6.184

Лек се може издавати само уз лекарски рецепт - Р

3.556

Лек се може издавати и без лекарског рецепта - БР

705

Лек се може употребљавати у здравственој установи - З

393

Лек се може употребљавати само у стационарној здравственој установи - СЗ

939

Лек се може употребљавати у стационарној здравственој установа, изузетно уз рецепт - СЗР

480

Лек се може издавати само на лекарски рецепт у два примерка, сходно прописима о лековима који
садрже опојне дроге - НР
Лек се може употребљавати у здравственој установи, сходно прописима о лековима који садрже
опојне дроге - ЗН
Лек се може употребљавати само само у стационарној здравственој установи, сходно прописима о
лековима који садрже опојне дроге - СЗН
Извор: Агенција за лекове и медицинска средства, 13.10.2018.
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Број регистрованих медицинских средстава
УКУПНО

41.852

Категорија 01 – Активна имплантабилна медицинска средства

2.357

Категорија 02 – Анестезијска и респираторна медицинска средства

362

Категорија 03 – Дентална медицинска средства

2.947

Категорија 04 – Електро-механичка медицинска средства

911

Категорија 05 – Болничка, апаратурна опрема

1.603

Категорија 06 – „Ин витро“ дијагностичка медицинска средства

15.359

Категорија 07 – Неактивна имплантабилна медицинска средства

2.142

Категорија 08 – Офталмолошка и оптичка медицинска средства

1.260

Категорија 09 – Инструменти за вишекратну употребу

5.572

Категорија 10 – Медицинска средства за једнократну употребу

6.815

Категорија 11 – Техничка средства за хендикепирана лица

1.562

Категорија 12 – Дијагностичка и терапеутска медицинска средства у радиологији
Извор: Агенција за лекове и медицинска средства, 4.10.2018.
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962

Индекси индустријске производње, јануар-новембар
2018. у односу на просек 2017. године

Индустријска производња
Индустријска производња у Републици Србији у новембру 2018.
године већа је за 7,6 одсто у односу на просек 2017. године, мања
је за 1,0 одсто у односу на новембар 2017. године, а у периоду
јануар–новембар 2018. године, у поређењу са истим периодом
2017. године, већа је за 2,1 одсто. У прерађивачкој индустрији
у новембру 2018. године индустријска производња је већа за
9,8 одсто у односу на просек 2017. године, а у периоду јануар–
новембар 2018. године, у поређењу са истим периодом 2017.
године, већа је за 2,7 одсто.
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Прерађивачка индустрија
Производња основних фармацеутских производа и препарата

Извор: РЗС.

Залихе

Индекси залиха готових производа, јануар-новембар
2018. у односу на просек 2017. године

У новембру 2018. године у поређењу са истим месецом 2017.
године, залихе готових производа у Републици Србији веће су
за 13,0 одсто, а у сектору прерађивачке индустрије за 13,3 одсто,
што указује на успоравање реализације производње на тржишту.
Уколико се посматра једанаести месец 2018. године у односу
на просек 2017. године, залихе су биле веће за 18,8 одсто на
републичком нивоу, а за 19,3 одсто у прерађивачкој индустрији.
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Производња основних фармацеутских производа и препарата

Извор: РЗС.
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Цене

Индекси цена произвођача индустријских производа,
јануар-децембар 2018. у односу на просек 2017. године

Цене произвођача индустријских производа у Републици Србији
у 2018. години у просеку су порасле за 0,9 одсто у односу на
2017. годину, а у сектору прерађивачке индустрије за 0,8 одсто.
У децембру 2018. године у односу на децембар 2017. године, у
Републици Србији цене су порасле за 0,5 одсто, а у прерађивачкој
индустрији за 0,7 одсто. Пад цена забележен је у децембру у
односу на новембар 2018. године и то за 1,1 одсто и 1,3 одсто на
републичком нивоу и у прерађивачкој индустрији, респективно.

103,0
102,5
102,0
101,5
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100,5
100,0
99,5
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98,5
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II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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Ø2017=100
Прерађивачка индустрија
Производња основних фармацеутских производа и препарата

Извор: РЗС.

Број запослених у производњи основних фармацеутских
производа и препарата у правним лицима и код
предузетника, квартални подаци 2017. и 2018. године

Запосленост
У трећем кварталу 2018. године од укупног броја запослених 79,2
одсто је запосленo у правним лицима, 17,2 одсто представљају
предузетници, лица запослена код њих и лица која самостално
обављају делатност, а 3,6 одсто представљају регистровани
индивидуални пољопривредници. У односу на трећи квартал
2017. године број запослених у правним лицима порастао је за
3,2 одсто, број предузетника, запослених код њих и лица која
самостално обављају делатност повећан је за 6,7 одсто, док је број
регистрованих индивидуалних пољопривредника смањен за 8,2
одсто.

4.700
4.600
4.500
4.400
4.300
4.200
4.100
Q1

Q2
2017

Q3
2018

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Регистрована запосленост, према делатностима KD(2010), у трећем кварталу 2017. и 2018. године
Број запослених
Q3 2017.
Република Србија
Производња основних фармацеутских производа и
препарата

Индекс

Q3 2018.

Учешће у укупној
запослености, у %

Q3 2018/ Q3
2017.

Q3 2017.

Q3 2018.

1.993.112

2.069.276

103,8

100,0

100,0

4.628

4.402

95,1

0,2

0,2

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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Зараде

Зараде, јануар-октобар 2018. (у динарима)
49.279

Нето зараде
(у РСД)

(јануар-октобар 2018)

У периоду јануар-октобар 2018. године, просечна зарада исплаћена
у Републици Србији износила је 68.132 динара и номинално је већа
за 5,9 одсто од просечне зараде исплаћене у истом периоду 2017.
године, док је реално била већа за 3,8 одсто.

86.190

68.132

Бруто зараде
(у РСД)

120.255

Република Србија
Производња основних фармацеутских производа и препарата

Извор: РЗС.

Зараде (нето и бруто), према делатностима KD(2010), у периоду јануар-октобар 2017. и 2018. године
Зараде без пореза
и доприноса (нето)

Зараде (бруто)
Номинални
индекс

Вредност, у РСД
I-X 2017.

I-X 2018.

Република Србија

64.331

68.132

Производња основних фармацеутских производа и
препарата

111.794

120.255

I-X 2018/
I-X 2017.

Вредност, у РСД

Номинални
индекс
I-X 2018/
I-X 2017.

I-X 2017.

I-X 2018.

105,9

46.317

49.279

106,4

107,6

79.795

86.190

108,0

Извор: РЗС.

Стране директне инвестиције

Структура нето прилива СДИ, по основу улагања
нерезидената, Q1-Q3 2018. године (у %)

У прва три квартала 2018. године, укупан нето прилив СДИ у
Републику Србију, по основу улагања нерезидената, износио је око
две милијарде евра, док је у производњи основних фармацеутских
производа и препарата остварен нето прилив СДИ од 32,7 млн евра.

