HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA
Martićeva 27/III, Z A G R E B
Zagreb, 28.ožujka 2016.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA O RADU HRVATSKE LJEKARNIČKE
KOMORE ZA RAZDOBLJE
od 11. veljače 2016. do 02. travnja 2016.
EUROPSKA UNIJA
EK – Predstavništvo u RH
29.02.2016. Komora je primila odgovor Europskog Parlamenta vezano za autentično
tumačenje Direktive 2011/62/EU u odnosu na izdavanje lijekova na daljinu putem interneta.
Direktiva 2011/62/EU predviđa da države članice donesu zakone, uredbe i administrativne
odredbe potrebne za usklađivanje s navedenom Direktivom, i dostave tekst glavnih odredbi
Europskoj Komisiji. EP preporuča da se za tumačenje i savjet obratimo Glavnoj upravi za
zdravlje i sigurnost hrane Europske Komisije koja je odgovorna za nadzor primjene
Europskih zakona u državama članicama.
29.02.2016. Komora je primila odgovor Europske Komisije - Glavne uprave za zdravlje i
sigurnost hrane – Odjel za lijekove vezano za autentično tumačenje Direktive 2011/62/EU u
odnosu na izdavanje lijekova na daljinu putem interneta. U odgovoru navode da samo Sud
Europske unije može dati konačno tumačenje zakonodavstva unije. Svaka država članica
ima pravo na svom državnom području odrediti uvjete za maloprodaju lijekova na daljinu.
Uvjeti moraju biti opravdani zaštitom javnog zdravlja, ali ne bi trebali prelaziti okvire onoga
što je nužno za postizanje tog cilja.
AUTENTIFIKACIJA - U Službenom listu EU 32/1 od 09.02.2016. Objavljena je
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/161 оd 2. listopada 2015. o dopuni
Direktive 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila za
sigurnosne oznake na pakiranjima lijekova za humanu primjenu. Ova Uredba stupa na snagu
dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od 9.
veljače 2019.
MINISTARSTVO ZDRAVLJA - MZ

Sastanak s ministrom zdravlja
22.02.2016. u Uredu komore je zaprimljen poziv na sastanak s ministrom zdravlja koji je
predložen za 23.02.2016. u 9,45 sati u ministarstvu. U ime Komore sastanku su nazočili
M.Portolan, M.Vinković, T.Govorčinović, A.Mandić i A.Neziri. Izvješće sa sastanka
objavljeno je na webu:
23.veljače je u Ministarstvu zdravlja održan sastanak predstavnika Izvršnog odbora HLJK s
novim ministrom. Ministar je upoznat s problematikom u ljekarničkoj djelatnosti s

naglaskom na nisku vrijednost ljekarničke usluge, Internet ljekarne, zakup, Zakon o
ljekarništvu te Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova.
Obzirom na limitirano vrijeme ovog sastanka, ubrzo se očekuje novi, dok je u dijelu
Pravilnika o Internet ljekarni dogovoreno da se čeka autentično tumačenje EK, koje je
zatražila HLJK, o obvezi dostave lijeka naručenog putem interneta. Također, dogovoreno je
da će se ići u cjelovite izmjene Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje, vodeći računa o
izdavanju paralela te mogućnosti izdavanja lijekova na recepte trećih zemalja.

Sastanak u MZ/Sektor državne i granične inspekcije/Odjel za opasne kemikalije i
biocide.
10.03.2016. u MZ je održan sastanak predstavnika MZ i Komore (T.Govorčinović,
A.Malović i A.Mandić) vezano za promet opasnim kemikalijama na malo u ljekarnama.
Konačan stav o ovoj problematici, MZ će dati nakon što Komora dostavi stručno mišljenje
FBF-a o kompetencijama ljekarnika u području toksikologije stečenih na FBF-u, odnosno
ishodima učenja kolegija Toksikologija u okviru Studija farmacije. MZ je također
upozoreno da se, sukladno zakonu, ljekarna ne može do-registrirati za prodaju kemikalija.
Detaljno izvješće podnijet će se na Vijeću Komore.

Pravilnik o internet ljekarnama
Sukladno dogovoru sa sastanka u Ministarstvu zdravlja dana 23. veljače 2016. Komora je
16.03.2016. dostavila ministru zdravlja odgovore nadležnih tijela Europske komisije i
Europskog parlamenta u vezi obveze uvođenja Internet ljekarne u Republiku Hrvatsku, kao i
stav Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog farmaceutskog društva o potrebi suzdržavanja
od ovakvog oblika liberalizacije tržišta bezreceptnih lijekova, s ciljem sprječavanja
neželjenih posljedica uslijed pogrešne i neodgovorne primjene lijekova koji su djelotvorni i
sigurni kada se koriste pod nadzorom i uz stručni savjet ljekarnika.

Dopisi MZ
22.02.2016. nakon što je Hrvatska ljekarnička komora zaprimila prijavu na nezakonit rad
specijalizirane prodavaonice "Farmakon" za promet bezreceptnim lijekovima i medicinskim
pomagalima u Rovinju, Carera 30, dostavila je navedenu prijavu Ministarstvu zdravlja na
daljnje postupanje.
Specijalizirana prodavaonica "Farmakon", ima na pročelju zgrade, iznad ulaza, istaknut znak
„zelenog križa“, iako nema odobrenje za obavljanje ljekarničke djelatnosti, sukladno
čl.8.st.1.
23.02.2016. nakon što je Hrvatska ljekarnička komora zaprimila prijavu na nezakonit rad
nespecijalizirane prodavaonice "Medivita d.o.o. " za promet ortopedskim pomagalima i
medicinskim pomagalima u Rijeci, Adamićeva 1. dostavila je navedenu prijavu Ministarstvu
zdravlja na daljnje postupanje.
Nespecijalizirana prodavaonica "Medivita d.o.o.", ima na pročelju zgrade, iznad ulaza,
istaknut znak „zelenog križa“, iako nema odobrenje za obavljanje ljekarničke djelatnosti,
sukladno čl.8.st.1.

24.02.2016. Komora je uputila zamolbu za terminom sastanka MZ/Sektor državne i
granične inspekcije/Odjel za opasne kemikalije i biocide, vezano za način ishođenja
odobrenja za promet na malo ljekarne biocidima, obvezi radnika na edukaciju pri Hrvatskom
toksikološkom zavodu u dijelu prometa biocidima, te tumačenju nadležnog ministarstva
zdravlja o doregistraciji ljekarne za promet navedenim proizvodima obzirom da je djelatnost
ljekarni definirana Zakonom o ljekarništvu.
29.02.2016. Sukladno članku 47. Zakona o ljekarništvu Komora je MZ dostavila godišnje
izvješće o radu Hrvatske ljekarničke komore iz područja javnih ovlasti.
10.03.2016. nakon napisa u Večernjem listu o daljnoj liberalizaciji prodaje HK u
ljekarnama, MZ je zatražilo od Komore novi prijedlog protokola i upitnika te odgovor
Komore recenzetima kako bi ministru zdravlja detaljno obrazložili ovu problematiku prije
donošenja konačne odluke o naputku ministra Varge o postupku izdavanja HK u ljekarnama.
Komora je po Odluci Vijeća Komore Ministarstvu zdravlja uputila dopis vezano za
tumačenje Naputka koje je Ministarstvo zdravlja u trenutku prelaska ellaOne tableta iz
receptnog u bezreceptni režim izdalo o izdavanju HK. U dopisu se traži odgovor je li
navedeni Naputak još uvijek snazi, odnosno trebaju li ga se ljekarnici i dalje pridržavati
prilikom izdavanja hitne kontracepcije u bezreceptnom režimu.
22.03.2016. u MZ upućen dopis vezano za nastavak obavljanja ljekarničke djelatnosti u
zakupu.
22.03.2016. MZ je dostavilo Plan specijalizacija za 2016., na temelju zahtjeva Komore.
Prihvaćen je prijedlog i odobrena jedna specijalizacija iz Kliničke farmacije – javno
ljekarništvo.
24.03.2016. iz MZ je zaprimljeno Rješenje zdravstvenog inspektora vezano za provođenje
nadzora zakonitosti rada ZU Ljekarne Pablo, jedinica u Gospiću, A.Starčevića 16 (osigurati
prilaz za prijem robe u skladišni prostor)
24.03.2016. Iz MZ je zaprimljeno Rješenje o prestanku prava na obavljanje privatne prakse
Ines Sappe, Zagreb, D.Golika 32.
HZZO
25.03.2016. Komora je uputila dopis vezano za rokove plaćanja lijekova na recept i
ljekarničke usluge. Dopis koji je objavljen na webu Komore, je pripremio savjetnik za
ekonomska pitanja Ivan Lukovnjak.
AGENCIJA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE RH
17.02.2016. Komora zaprimila dopise AZVO s informacijom o akreditaciji
 „Univerziteta Bijeljina“ u Bijeljini u BiH – NIJE NA POPISU.
 „Univerziteta u Travniku, „Farmaceutsko-zdravstveni fakultet Travnik – studij
farmacije“ NIJE NA POPISU, akreditacija je u postupku,