1,2%

33,8%
51,8%

13,1%
Пољопривреда

Индустрија

Грађевинарство

Услуге

Извор: НБС (у складу са „Приручником за израду платног биланса и
међународне инвестиционе позиције бр. 6, ММФ“)
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Спољна трговина

Спољнотрговинска размена фармацеутских производа и
препарата, месечни подаци 2018. (у хиљадама евра)

Према подацима РЗС, у периоду јануар-новембар 2018. године, извоз
основних фармацеутских производа и препарата износио је 304,1 млн
евра, што чини 2,0 одсто укупног извоза Републике Србије. У односу на
исти период 2017. године, забележен је раст од 1,3 одсто. У истом периоду,
увоз је достигао 837,7 млн евра (мг раст од 12,3 одсто), што чини 4,2 одсто
укупног увоза. Дефицит у спољнотрговинској размени фармацеутских
производа и препарата је износио 533,6 млн евра, уз покривеност увоза
извозом од 36,3 одсто.
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извоз, 000 ЕУР

увоз, 000 ЕУР

биланс размене, 000 ЕУР

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Увоз фармацеутских производа и препарата,
по земљама, јануар- новембар 2018. (у млн евра)

Извоз фармацеутских производа и препарата,
по земљама, јануар-новембар 2018. (у млн евра)
Немачка (DE)
Руска Федерација (RU)
Словенија (SI)
Република Црна Гора (ME)
Босна и Херцеговина (BA)
Италија (IT)
Белгија (BE)
Република Македонија (MK)
Румунија (RO)
Холандија (NL)

Немачка (DE)
Француска (FR)
Швајцарска (CH)
Мађарска (HU)
Словенија (SI)
САД (US)
Кина (CN)
Италија (IT)
Велика Британија (GB)
Аустрија (AT)

61,4
61,3
48,9
27,5
16,6
10,5
8,7
8,6
7,9
6,9

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

153,8
78,5
60,6
60,5
55,3
42,9
40,8
38,7
34,6
33,7

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Структура увоза, јануар- новембар 2018.

Структура извоза, јануар-новембар 2018.

13,4%
26,0%

5,1%

1,9%

72,1%
81,6%
Производња основних фармацеутских производа и препарата
Производња електромедицинске опреме
Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Производња основних фармацеутских производа и препарата
Производња електромедицинске опреме
Производња медицинских и стоматолошких инструмената и материјала

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).

Извор: РЗС, прерачун Центра СААПП (ПКС).
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Привредна активност макроекономски осврт
Привреду Србије је у 2018. години карактерисала релативна
макроекономска стабилност у погледу ниске и предвидиве инфлације,
благог суфицита у области јавних финансија и последично опадајућег
нивоа јавног дуга, уз стабилност финансијског система и пораст
запослености. Главни извори раста у прошлој години су били пораст
инвестиционе и личне потрошње, као и позитивна привредна ситуација
у земљама Европске уније, главним спољнотрговинским партнерима.
Основу за одржавање и даље убрзање привредне активности треба да
омогући наставак структурних реформи, као и повећање производне
активности у извозно оријентисаним привредним делатностима,
посебно оним које носе већу додатну вредност.
Према процени Републичког завода за статистику, привредна активност
Србије мерена стопом реалног раста бруто домаћег производа у
2018. години износи 4,4 одсто, у односу на иницијално планираних 3,5
одсто. Процењено је да су бруто инвестиције у основна средства
у 2018. години, у поређењу са претходном годином, оствариле реални
раст од 9,1 одсто, a пољопривредна производња је остварила раст
физичког обима од 16,3 одсто.
У 2019. години се очекује да стопа раста бруто домаћег производа буде
3,5 одсто, а са овом проценом се слаже и Међународни монетарни
фонд као и друге релевантне међународне институције које прате
економске перформансе по земљама. Међу бројним ризицима,
који могу негативно утицати на пројекцију, издвајају се: пораст цене
енергената и каматних стопа, интензивирање протекционистичких
мера у међународној трговини, успоравање привредне активности у
земљама кључним спољнотрговинским партнерима, политичке тензије
и успоравање процеса евроинтеграција региона, као и неповољни
климатски услови посебно у току пролећних и летњих месеци.
Укупна индустријска производња је повећана за 1,3 одсто у 2018.
години у односу на 2017. годину. У сектору прерађивачке индустрије
остварен је раст од 1,9 одсто, док је сектор снабдевања електричном
енергијом, гасом, паром и климатизација порастао 1,2 одсто. Са
друге стране, сектор рударства је забележио пад од 4,8 одсто.
Народна банка Србије наставила је да подржава привредну
активност у земљи одржавањем релативно ниске референтне
каматне стопе која тренутно износи 3,0 одсто. Према процени
аналитичара, на актуелну монетарну политику НБС утицали су ниски
инфлаторни притисци и експанзивна монетарна политика Европске
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Реални раст БДП (у %)
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Извор: РЗС, МФ (Фискална стратегија за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021.
годину).
(*Процена РЗС)

Индустријска производња (у %)
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Извор: РЗС.

Потрошачке цене
(у % у односу на исти месец претходне године)
3,0

1,7

2014.

Извор: РЗС.

2,0
1,5

1,6

2015.

2016.
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Србија је наставила регионално лидерство у привлачењу страних
директних инвестиција, које су у 2017. години износиле 2,4
млрд евра, док су у 2018. години надмашиле пројекцију и према
прелиминарним подацима Народне банке Србије износе 3,0 млрд
евра. У периоду јануар-новембар 2018. године покривеност текућег
дефицита страним директним инвестицијама износи 120,5 одсто.
Прилив по основу страних директних инвестиција у 2019. години се
очекује да буде око 2,6 млрд евра (5,7 одсто БДП) и требало би да
буде више него довољно за покривање дефицита текућег рачуна
платног биланса.
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Извор: Министарство финансија.

Кретање каматних стопа у 2018. години

EUR/RSD

12/4/2018

USD/RSD

Извор: Bloomberg L.P.

Нето СДИ (у млрд евра)
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На позитивне макроекономске трендове реаговале су и агенције за
оцену кредитног рејтинга које су током 2018. године потврдиле рејтинг
Србије. Standard and Poor`s је проценио кредитни рејтинг на „BB“ са
позитивним изгледом да у наредној години дође до унапређења.
Агенција сматра да би наставак снажног раста, даље смањење
јавног дуга и задржавање дефицита платног биланса у одрживим
оквирима могли резултирати повећањем кредитног рејтинга Србије
у наредном периоду. Fitch Ratings је потврдио кредитни рејтинг на
„BB“ са стабилним изгледом, док агенција Moody`s у протеклој години
није процењивала кредитни рејтинг Србије, па се он налази на нивоу
из 2017. године, односно „Ba3“ са стабилним изгледом. Србија се
значајно приближила инвестиционом нивоу кредитног рејтинга са
циљем да се то оствари у средњем року. Агенције наводе као основу
за даље унапређење кредитног рејтинга, очување макроекономске
стабилности и резултата фискалне консолидације, структурне
реформе (јавна предузећа, пореска управа, просвета и здравство),
као и наставак процеса евроинтеграција.

70,0
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Мере фискалне консолидације су оствариле позитиван резултат,
изнад првобитне процене Међународног монетарног фонда. Према
подацима Министарства финансија, у периоду јануар-октобар 2018.
године остварен је суфицит републичког буџета у износу од 61,1
млрд динара. Наплаћени су приходи у износу од 973,5 млрд динара,
док су расходи износили 912,3 млрд динара. Последично, јавни дуг
је током 2018. године наставио да опада у односу на бруто домаћи
производ и на крају новембра је износио 56,2 процената у поређењу
са 57,9 одсто на крају 2017. године. Процењено је да је буџет у 2018.
години био у суфициту 0,6 одсто БДП, а да се у 2019. години очекује
благ дефицит од 0,5 одсто.