„Evropski univerzitet distrikt Brčko – studij farmacije“ ne posjeduje dozvolu za rad,
u tijeku je upravni spor

HITNA KONTRACEPCIJA
Sukladno Odluci Vijeća Komore od 11.02.2016. Povjerenstvo Leonardi je izradilo novi
revidirani dokument koji je zajedno s pojašnjenjima 17.03.2016. dostavilo recenzentima
prof.dr. Vesni Bačić Vrca i prof.dr. Anti Ćorušiću i zatražila njihovo zaključno mišljenje.
Prof. Bačić Vrca nije imala primjedbi na tekst konačne verzije, a dodatno je pohvalila
odgovor recenzentu prof.Ćorušiću, za koji smatra da je napravljen vrlo profesionalno i
kompetentno. Odgovor prof.Ćorušića se još uvijek čeka.
OSTALE AKTIVNOSTI
SURADNJA S FBF-om
01.02.2016. Komora je uputila dopis FBF-u s zamolbom za očitovanjem i davanjem
stručnog mišljenje o ishodima učenja kolegija Toksikologija kako bi isto obrazložili u MZ i
pri Hrvatskom zavodu za toksikologiju i na taj način olakšali uvjete izdavanja rješenja za
prodaju biocida u ljekarnama i promet na malo proizvodima koji sadrže opasne kemikalije
kao i promet opasnim kemikalijama.
17.02.2016. Komora je zaprimila dopis FBF-a i odlukom o imenovanju prof.dr.sc. Sande
Vladimir Knežević i doc.dr.sc. Ive Mucalo u Radnu skupinu za izradu novog modela
stručnog usavršavanja.
01.03.2016. Komora je uputila molbu FBF-u za ponovnom recenzijom materijala
"Preporuke za probir i kontrolna mjerenja u ljekarnama" i "Obrasci za strukturirani razgovor
s pacijentima u procesima ljekarničke skrbi".
04.03.2016. Komora je zaprimila Izvješće o provedenoj stručnoj praksi u ljekarnama u
akademskoj godini 2014/2015.
21.03.2016. Komora je na zamolbu FBFa uputila poziv ljekarnicima s područja Grada
Zagreba i Zagrebačke županije na vođenje prakse studentima treće godine (SP1) i četvrte
godine Farmacije (SP2).
SURADNJA S HFD
11.02.2016. Komora je uputila dopis HFD vezano za suradnju u okviru tečaja Hrvatskog
farmaceutskog društva pod nazivom Hitna kontracepcija u ljekarničkoj praksi, te predlaže da
jedna od članica Povjerenstva Leonardi bude osoba koja će predstaviti sadržaj smjernica i
pojasniti njihov cilj, svrhu i namjenu te odgovoriti na moguće nedoumice polaznika tečaja
po pitanju sadržaja smjernica.
Izvršna direktorica je Komoru obavijestila da je tečaj za farmaceute odgođen za kraj travnja,
jer se čeka službeno objavljivanje smjernica, dok se tečaj za farm.teh. održao, budući je

sadržaj fokusiran na mehanizam djelovanja HK. Sudjelovanje predstavnika povjerenstva
Leonardi za sada nije potvrđeno.

01.03.2016. Predsjednik HLJK je zaprimio pozivnicu organizatora XVIII. Savjetovanja
farmaceuta Hrvatske u organizaciji UFD-a HFD-a za sudjelovanjem na svečanom otvaranju
skupa te aktivnom sudjelovanju u okviru Stručnog foruma u dijelu Aktualnosti iz HLJK koji
će se održati u nedjelju 15.05.2016.
16.02.2016. na stranicama HFD-a je objavljen Stav Sekcije za kliničku farmaciju Hrvatskog
farmaceutskog društva o novim ljekarničkim uslugama. Predsjednik Komore je zatražio
mišljenje Povjerenstva za unaprjeđenje ljekarničke prakse i Povjerenstva Leonardi.
PULJP je dostavilo svoje stručno mišljenje i očitovanje, dok je Povjerenstvo Leonardi
održalo 14.03.2016. zajednički sastanak s prof. V.Bačić Vrca nakon čega će dostaviti
zajedničko stručno mišljenje i očitovanje.