Јавни дуг Србије (централни ниво државе, у % БДП)

1/23/2018

централне банке (референтна каматна стопа у еврозони се одржава на
нули). Међугодишња инфлација је у децембру износила 2,0 одсто
и у оквиру је циља Народне банке Србије који износи 3,0 одсто ± 1,5
процентних поена, а у 2019. години се очекује да буде 2,3 одсто. Већина
аналитичара сматра да у наредном периоду не би требало да дође
до даљег смањења референтне каматне стопе, уз могућност благог
пораста јер се очекује пораст инфлаторног притиска, као и евентуална
промена у монетарној политици Европске централне банке.

Укупна спољнотрговинска робна размена Србије у 2018. години
износила је 38,2 млрд евра што представља раст од 10,9 одсто
у односу на прошлу годину. Извезено је робе у вредности од 16,3
млрд евра, што представља повећање од 8,1 одсто, док је увоз робе
износио 21,9 млрд евра, што представља повећање од 13,0 одсто.
Дефицит спољнотрговинске робне размене износи 5,6 млрд евра,
чиме је покривеност увоза извозом опала на 74,3 одсто у односу на
77,5 одсто колико је покривеност износила прошле године. Пораст
дефицита је последица релативно јаког динара у односу на кључне
валуте, као и чињеница да привредни раст у значајној мери зависи од
увоза материјала и производа за потребе инвестиционе активности
и потрошње као компоненти бруто домаћег производа.

Спољнотрговинска робна размена (у млрд евра)
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Значајан допринос одржавању релативно ниског дефицита текућег
рачуна платног биланса даје суфицит у трговини услугама који
је у првих десет месеци 2018. године износио 901,2 млн евра, у
односу на 785,2 млн евра из истог периода прошле године (раст
14,8 одсто). Дефицит текућег рачуна платног биланса је
према процени Народне банке Србије у 2018. години износио 5,2
одсто бруто домаћег производа, уз очекивање да се у 2019. години
смањи на 5,0 одсто и остане на том нивоу у средњем року.

Кретање стопе запослености/незапослености
становништва старости 15 и више година,
према Анкети о радној снази (у %)

Према Анкети о радној снази, у трећем кварталу 2018. године број
запослених износио је 2,9 милиона, а број незапослених 371,8
хиљада. Стопа запослености популације старости 15 и више година
износила је 49,2 одсто, а стопа незапослености 11,3 одсто (у првом
кварталу износила је 14,8 одсто, у другом 11,9 одсто). Просечна
бруто зарада исплаћена у октобру 2018. године износила је 69.012
динара, док је просечна нето зарада износила 49.901 динара. У
односу на исти месец претходне године, бруто зарада је реално већа
за 5,2 одсто, док је нето зарада већа за 5,7 одсто.
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Кретање девизних курсева у 2018. години

EUR/RSD

Извор: Bloomberg L.P.

Динар, као национална валута, је у 2018. години чврсто задржао
своју вредност у односу на евро чиме је постао једна од
најстабилнијих валута у свету. Просечан девизни курс је износио
118,2716 динара за један евро, односно 100,2784 динара за један
амерички долар. Народна банка наставља политику интервенција
на девизном тржишту како би спречила веће дневне осцилације
националне валуте.
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Према подацима Народне банке Србије, међугодишња стопа раста
кредитне активности у Србији је у новембру 2018. године износила
8,0 одсто (од тога становништву су већи за 12,2 одсто, а привреди
4,8 одсто). По искључењу ефекта отписа и продаје ненаплативих
кредита (НПЛ), укупни кредити већи су за 11,8 одсто међугодишње,
од чега кредити привреди за 11,0 одсто, а становништву за 13,4
одсто. Стабилност банкарског сектора у Србији је очувана и додатно
ојачана, захваљујући мерама Народне банке Србије, а смањен је
удео проблематичних кредита у укупним кредитима за 6,1 одсто
(новембар 2018).