HLJK je prema odluci Vijeća uputilo dopis dr.sc. Jakševac Mikša vezano za njen zahtjev za
brisanjem iz članstva HLJK. Odgovor još nije stigao.

SURADNJA S HALMEDOM
01.03.2016. Komora je uputila dopis Halmedu s prijedlogom za imenovanjem predstavnika
Halmeda kojeg bi uključili u projekt izrade novog modela stručnog usavršavanja magistara
farmacije.
02.03.2016. Komora je zaprimila e-mail ravnatelja Halmeda u kojem predlažu mr. Anelu
Kraljević kao predstavnika HALMED-a u projektu Komore o razvoju trajnog usavršavanja
magistara farmacije.
14.03.2016. u Halmedu je održan sastanak ravnatelja Halmeda i njegovih suradnika sa
predstavnicima Komore ( M.Portolan, M.Vinković, T.Govorčinović, A.Mandić i A.Neziri)
na temu zamjenjivost istovrsnih lijekova te podrške Halmeda ljekarničkoj struci vezano za
ovu problematiku.
15.03.2016. sukladno dogovoru sa sastanka predstavnika Halmeda i Komore održanog
14.03.2016. Komora je uputila dopis vezano za zamjenjivost istovrsnih lijekova sa
zamolbom za pojašnjenje stavova koje je Halmed predložio u eSavjetovanju Izmjene i
Dopune Pravilnika o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju
lijekova na recept.
24.03.2016. zaprimljen je dopis iz Halmeda i očitovanje o zamjenjivosti generičkih lijekova
temeljem dopisa Komore od 15.03.2016. i dogovora sa sastanka održanog u HALMEDU
14.03.2016. :
 HALMED smatra stručno opravdanim donošenje liste međusobno zamjenjivih
lijekova





HALMED uvažava obrazloženje HLJK da bi se u razdoblju do donošenja liste
međusobno zamjenjivih lijekova mogla narušiti opskrba lijekovima s lošim
posljedicama na zdravstveni sustav RH
HALMED se ne protivi Dopuni Pravilnika na način da se briše dio „zbog njegove
nedostupnosti u prometu u RH“. Ljekarnik može izdati zamjenski lijek samo u
slučaju da ljekarna ne posjeduje propisani lijek, a ne smije ga izdati bez suglasnosti
pacijenta te ukoliko je osoba koja je propisala recept naznačila da se lijek ne
zamjenjuje.

SURADNJA S CASI
Hrvatska udruga proizvođača bezreceptnih proizvoda (CASI) pokrenula je projekt izrade
Priručnika za samoliječenje. Hrvatska ljekarnička komora, Hrvatsko farmaceutsko društvo i
Farmaceutsko-biokemijski fakultet su partneri u ovome velikom projektu. U Komori je 22.
veljače 2016. održan zajednički sastanak autora s koordinatorima za izradu glavnih
poglavlja priručnika.

IF!
Organiziran je sastanak s predstavnicima IF!-ja na kojem je dogovorena suradnja vezano za
uvođenje obvezne autentifikacije lijekova propisane Direktivom o krivotvorenim lijekova.
Također, IF! je naglasio da su u potpunosti protiv izmjene Pravilnika o mjerilima za
razvrstavanje na način da ljekarnik može izdati zamjenski lijek.

CPSA
Glavna tajnica je održala sastanak s predstavnicama CPSAe (Udruga studenata farmacije i
medicinske biokemije) te je dogovorena suradnja na projektima udruge (kongres, studentska
razmjena i dr.).

DANI OTVORENIH VRATA

Ured Komore u okviru aktivnost „Dani otvorenih vrata HLJK“ organizirao je sastanke s
članstvom u Varaždinu, Koprivnici i Osijeku, na kojem je sudjelovalo dvjestotinjak članova.
U okviru ove aktivnosti održane su dvije prezentacije o radu i aktivnostima Komore i nakon
toga rasprava. Neke od tema s kojim se upoznaje članstvo su:
 ljekarničke usluge i novi model ugovaranja s HZZO-om
 aktivnosti s MZ-om i HZZOom: zakup, naknade za šume, krivotvoreni lijekovi,
farmaceutski otpad, Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova, biocidi, aktivnosti
vezano za bolničke ljekarnike, itd.
Nastavak aktivnosti i datumi održavanja novih sastanaka su:
Rijeka, četvrtak, 07.04.2016. u 16.30h - Jadran Galenski laboratorij, Svilno 2 (JGL nakon
skupa poziva članove HLJK u obilazak novih proizvodnih pogona)

Split, petak, 15.04.2016., u 16h - Zdravstvena škola Split, Šoltanska 15
Zagreb, utorak, 19.04.2016., u 18h - Farmaceutsko biokemijski fakultet, A.Kovačića 1
SURADNJA S HDFT
18.02.2016. predsjednik Komore je dobio pozivnicu HDFT-a za sudjelovanje na svečanom
Saboru HDFT-a povodom obilježavanja 60 godina neprekidnog rada. Komoru će na skupu
predstavljati dopredsjednica Komore mag.pharm. Silvana Jager.
22.03.2016. Komora je dostavila dopis HDFT sukladno zaključku Vijeća Komore, vezano
za djelokrug rada farmaceutskog tehničara u javnoj ljekarni.
SURADNJA S MEDIKOM
Medika je u suradnji s Hrvatskom ljekarničkom komorom organizirala stručni skup za
edukaciju magistara farmacije „Poslovna abeceda za magistre farmacije LJEKARNIČKA
IZVRSNOST 1 s temom Svijet je on line, da li ste i vi? i LJEKARNIČKA IZVRSNOST 2
s temom Ostanite hladni u krizi“. Medika i Komora potpisale su ugovor o poslovnoj suradnji
kojim su utvrdili prava i obveze ugovornih stranaka tijekom organizacije i provođenja
projekta. Stručni skup se održava u hotel Excelsior, u Lovranu 18.-19.03.2016. i 08.09.04.2016.
SURADNJA S KOMORAMA – HLK
HLK je 11.02.2016. uputila poziv svim predsjednicima Komora u zdravstvu na sastanak
vezan uz inicijativu osnivanja Koordinacije komora u zdravstvu, koji se održao u
utorak 16.veljače 2016. u Središnjem uredu Hrvatske liječničke komore u Zagrebu. Na
sastanku na kojem su u ime HLJK sudjelovali dopredsjednica Nada Jambrek i glavna
tajnica Tihana Govorčinović, predstavljena je incijativa s ciljem započinjanja nove
politike aktivnog sudjelovanja i participiranja u kreiranju i definiranju standarda i
normativa obavljanja djelatnosti čiji su nosioci i sudionici zdravstveni radnici članovi
Komora, kao i u organiziranju, poboljšavanju i uspostavljanju učinkovitog sustava
zdravstvene zaštite u cjelini.
Dio Komora je odmah prihvatio i suglasio se s ovom inicijativom, dok su HKDM, HKMS,
HKMB i HLJK se načelno suglasile s inicijativom uz naznaku da konačan stav o
prihvaćanju inicijative trebaju donijeti odgovarajuća tijela Komore.
Na sastanku IO održanog 14.03.2016. zaključeno je da se s obzirom na rok za dostavu
odgovora do 15.03.2016., pošalje odgovor HLK u kojem se načelno prihvaća inicijativa, a
konačan stav donijet će Vijeće komore na sjednici 02.04.2016.
SURADNJA S UPUZ-om
Udruga poslodavaca u zdravstvu uputila je poziv Komori za sudjelovanjem na Kongres
''HEALTHCARE REUNION 2016'' u organizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu 5. 7. svibnja 2016. godine u Opatiji. Prijavljene se dvije prezentacije jedna vezano za
problematiku bolničkog ljekarništva, a druga vezano za javno ljekarništvo. Organizator je
bio u mogućnosti prihvatiti samo jednu temu, pa je prihvaćena tema iz bolničkog