1/23/2018
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Заступање интереса привреде
– регулативе и иницијативе
Иницијативе Удружења за фармацеутску и медицинску привреду
Захтев за мишљење на члан 167. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник
РС“, бр. 30/10, 107/12, 105/17 - др. закон, 113/17 - др. закон)
Члан 167. Закона о лековима и медицинским средствима забрањује оглашавање лека који нема дозволу за
лек, односно чија је дозвола престала да важи и не препознаје лек коме је истекла дозвола а који се налази
у поступку обнове дозволе за лек пред Агенцијом у складу са Законом прописаним поступком. Правилник о
изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за
стављање лека у промет („Службени гласник РС“, број 72/18) у члану 22. наводи да се подношењем захтева
за обнову или издавање дозволе на неограничено време рок важења решења којим је издата или обновљена
дозвола продужава до дана доношења решења о обнови или издавању дозволе на неограничено време, а
највише шест месеци од истека решења о издавању или обнови дозволе. Предметни члан наводи и да сва
права и обавезе носиоца дозволе које носилац дозволе има за време важења дозволе за лек, важе и за време
продужења дозволе. Од надлежног министарства тражено је мишљење, да ли је дозвољено оглашавање лека
у времену продужења дозволе, а најдуже 6 месеци од истека рока из дозволе за лек, с обзиром на то да је лек
и даље у промету у складу са регистрационом документацијом у моменту пуштања лека у промет на основу
које је одобрен и промотивни материјал.
Предлог за спречавање даљих дуговања здравствених установа из Плана мреже здравствених
установа за испоручене лекове и медицинска средства
У циљу обустављања процеса дугогодишњег нагомилавања дуговања здравствених установа у јавној својини
за испоручене лекове и медицинска средства и успостављања контроле над буџетским средствима намењеним
за набавку лекова и медицинских средстава потребно је да се измени систем плаћања који је у примени.
Предложено је да Републички фонд за здравствено осигурање преузме плаћање свих лекова и медицинских
средстава, набављених путем јавних набавки, директно добављачима лекова и медицинских средстава.
Предлог за допуну „Одлуке о условима и начину за смањење царинских дажбина на одређену робу,
односно за изузимање одређене робе од плаћања царинских дажбина у 2019. години“
Предлог Групације произвођача козметичких производа односи се на укидање царинске стопе за тарифну ознаку
3401 20 10 00 са наименовањем: -сапун у осталим облицима; - - љуспице, листови, грануле или прах, који се
користи као основна сировина за производњу чврстог сапуна.
Инициjaтивa зa дoбиjaњe дoзвoлe зa зaустaвљaњe, односно краткотрајно паркирање, вoзилa зa
хитну дoстaву лeкoвa и мeдицинских срeдстaвa испрeд aпoтeкa у Бeoгрaду
Испрeд aпoтeкa у нajвeћeм брojу случajeвa, a пoсeбнo у цeнтрaлним грaдским oпштинaмa, нe пoстoje пoсeбни
прилaзи зa дoстaвнa вoзилa, oднoснo мeстa прeдвиђeнa зa зaустaвљaњe и пaркирaњe дoстaвних вoзилa, збoг
чeгa су вoзaчи примoрaни дa рaди хитнe испoрукe лeкoвa и мeдицинских срeдстaвa нeпрoписнo зaустaвљajу
и пaркирajу вoзилa.
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Кaкo би сe oмoгућилa прoписнo и нeсмeтaнo oбaвљaње дужнoсти, oднoснo дeлaтнoсти снaбдeвaња aпoтeкa сa
лeкoвимa и мeдицинским срeдствимa, прeдлaжeнo је дa сe актoм Грaдскe упрaвe грaдa Бeoгрaдa - Сeкрeтaриjaтa
зa сaoбрaћaj дoзвoли зaустaвљaњe, односно краткотрајно паркирање, дoстaвних вoзилa зa лeкoвe и мeдицинскa
срeдствa испрeд aпoтeкa рaди хитнe испoрукe лeкoвa и мeдицинских срeдстaвa.
Инициjaтивa зa измeну Прaвилникa o сaдржajу зaхтeвa и дoкумeнтaциje, кao и нaчину дoбиjaњa
дoзвoлe зa стaвљaњe лeкa у прoмeт („Службeни глaсник РС“, бр. 30/12, 72/18 И 94/18)
Пoчeткoм примeнe Прaвилникa o измeнaмa и дoпунaмa прaвилникa o сaдржajу зaхтeвa и дoкумeнтaциje, кao
и нaчину дoбиjaњa дoзвoлe зa стaвљaњe лeкa у прoмeт, зa прoизвoђaчe лeкoвa у Рeпублици Србиjи уoчeни су
прoблeми везани за нeпризнaвaњe GMP сeртификтa зa мeстo прoизвoдњe лeкa издaтoг oд стрaнe инспeктoрaтa
зeмaљa бившe СФРJ, кaкo oних кoje су стeклe стaтус кaндидaтa зa члaнствo у EУ, тaкo и oних кoje нису стeклe
oвaj стaтус; као и нeпризнaвaњe GMP сeртификтa издaтoг oд стрaнe инспeктoрaтa зeмaљa члaницa PIC/Sa, a
кoje нису члaницe EУ или ICH. Прeдлoжeнe су измeне Правилника за прeвaзилажење уoчeних прoблeма кoje
члaнoви рaднe групe зa рeгулaтиву ПКС, нa рaдним сaстaнцимa у тoку припрeмe измeнa и дoпунa прaвилникa,
нису у дoвoљнoj мeри сaглeдaли и блaгoврeмeнo укaзaли прeдстaвницимa дoнoсиoцa прoписa.
Захтев за мишљење на Правилника o прeхрaмбeним и здрaвствeним изjaвaмa кoje сe нaвoдe нa
дeклaрaциjи хрaнe („Сл. глaсник РС“, бр. 51/2018)
На основу Правилника о здравственој исправности дијететских производа („Сл. гласник РС“, бр. 45/2010, 27/2011,
50/2012, 21/2015, 75/2015 и 7/2017) дијететски производи, као услов за стављање на тржиште, морају бити уписани
у базу података Министарства здравља и морају имати уверење о упису са одобреним декларацијама. Нејасноћу
у тумачењу Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране изазива
примена члана 16. где се не може јасно закључити да ли се односи и на дијететске производе који су уписани у базу
Министарства здравља, односно да ли дијететски производи који су уписани у базу Министарства здравља пре
ступања на снагу Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране могу
да се нађу на тржишту до истека рока уписа, након чега ће се ускладити са одредбама истог или најкасније 18 месеци
од дана ступања на снагу овог Правилника, након чега ће се ускладити са одредбама истог. У „Сл. гласнику РС“, бр.
103/2018, од 26. децембра 2018. године, објављен је Павилник о изменама и допунама Правилника о прехрамбеним
и здравственим изјавама које се наводе на декларацији хране где се члан 16. мења тако да субјекти у пословању
храном, која на декларацији има нутритивне и здравствене изјаве морају да ускладе своје пословање са одредбама
овог Правилника најкасније до 31. децембра 2020. године и од 1. јануара 2021. године на тржишту РС се не смеју
наћи прехрамбени производи са изјавама које нису усаглашене са одредбама овог равилника. Посебним ставом
је прописано да се ова одредба односи и на субјекте у пословању дијететским производима и додацима исхрани
за које је посебним прописом уређена процедура одобравања и уписа у базу података које води Министарство.

Учешће у изради прописа
•
•
•
•
•
•
•

Предлог правилника о клиничким испитивањима медицинских средстава.
Достављање коментара на Нацрт закона о предметима опште употребе у оквиру јавне расправе која је
одржана у периоду од 3. до 22. октобра 2018. године.
Правилник о оглашавању медицинских средстава.
Правилник о вигиланци медицинских средстава.
Правилник о техничкој процени медицинског средства на тржишту.
Правилник о праћењу медицинског средства на тржишту.
Јавна расправа о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о супстанцама које се користе у недозвољеној
производњи опојних дрога и психотропних супстанци.
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Прописи објављени у претходном периоду
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правилник о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова („Сл. гласник
Р. Србије“бр. 74 од 5. 10. 2018. године)
Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину („Сл. гласник Р. Србије“бр. 74 од 5. 10. 2018. године)
Одлука о изменама Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину („Сл.
гласник Р. Србије“бр. 76 од 12. 10. 2018. године)
Правилник о регистрацији медицинског средства („Сл. гласник Р. Србије“бр. 84 од 2. 11. 2018. године)
Правилник о промету на велико медицинских средстава („Сл. гласник Р. Србије“бр. 84 од 2. 11. 2018. године)
Правилник о обавезама произвођача које се примењују на увознике, велепродаје и друга лица („Сл. гласник
Р. Србије“бр. 84 од 2. 11. 2018. године)
Правилник о изменама и допунама Правилника о контроли спровођења закључених уговора са даваоцима
здравствених услуга („Сл. гласник Р. Србије“бр. 84 од 2. 11. 2018. године)
Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања
са даваоцима здравствених услуга за 2018. годину („Сл. гласник Р. Србије“бр. 84 од 2. 11. 2018. године)
Правилник о утврђивању Списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и
психотропних супстанци („Сл. гласник Р. Србије“бр. 85 од 9. 11. 2018. године)
Правилник о утврђивању Списка прекурсора и држава за које расположиви подаци указују да се прекурсори
на њиховој територији користе за недозвољену производњу опојних дрога и психотропних супстанци („Сл.
гласник Р. Србије“бр.85 од 9. 11. 2018. године)
Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања
и прописивања лекова („Сл. гласник Р. Србије“бр. 87 од 13. 11. 2018. године)
Правилник о допуни Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања. („Сл. гласник Р. Србије“бр. 90 од 21. 11. 2018. године)
Правилник о клиничком испитивању медицинског средства („Сл. гласник Р. Србије“бр. 91 од 23. 11. 2018.
године)
Уредба о престанку важења Уредбе о начину остваривања заштите података за лекове који се употребљавају
у хуманој медицини и ближим условима за прихватање референтног лека у поступку издавања дозволе за
лек са скраћеном документацијом („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 94 од 7. 12. 2018. године)
Правилник о изменама и допунама Правилника о садржају захтева и документације, као и начину добијања
дозволе за стављање лека у промет („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 94 од 7. 12. 2018. године)
Правилник о допуни Правилника о садржају дозволе за стављање лека у промет („Сл. гласник Р. Србије“бр.
94 од 7. 12. 2018. године)
Правилник о смерницама добре праксе у дистрибуцији медицинских средстава („Сл. гласник Р. Србије“бр.
94 од 7. 12. 2018. године)
Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2019. годину („Сл. гласник Р. Србије“бр.
95 од 8. 12. 2018. године)
Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 96
од 11. 12. 2018. године)
Правилник о обустављању и повлачењу, као и о техничкој процени медицинског средства на тржишту („Сл.
гласник Р. Србије“ бр. 99 од 18. 12. 2018. године)
Правилник о производњи медицинских средстава („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 102 од 21. 12. 2018. године)
Правилник о праћењу медицинских средстава на тржишту („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 102 од 21. 12. 2018.
године)
Правилник о оглашавању медицинског средства („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 102 од 21. 12. 2018. године)
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•

Правилник о изменама и допунама Правилника о прехрамбеним и здравственим изјавама које се наводе
на декларацији хране („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 103 од 26. 12. 2018. године)

За додатне информације о овој и осталим иницијативама ПКС у области у области фармацеутске и медицинске
привреде контактирајте Удружење за фармацеутску и медицинску привреду ПКС путем телефона 011 /
33 04 599 или нам пишите на имејл: farmacija@pks.rs.
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У фокусу
XIV Meђунaрoдни симпoзиjум AЛИMС
Традиционални међународни годишњи симпозијум Агенције за лекове и медицинска средства Србије под
називом “Од визије до праксе у регулативи лекова и медицинских средстава за хуману и ветеринарску
примену” одржан је 5. и 6. октобра 2018. године у Хотелу „Шумарице“ у Крагујевцу. Oргaнизaтoри симпозијума
су Aгeнциja зa лeкoвe и мeдицинскa срeдствa Србиje, Приврeдна кoмoра Србиje, Удружeњe инoвaтивних
прoизвoђaчa лeкoвa – INOVIA, Удружeњe инoстрaних гeнeричких прoизвoђaчa лeкoвa – GENEZIS.
Симпозијум је окупио 250 учесника из Србије, пре свега представнике надлежних државних органа у области
лекова и медицинских средстава, Министарства здравља Републике Србије и АЛИМС, затим представнике
академске заједнице и здравствене професионалце, и велики број учесника из фармацеутске индустрије, као
и регулаторне агенције из Бугарске, Хрватске, Босне и Херцеговине, Македоније и Црне Горе.
Једна од тема симпозијума била је посвећена новом Правилнику о изменама и допунама Правилника о
садржају захтева и документације, као и начину добијања дозволе за стављање лека у промет, са посебним
освртом на издавање дозволе за лек на неограничено време.
На симпозијуму је представљена и серијализација лекова. Директива 2011/62/ЕУ Европског парламента
предвиђа оснивање Националне верификационе организације, односно успостављање националног система
за чување и проверу података о лековима у који ће бити унет сваки јединствени серијализацијски број, који
ће омогућити брзо и једноставно очитавање броја серије, серијализацијског броја и датума истека рока
употребе на свим местима издавања лекова.
XVIII Jeсeњи Рoсa фeстивaл здрaвљa
Јесењи Роса фестивал здравља пoд слoгaнoм „Mисли рaниje, бирaj здрaвиje” oдржaн је 4. и 5. oктoбрa 2018.
године у Дoму Вojскe Србиje. Нa мaнифeстaциjи су учeствoвaли дoмoви здрaвљa, држaвнe и привaтнe
oрдинaциje, бoлницe и aпoтeкe, фaрмaцeутскe кућe, фитнeс и бaњски цeнтри, удружeњa пaциjeнaтa, сви oни
кojи сe бaвe здрaвoм исхрaнoм и кoзмeтикoм. Фeстивaл јe био пoсвeћeн вaжнoсти хидрaциje, прeвeнциjи,
здрaвoj и прaвилнoj исхрaни. На фестивалу здравља грaђaни су мoгли дa прoвeрe здрaвљe, слушajу прeдaвaњa,
вeжбajу, дeгустрирajу прoизвoдe, учeствуjу нa пaнeлимa. Пoкрoвитeљи мaнифeстaциje су Mинистaрствo
здрaвљa, Сeкрeтaриjaт зa здрaвствo Грaдa Бeoгрaдa, Фaрмaцeутскa кoмoрa Србиje, Лeкaрскa кoмoрa Србиje,
Aгeнциja зa лeкoвe и мeдицинскa срeдствa Србиje, Рeпублички фoнд зa здрaвствeнo oсигурaњe, Приврeднa
кoмoрa Србиje, Oлимпиjски кoмитeт Србиje, Спoртски сaвeз Србиje, Црвeни крст Србиje и Вojнoмeдицинскa
aкaдeмиja.
VII Конгрес фармацеута Србије са међународним учешћем
У Београду је у периоду од 10. до 14. октобра 2018. одржан VII Конгрес фармацеута Србије који организује
Савез фармацеутских удружења Србије у сарадњи са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду,
а под покровитељством Министарства здравља Републике Србије. Овај конгрес одржава се сваке четврте
године и представља највећи и најзначајнији научни и стручни скуп фармацеута нашег региона. Тема конгреса
„Заједно стварамо будућност фармације“ одразила је ентузијазам и жељу учесника да се кроз савремене
теме и иновативне садржаје из различитих области фармацеутске науке и праксе заједно креира будућност
фармације и спремност за нове изазове.
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Подршка
привреди
Програми подршке пословању привреде
ПОДСТИЦАЈИ РАДИ ПРИВЛАЧЕЊА ДИРЕКТНИХ УЛАГАЊА
На основу измењеног Закона о улагањима у децембру 2018. године, у јануару 2019. године донета је Уредба
о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања („Сл.
гласник РС“, број 1/19, у даљем тексту: Уредба) која прецизније дефинише услове за добијање субвенција за
инвестиције.
Намена средстава
Средства се могу доделити за реализацију инвестиционих пројеката у производном сектору и пројекте услуга
сервисних центара.
Инвестициони пројекти од посебног значаја
Улагање од посебног значаја представља улагање чије остварење би битно утицало на даљи развој привреде
Републике Србије, унапређење конкурентности привреде и Републике Србије као инвестиционе локације и
њен равномеран регионални развој у односу на предмет улагања и територијалну концентрацију одређених
привредних грана и привредних делатности и код којег је улагање:
• у основна средства веће од 5 милиона евра или отварање више од 500 нових радних места, или
• у основна средства веће од 2 милиона евра или отварање више од 100 нових радних места за трећу или
четврту групу општина према степену развијености, односно у девастирано подручје,
• улагање на основу усвојених билатералних споразума.
Врста и висина средстава која могу бити додељена за инвестиције
Корисник средстава дужан је да обезбеди учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених
средстава или из других извора, који не садрже државну помоћ. Максимална висина средстава која може
бити додељена за инвестиционе пројекте:
• ВЕЛИКИМ привредним субјектима до 50% оправданих трошкова,
• СРЕДЊИМ привредним субјектима до 60% оправданих трошкова,
• МАЛИМ привредним субјектима до 70% оправданих трошкова.
Немогућност добијања подстицаја
Средства се не могу користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја
софтвера, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика, дувана
и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње, аеродрома, комуналном сектору и сектору
енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.
Од права на доделу средстава изузимају се: привредни субјекти у тешкоћама, затим субјекти који имају
доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији, у којима Република Србија, аутономна покрајина
или јединица локалне самоуправе има учешће у власништву, који је у обавези повраћаја недозвољене
државне помоћи и коме је био раскинут уговор о додели подстицајних средстава.
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Услови за доделу средстава приказани су у наставку за инвестиционе пројекте у производњи и услуге
сервисних центара:
Ниво
развијености
општине
(група
јединице
локалне
самоуправе)