ljekarništva. Po zajedničkom prijedlogu Povjerenstava za bolničko i onkološko ljekarništvo
na Kongresu će sudjelovati Mirjana Ptičar Canjuga.
MEDIJI
U ovom razdoblju mediji su objavili više članaka, izjava predstavnika ljekarničkih udruga i
organizacija vezanih za krivotvorenje lijekova, prodaju lijekova putem interneta, hitnoj
kontracepciji, problemima u radu s Cezihom i nemogućnosti izdavanja lijekova.
NEWSLETTERI
U ovom razdoblju Komora je uputila 7 newsletera svojim članovima.
PRAVILNIK O OGLAŠAVANJU
Komora je Područnim vijećima i Povjerenstvima dostavila Nacrt prijedloga Pravilnika o
oglašavanju rada ljekarni privatne prakse i zdravstvenih ustanova. Svoje primjedbe i
prijedloge trebaju dostaviti u ured Komore do 15.travnja 2016.kako bi se na temelju istih
izradio konačni prijedlog Pravilnika.
OSTALO
22.03.2016. Stručni kolegij Odjela bolničke ljekarne KBC Split dostavio je Komori stav
Stručnog kolegija glede planiranog izmještenja ljekarne na lokaciji Križine.
01.03.2016. Komora je uputila članovima Komore newsletter s linkom na ANKETU vezano
za unaprjeđenje rada Komore, a koja je prethodila Danima otvorenih vrata.
eSjednica Vijeća Komore
Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske ljekarničke Komore i članka 36. Poslovnika o radu
Vijeća Hrvatske ljeakrničke komore, održana je 2. ELEKTRONIČKA SJEDNICA VIJEĆA
KOMORE koja je započela 21.03.2016. a završila u srijedu 23. ožujka 2016. do 16 sati.
Većinom glasova članova Vijeće je podržalo Odluku o produžetku Ugovora o radu na
određeno vrijeme za Aleksandru Ćuić, dipl.iur. do 02. listopada 2016.
Zeleni križ – proces zaštite žiga trajao bi oko 6 mjeseci te bi za područje RH trošak
postupka iznosio cca 5000kn. U tom slučaju, vlasnik žiga, Komora, bi za svako neovlašteno
korištenje trebala pokrenuti sudski spor. Također, zaštita se ne bi odnosila na već
postavljene križeve, već samo na nove.

RAD POVJERENSTAVA I OSTALIH TIJELA HLJK
IZVRŠNI ODBOR
Održana su dva sastanka IO 03.03.2016. i 14.03.2016. Na prvom sastanku na dnevnom redu
bile su sljedeće teme:
 utvrđivanje termina sljedeće sjednice Vijeća HLJK
 Nacrt pravilnika o oglašavanju rada ljekarni privatne prakse i zdravstvenih
ljekarničkih ustanova
 Tumačenja Europske komisije vezane uz Pravlnik o uvjetima za promet lijekovima

na daljinu putem Interneta
 Dozvola za promet biocidima u ljekarni
 HZZO sljedeći termin sastanka
 Sastanak sa predstavnicima osiguranja Uniqa
 Parafiskalni nameti u ljekarnama
 Kartice vjernosti
 Suradnja sa KoKoZ – deklaracija
 Povjerenstvo za odnose sa javnošću
 Prijedlog cjenika za takse za bodovanje
 Prijedlog cjenika za priznavanje kvalifikacija
 Produženje ugovora za pravnicu Aleksandru Čujić
 Ispitna komisija
 Sponzorstvo za brošuru mladih
 CPSA
Na drugom sastanku dnevni red je bio:
 Utvrđivanje točaka dnevnog reda za sjednicu Vijeća Komore
 Generička supstitucija u slučaju nedostupnosti
 Nacrt prijedloga Pravilnika o oglašavanju ljekarni
 Zaštita zelenog križa
 Prijedlog cjenika HLJK:
o Takse za bodovanje
o Takse za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 Internet ljekarne – daljnje aktivnosti
 Dopis tvrtke Certus poslovanje d.o.o. (posrednik u osiguranju)
 Mišljenje o potpisavanju deklaracije KOKOZ-a
 Informacija sa sastanka u MZu vezano za biocide
 Različito
Povjerenstvo za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
Održan je jedan sastanak dana 09. ožujka 2016. na kojem je riješeno ukupno 10 zahtjeva, a
od toga :
 2 automatska postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
 8 općih postupaka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
Povjerenstvo za davanje mišljenja prilikom osnivanja ljekarni:
Održana 2 sastanka na kojima je riješeno 11 zahtjeva:
- 4 zahtjeva za osnivanje ljekarne odnosno ljekarničke podružnice
- 4 zahtjeva za preseljenje ljekarničke podružnice
- 3 zahtjeva za osnivanje preuzimanjem ljekarne
Povjerenstvo za stručni nadzor
Održana 1 sjednica dana 17. ožujka 2016. na kojoj je predložen godišnji plan stručnog
nadzora, ažuriranje liste provoditelja stručnog nadzora te zapisnika o provođenju stručnog
nadzora