Минималан број
новозапослених
(новоотворених
радних места)

Минималан
износ
оправданих
трошкова
улагања
(у еврима)

I

50

II

Одобрени подстицаји

Савет може додатно да одобри

Подстицаји за
оправдане трошкове
двогодишњих бруто
зарада

Додатак
на висину
улагања
у основна
средства

500.000

20%, максимум 3.000
€ по новоотвореном
радном месту

+10%

40

400.000

25%, максимум 4.000
€ по новоотвореном
радном месту

+15%

III

30

300.000

30%, максимум 5.000
€ по новоотвореном
радном месту

+20%

IV

20

200.000

35%, максимум 6.000
€ по новоотвореном
радном месту

+25%

девастирана
подручја

10

100.000

40%, максимум 7.000
€ по новоотвореном
радном месту

+30%

инвестициони
пројекти
услуга
сервисних
центара

15

150.000

-

-

Додатни
подстицаји за
радно интензивне
пројекте

за 200 – 500
новозапослених
+ 10% од
износа трошкова
двогодишњих бруто
плата
за 500 – 1.000
новозапослених
+ 15% од
износа трошкова
двогодишњих бруто
плата
за више од 1.000
новозапослених
+ 20% од
износа трошкова
двогодишњих бруто
плата

Кориснику средстава чији инвестициони пројекат није улагање од посебног значаја одобрава се повећање
износа бесповратних средстава у висини од 10% износа оправданих трошкова улагања у основна средства, без
обзира на ниво развијености општине (према скали у табели). Док је за пројекте од посебног значаја могуће
доделити ова средства, за остале инвестиције се свакако одобравају у наведеном процентуалном износу.
За додатне информације контактирајте Центар за подршку инвестицијама и ЈПП ПКС путем телефона
011 / 41 49 444 или нам пишите на имејл: investicije@pks.rs.
Додатне информације о актуелним програмима подршке пронаћи ћете на интернет странама:
Развојне агенције Србије (РАС)
Фонда за развој
Министарства привреде
Агенције за осигурање и финансирање извоза
Националне служба за запошљавање
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Најбржи пут до инопартнера - EEН мрежа
Привредна комора Србије је члан Европске мреже предузетништва и координатор Конзорцијума ЕЕН мреже
у Србији. Услуге ЕЕН мреже су превасходно намењене малим и средњим предузећима као сервис када је у
питању интернационализација пословања. Европска мрежа предузетништва има за циљ да предузећа лакше
и брже пронађу партнере у иностранству кроз бесплатне услуге претраге Базе пословне сарадње и учешћа на
међународним пословним сусретима и пословним мисијама.

ЕЕН вести
ЕЕН мрежа кључни инструмент унапређења конкурентности малих и средњих предузећа у Европи
Европска мрежа предузетништва (ЕЕН) је кључни инструмент стратегије ЕУ за подизање конкурентности
малих и средњих предузећа у Европи. Циљ ЕЕН је отварање врата и пружање могућности малим и средњим
предузећима за учешће у пословним сусретима и мисијама, помоћ приликом трансфера технологија у
области заштите интелектуалне својине, развоја истраживачких пројеката, подршка у тумачењу и примени
прописа, до могућности коришћења програма и фондова ЕУ. Комплетну вест пронаћи ћете овде.
Доношење програма економских реформи у дијалогу са привредом
Привредна комора Србије и Министарство финансија су у децембру 2018. године организовали презентацију
Програма економских реформи и прелиминарне листе структурних реформи 2019-2021. које ће допринети
даљем унапређењу привредног амбијента и стварању повољнијих услова за лакше, боље, ефикасније,
транспарентније и, уз мање трошкове, конкурентније пословање домаћих компанија. Комплетну вест
пронаћи ћете овде.
Више новца за привреднике Западног Балкана
Коморски инвестициони форум западнобалканске шесторке је у децембру 2018. године у Луксембургу
примљен у Саветодавну групу Платформе Фонда за развој предузећа и иновација (ПАГ ЕДИФ), а привреду
Западног Балкана у Управном одбору овог европског фонда представља Марко Чадеж, председник Привредне
коморе Србије и председник Управног одбора КИФ. Коморе региона ће тако бити на извору информација о
могућностима финансирања привреде из овог фонда. Комплетну вест пронаћи ћете овде.
Поглавље 27 - Специфични планови имплементације директива у сектору отпада
У организацији Министарства заштите животне средине и Привредне коморе Србије, у оквиру пројекта „Даља
имплементација Стратегије за апроксимацију у области животне средине – ЕАС”, који финансира Европска
унија, одржан је информативни скуп "Поглавље 27: Статус преговарачке позиције и Специфични планови
имплементације директива у сектору отпада".
Комплетну вест пронаћи ћете овде.
За додатне информације контактирајте Центар за ЕУ интеграције ПКС путем телефона 011 / 33 00 928
или нам пишите на имејл: eu@pks.rs.
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CE знак и Српски знак усаглашености – доказ безбедности вашег производа
Портал „CE знак“
На порталу„CE знак“ у оквиру “Базе знања”, корисник може да пронађе текстове и документа свих 24 директивa
новог приступа, текстове одговарајућих српских правилника, спискове пратећих хармонизованих стандарда,
поступке оцењивања усаглашености за све групе производа, као и контакте надлежних институција, водиче и
бројне друге информације. Посебна вредност “Базе знања” је што она садржи све потребне информације,
документа, податке и инструкције о условима и поступцима за долазак до CE знака и Српског
знака усаглашености, ради извоза и/или пласмана производа на домаће тржиште.

On-line апликација „Провера безбедности производа“
On-line упитник за CE знак и Српски знак усаглашености служи да се брзом и једноставном провером
процени да ли одређени производ подлеже CE означавању и/или означавању Српским знаком усаглашености.
Коришћењем ове апликације привредник/предузетник може значајно уштедети време и новац за припрему
документације, прибављање потребних исправа о усаглашености, претрагу података и информација о
надлежним институцијама, проналазак одговарајућег техничког прописа, и друго.
Као резултат чекирања апликације, добија се интегрални извештај који садржи: листу прописа који се
потенцијално примењују на дати производ, линкове ка текстовима директива или српским правилницима,
линкове ка листи хармонизованих (СРПС) стандарда који прате ове прописе, листу нотификованих/
именованих тела за оцену усаглашености (у земљи или иностранству), као и листу контаката у надлежним
министарствима и институцијама за сваки појединачни пропис.

е-Водичи и е-Брошуре
Брошура „CE знак - пасош за производе“ даје сажети преглед 24 директиве, њихов предмет и подручје
примене за конкретне групе производа, изузећа, као и инструкције у 12 корака како доћи до CE знака или
Српског знака усаглашености.
Брошура „Водич за безбедност машина“ представља сажето упутство малим и средњим привредним
друштвима о чему све треба да воде рачуна приликом пројектовања, производње и пласмана својих
производа на које се односи Директива о безбедности машина (2006/42/EC).
За све додатне информације о производима који подлежу CE означавању и попуњавање упитника којим
можете проверити да ли се на ваш производ односи одређена ЕУ Директива заснована на новом приступу и/
или одговарајући домаћи пропис посетите следећи линк: CE знак или нам пишите на имејл: CE_znak@pks.rs.
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Едукација
Центар за едукацију и стручно образовање (ЦЕСО) Привредне коморе Србије привредницима омогућава
савремену и континуирану пословну едукацију. Унапређење постојећих и стицање нових знања, вештина и
компетенција, као и непрекидан лични и професионални развој, део су мисије ЦЕСО у афирмисању концепта
целоживотног учења. Програми семинара и едукација се могу преузети на следећем линку: ПКС едукација*.
Дигитална трансформација пословних процеса за медицинска средства, приказ новог
информатичког решења
Поводом почетка примене новог Закона о медицинским средствима и дигиталних трансформација пословних
процеса из области медицинских средстава, Привредна комора Србије и Агенција за лекове и медицинска
средства, организовали су едукацију која се односи на приказ новог информатичког решења које ће носиоци
уписа у Регистар медицинских средстава, користити приликом подношења захтева за медицинска средства
Агенцији за лекове и медицинска средства.
Решење се односи на коришћење портала који омогућава подношење Захтева и документације у електронском
облику од стране клијената и интерног система којег користи Агенција за лекове и медицинска средства, у
решавању захтева клијената.
Од 2. децембра 2018. године када је почетак примене новог Закона о медицинским средствима, сви послови
Агенције из области медицинских средстава се обављају у електронској форми, у складу са законом којим се
уређује електронско пословање. Захтеви са прописаном документацијом се подносе Агенцији у електронској
форми, приступом преко портала Агенције: https://ms.alims.gov.rs. Подносилац захтева мора да поседује
сагласност о електронској комуникацији са Агенцијом дигитално потписати од стране одговорног лица
организације. Подносилац захтева мора да има одговорно лице за документацију, као и одговорно лице за
вигиланцу, запослено са пуним радним временом, прописане струке. Изузетно, подносилац захтева може
да има једно лице одговорно за документацију и за вигиланцу, а у зависности од броја заступљених класа
и категорија медицинских средстава, планираног обима производње, односно промета, као и погодности
образовања и искуства одговорног лица, о чему одлучује Агенција у поступку регистрације медицинског
средства, продужења, односно измена и допуна регистрације. Поступци покренути по захтевима поднетим
Агенцији до дана почетка примене овог закона окончаће се по прописима који су важили у време када је
захтев поднет.
Едукације су одржане 29. новембра (кроз четири радионице и укупно 400 учесника) и 21. децембра 2018.
године (две радионице у којима је учествовало 145 полазника).
У сусрет новим прописима за козметичке производе - препреке и изазови, први део
У сарадњи са Словеначким институтом за квалитет, Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду и
својим чланицама, а уз подршку Министарства здравља, организована је Едукација са темом:„У сусрет новим
прописима за козметичке производе-препреке и изазови-први део“. Едукација је одржана 30. новембра
2018. године. Учесници су имали прилику да се упознају са долазећим захтевима националног законодавства
у области козметичких производа, који представљају једну од група предмета опште употребе, али и са
одредбама Уредбе Европске уније о козметичким производима и обавезама које из ње проистичу.
Савремени козметички производи треба да испуне стандарде квалитета и очекивања корисника за
козметичким ефектима, али пре свега морају бити безбедни за примену. Уредба (ЕУ) 1223/2009 о козметичким
производима, која је са одређеним члановима ступила на снагу јануара 2010. године, поставила је као услов за
стављање козметичког производа на тржиште, доказ о његовој безбедности за потрошаче, када се примењује
* www.pks/edukacija.
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под нормалним и предвидивим условима коришћења. На едукацији су обрађене теме: Добра произвођачка
пракса за козметичке производе – ИСО 22716; Имплементација стандарда ИСО 22716 – примери из праксе;
Козметичке тврдње – дефинисање критеријума ЕУ Уредбом 655/2013 и Систем козметовигиланце у земљама
ЕУ. На едукацији је било 150 учесника.
У сусрет новим прописима за козметичке производе - препреке и изазови, други део
У сарадњи са Фармацеутским факултетом Универзитета у Београду и чланицама Групације произвођача
козметичких производа и Групације увозника и дистрибутера козметичких производа, организована је
eдукација са темом: У сусрет новим прописима за козметичке производе - препреке и изазови - други део.
Едукација је одржана 26. децембра 2018. године.
Учесници су имали прилику да се упознају са долазећим захтевима националног законодавства у области
козметичких производа, који представљају једну од група предмета опште употребе, али и са одредбама
Уредбе Европске уније о козметичким производима и обавезама које из ње проистичу.
Козметички производи треба да испуне стандарде квалитета и очекивања корисника за козметичким
ефектима, али пре свега морају бити безбедни за примену. Уредба (ЕУ) 1223/2009 о козметичким производима,
која је са одређеним члановима ступила на снагу јануара 2010. године, поставила је као услов за стављање
козметичког производа на тржиште, доказ о његовој безбедности за потрошаче, када се примењује под
нормалним и предвидивим условима коришћења.
На едукацији су обрађене теме: Одговорности/обавезе одговорног лица у области козметичких производа,
Досије са информацијама о производу (PIF) и Извештај о безбедности козметичког производа, са примерима
из праксе произвођача и увозника/дистрибутера козметичких производа у Републици Србији.
Едукацији је присуствовало преко 100 учесника.