Povjerenstvo za stručno usavršavanje magistara farmacije
održan 1 sastanak dana 29. veljače 2016. na kojima je riješeno ukupno zahtjeva:43 zahtjeva,
a od toga:
 pojedinačnih zahtjeva: 17
 zahtjevi organizatora: 26
Povjerenstvo za unapređenje i regulaciju izrade i izdavanja magistralnih pripravaka
Održan je jedan sastanak dana 16. ožujka 2016.
Povjerenstvo za ekonomska pitanja
Održan 1 sastanak dana 15. veljače 2016.
Ksenija Sokol, mag. pharm., rukovoditelj odnosa sa stručnom zajednicom i udrugama
pacijenata-pliva Hrvatska d.o.o., upoznala je članove Povjerenstva sa temama 2.
Farmaceutskog foruma Jugoistočne Europe, vezanim uz mogućnosti razvoja ljekarničke
struke i globalne trendove u vrednovanju njihovog doprinosa sustavima zdravstvene zaštite,
ulogu ljekarnika u zdravstvenim reformama te potrebi za suradnjom svih segmenata
zdravstvenog sustava radi postizanja važnih ciljeva u ljekarničkoj struci.
U diskusiji o vrijednosti ljekarničke usluge, članovi Povjerenstva zaključili su slijedeće:
 Povišenje cijene ljekarničke usluge treba argumentirati kroz korist, odnosno uštede
koje ljekarnici dugoročno osiguravaju zdravstvenom sustavu
 Ljekarnički postupci prve razine trebaju biti nadopunjeni postupcima vezanim uz
izdavanje lijekova s posebnim režimom čuvanja te uvesti dodatnu kategoriju
savjetovanja uz izdavanje lijeka, što bi povisilo cijenu izdavanja lijeka na recept.
 Preduvjet za daljnji razvoj i primjenu ljekarničkih postupaka viših razina je uvođenje
E-kartona pacijenta
 Istaknut je i problem nepostojanja generalnog, zajedničkog stava struke, odnosno
ljekarnika, o potrebi i opravdanosti uvođenja ljekarničkih postupaka viših razina.
Razlog neslaganjima je, najvećim dijelom, nedovoljna informiranost ljekarnika o
novim ljekarničkim postupcima.
 U cilju procjene isplativosti i dokazivanja opravdanosti uvođenja ljekarničkih
postupaka viših razina, jedan od zadataka Povjerenstva za ekonomska pitanja biti će,
u suradnji sa vanjskim ekonomskim stručnjacima, definirati troškove implementacije
ljekarničkih postupaka viših razina u ljekarništvo, kao i izraditi projekciju uštede
financijskih sredstava u zdravstvu, a vezano uz primjenu ljekarničkih postupaka u
ljekarnama.

Povjerenstvo za onkološko ljekarništvo i Povjerenstvo za bolničko ljekarništvo
Održan je jedan zajednički sastanak s Povjerenstvom za bolničko ljekarništvo i
predsjednikom Komore, na kojem se raspravljalo o problemima bolničkog ljekarništva,
planu aktivnosti koje je potrebno poduzeti, prezentiranju problema na skupou u organizaciji
UPUZ-a u svibnju 2016., donošenju strategije za bolničko ljekarništvo.

Povjerenstvo za javno ljekarništvo
održan je jedan sastanak dana 26. veljače 2016. na kojem je raspravljano o prijedlozima za
osvještavanje stručne i šire javnosti o vrijednostima dodatnih ljekarničkih usluga,
iskorištavanju EU fondova za nabavu i uređenje
Povjerenstvo za etiku i deontologiju
Održana 1 eSjednica na kojoj je pripremljen odgovor na upit u ime ZU Ljekarne Slavonski
Brod koji se odnosi na priziv savjesti kod magistara farmacije i osiguravanje provedbe
ljekarničke skrbi kod primjene prigovora savjesti.
Povjerenstvo za odnose s javnošću
održan je jedan sastanak dana 29. veljače 2016., na kojem je raspravljano o ponudama
agencija za press clipping, Internet ljekarništvu, web stranici Komore, ljekarničkim
postupcima.
Povjerenstvo za stručna i staleška pitanja
Održana 2 sastanka dana 16. veljače 2016 i 15. ožujka 2016.na kojima se raspravljalo o
izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Povjerenstava, dopuni Odluke o uvjetima koje
mora ispunjavati mentor u ljekarni u kojoj se provodi pripravnički staž, prijedlogu uvođenja
jedinstvene stope PDVa, izmjenama i dopunama dobre ljekarničke prakse, izdavanju
generičkih lijekova u ljekarni.
Povjerenstvo Leonardi
Održan 1 sastanak dana 14. ožujka 2016. s točkom „uvođenje dodatnih ljekarničkih usluga.“
I. Područno vijeće
21.03.2016. održan je sastanak u Zagrebu
V. Područno vijeće
24.04.2016. održan je sastanak u Rijeci
Ispit za provjeru znanja u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije
Ispitu su pristupila 3 kandidata, ali niti jedan nije zadovoljio.
Ispit za izdavanje Odobrenja za samostalan rad
Ispit je održan za jednu kandidatkinju koja ga je uspješno položila.