30

Методолошке напомене
Фармацеутска и медицинска привреда у Билтену, према КД(2010), обухвата област делатности: Производња основних фармацеутских производа
и препарата.
Приказивање података по делатностима врши се у складу са Уредбом о класификацији делатности („Службени гласник РС“, број 54/10).
Републички завод за статистику почев од 2018. године просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Истраживање о
зарадама заснива се на подацима из обрасца Пореске пријаве за порез по одбитку (образац ППП-ПД). Просечне зараде израчунавају се на основу
износа обрачунатих зарада за извештајни месец и броја запослених који је изражен еквивалентом пуног радног времена (full-time equivalent
– FTE). Обухваћене су све категорије запослених за које су послодавци, тј. пословни субјекти, Пореској управи доставили електронски попуњен
образац пореске пријаве ППП-ПД са обрачунатим зарадама. Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за
АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).
Под појмом запослени подразумевају се лица која имају формално правни уговор о запослењу, односно заснован радни однос са послодавцем,
на одређено или неодређено време; лица која раде ван радног односа, на основу уговора о делу или на основу уговора о обављању привремених
и повремених послова; лица која обављају самосталне делатности или су оснивачи привредних друштава или предузетничких радњи; као и
лица која обављају пољопривредне делатности, а налазе се у евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања. Истраживање о
регистрованој запослености заснива се на комбиновању података Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) и Статистичког
пословног регистра (СПР). Подаци о обвезницима плаћања доприноса обавезног социјалног осигурања и осигураницима, по основу рада, добијају
се од ЦРОСО. Подаци о пословним субјектима и њиховим основним обележјима добијају се од СПР. Дистрибуција запослених по делатностима, у
оквиру пословног субјекта, врши се према структурама које су формиране на основу података о локалним јединицама.
Неке вредности, приказане у билтену, заокружене су на милионе или милијарде, са једним децималним местом, стога укупне вредности (сумари)
се не слажу увек са збиром појединачних података, с обзиром на то да су коришћени незаокружени бројеви (што даје прецизније податке).
Коришћене скраћенице
БДП – Бруто домаћи производ, БДВ – Бруто додата вредност, СДИ– Стране директне инвестиције, КD (2010) – Класификација делатности, СМТК –
Стандардна међународна трговинска класификација, ПДВ – Порез на додату вредност, Ø – Просек периода, АРС – Анкета о радној снази, ЕУ (28) –
Европска унија коју чини 28 држава чланица, ЦЕФТА – Централноевропски споразум о слободној трговини, ЗНД – Заједница независних држава, RSD
– Српски динар, EUR – Евро, USD – Амерички долар
Извори података: Републички завод за статистику (РЗС), Народна банка Србије (НБС), Агенција за привредне регистре (АПР), Привредна комора
Србије (ПКС), Управа царина (УЦ), Министарство финансија (МФ), Пореска управа (ПУ), Завод за статистику Европске уније (Eurostat), Чикашка
продуктна берза (CME), Bloomberg L.P, Међународни трговински центар (ICT TradeMap), Европска централна банка (ЕЦБ), Међународни монетарни
фонд (ММФ).
Девизни курсеви: Сви прерачуни у билтену су извршени према следећим просечним средњим курсевима Народне банке Србије:

Период:

2012.

2013.

2014.

EUR/RSD
USD/RSD

113,1277
88,1169

113,1369
85,1730

117,3060
88,5408

Извор: НБС.

2015.

2016.

120,7328 123,1179
108,8543 111,2903

2017.

2018.

121,3367
107,4987

118,2716
100,2784

Одрицање од одговорности: Подаци су подложни изменама у складу са променама званичних извора података. Информације у
овом извештају су дате у сврху општег информисања и не могу бити замена за економски савет, нити се њиховим објављивањем
ствара било каква обавеза за Привредну комору Србије. Умножавање и дистрибуирање билтена и делова дозвољено је уколико се
наведе извор и копија достави Привредној комори Србије на: analitika@pks.rs.
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Удружење за фармацеутску и медицинску привреду
Удружење за фармацеутску и медицинску привреду заступа интересе чланица у односима са државним органима и институцијама и креира
повољан пословни амбијент у вези са производњом и прометом лекова, психоактивним контролисаним супстанцама, медицинским
средставима и дијететским суплементима. Такође, покреће иницијативе за измене и допуне регулативе и даје мишљење о законским
и другим решењима у вези са фармацеутском делатношћу; анализира и предлаже нова решења у области цена лекова; учествује у
активностима које су у вези са управљањем фармацеутским и медицинским отпадом; учествује у пројектима унапређења капацитета
контроле квалитета успостављањем мреже референтних лабораторија и установа; активно учествује у решавању структурних проблема
националног здравственог система: права пацијената корисника, јавно-здравствена локална политика и плански приступ здравству на
свим нивоима, финансирање система здравствене заштите и организација здравствене заштите; пружа подршку активностима јавног
сектора на промоцији превенције болести, рационалне употребе медикаметозне терапије и здравог радног и образовног амбијента;
прикупља и обрађује аналитичке податке и показатеље фармацеутског тржишта, здравственог система и потрошње за здравствену
заштиту на националном нивоу; спроводи активности у оквиру Радне групе за Јавно здравље основане решењем Координационе
комисије Владе Републике Србије на основу Закона о инспекцијском надзору; активно учествује у праћењу преговора са ЕУ за поглаве 28;
сарађује са надлежним министарством у организацији припреме привредних друштава за примену нових прописа и прописаних обука
за одговорна лица; учествује и организује конференције, конгресе, тематске округле столове и сличне скупове на којима се расправљају
актуелне теме у области здравствене делатности и друго.
У оквиру Удружења активно је девет групација:
• Групација произвођача хуманих лекова,
• Групација произвођача медицинских средстава,
• Групација произвођача, увозника и дистрибутера дијететских суплемената,
• Групација произвођача козметичких производа
• Групација носилаца дозволе за лек
• Групација веледрогерија,
• Групација извозника, увозника и дистрибутера медицинских средстава,
• Групација апотека
• Групација увозника и дистрибутера козметичких производа.
Удружење успешно сарађује са Европском асоцијацијом веледрогерија са потпуним асортиманом – GIRP. GIRP промовише улогу
веледрогерија у унапређењу и очувању јавног здравља и има важну улогу у креирању законодавних и регулаторних политика које
утичу на пословање веледрогерија, а такође заступа интересе својих чланица пред највишим органима Европске уније.
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Контакт
Привредна комора Србије
Ресавска 13-15
11000 Београд

T: 0800 808 809

www.pks.rs
E: bis@pks.rs

Удружење за фармацеутску и
медицинску привреду
Мирјана Вучићевић, секретар

T: (+381 11) 33 04 599

E: farmacija@pks.rs
industrija@pks.rs
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#PKS
@Privrednakomora

ПКС УСЛУГЕ
(usluge.pks.rs)

ДИГИТАЛНЕ „е-УСЛУГЕ ПКС“

ТИР И АТА КАРНЕТИ

уштедите време - електронске услуге
Привредне коморе Србије

ваш пасош за робу – уштедите време и
новац

ПРИВРЕДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

МЕЂУНАРОДНО ПОСЛОВАЊЕ /
ИНОТРЖИШТА

управљајте вашим бизнисом уз
помоћ правих информација и спремно
одговорите на нове изазове

ЗАПОЧНИТЕ БИЗНИС
информишите се брзо и једноставно,
решите недоумице, покрените ваш
бизнис и управљајте растом

проширите свој бизнис на међународно
тржиште и повежите се са пословним
партнерима у земљи и иностранству

РЕШАВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА
решите привредни спор без одласка
на Суд

БЕСПЛАТНЕ УСЛУГЕ
вама на услузи потпуно бесплатно

ЕДУКАЦИЈА
семинари и обуке за вас – слушамо
ваше потребе

ДРУГЕ УСЛУГЕ ПКС
публикације, оглашавање у издањима
ПКС, резервација сала и остале услуге
ПКС

ПКС еБилтени се објављују тромесечно и дистрибуирају свим чланицама ПКС, у складу са организацијом рада стручних служби Привредне
коморе Србије. Оглашавање у ПКС еБилтенима и достављање материјала уз податке о фирми (назив предузећа, адреса, контакт телефон и
ПИБ) могуће је путем имејлова: analitika@pks.rs или bis@pks.rs, као и позивом на број 0800 808 809. Понуда за оглашавање у ПКС еБилтену
ће вам бити достављена имејлом. Више информација на страни: www.pks.rs/oglašavanjePKSeBilten.