Predsjednik HLJK:
Mate Portolan, mag.pharm.

Prilog: Parafiskalni nameti ljekarni:
1. Spomenička renta
Sukladno čl.114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03,
100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15), obveznici plaćanja
spomeničke rente su fizičke i pravne osobe, koje su obveznici poreza na dohodak ili
poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom
dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline.
Iz navedenog proizlazi da direktnu spomeničku rentu su obvezne plaćati ljekarne koje
obavljaju djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području
kulturnopovijesne cjeline.
Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice, koje obavljaju
gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne
cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.
Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u
nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturnopovijesne cjeline.
Spomenička renta plaća se mjesečno od 1,00 do 4,00 kuna po četvornom metru korisne
površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području
kulturnopovijesne cjeline.
Visinu spomeničke rente propisuje svojom odlukom Grad Zagreb, grad ili općina.
Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke
rente koje donosi upravno tijelo jedinica lokalne samouprave nadležno za poslove
komunalnog gospodarstva, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove
komunalnog gospodarstva, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju
spomeničke rente.
Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počinje ili prestaje obavljati
djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća
godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost.
Sukladno čl.114. a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, obveznici plaćanja
indirektne spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnosti za koje je
takva obveza propisana, bez obzira na područje, odnosno prostor u kojem se djelatnost
obavlja. Djelatnosti su taksativno navedene u čl. 114. a prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti.
Djelatnost ljekarni prema NKD 47.43 nije navedena u čl., sukladno tome ljekarne ne
plaćaju indirektnu spomeničku rentu.
2. Naknada za šume
Sukladno čl. 62. Zakona o šumama ( 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 145/11 RUSRH, 25/12, 68/12 - OiRUSHR, 148/13 - Zakon o izmjenama Zakona o poljoprivrednoj
savjetodavnoj službi i 94/14), obveznici plaćanja naknade su pravne i fizičke osobe koje
u Republici Hrvatskoj obavljaju gospodarsku djelatnost, plaćaju naknadu za
korištenje općekorisnih funkcija šuma.
Obveznici plaćanja naknade su sve ljekarne.

Naknada se plaća u visini 0,0265% od ukupnog prihoda ili ukupnih primitaka i uplaćuje se
na poseban račun za namjene, tromjesečno i po završnome računu.
3. Članarina turističkim zajednicama
Sukladno čl.3 Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 152/08, 88/10, 110/15),
pravna i fizička osoba koja u turističkoj općini ili gradu ima svoje sjedište ili
podružnicu, objekt u kojem se pruža usluga, a koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod
pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno
povezanih djelatnosti, plaća članarinu turističkoj zajednici.
Pravna osoba koja se s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili
državnog proračuna, ne plaća članarinu turističkoj zajednici.
Visina članarine ovisi o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica
osobe, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi, te o
stopi na ukupni prihod.
Pravna i fizička osoba može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju
pravna ili fizička obavlja u većem obujmu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u
upisnik trgovačkog suda ili ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada
Zagreba, na ukupno ostvareni prihod, ako je za nju to povoljnije.
Sukladno čl.5. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama, ljekarne su obveznici
plaćanja članarine razvrstane u I Skupinu.
Turistička mjesta razvrstavaju se po svom značenju za turizam u 4 turistička razreda A, B,
C, D, na temelju službenih podataka Državnog zavoda za statistiku.
Konkretna kategorizacija mjesta navedena je u Pravilniku o proglašavanju turističkih općina
i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09).
Stope za obračun i plaćanje članarine za ljekarne - čl.10.
A
B
C
D
Prva skupina
0,0340
0,0326
0,0292
0,0272
Druga skupina
0,0272
0,0258
0,0238
0,0224
Treća skupina
0,0204
0,0190
0,0170
0,0156
Četvrta skupina 0,0136
0,0088
0,0068
0,0068
Prema čl.13. pravna i fizička osoba plaća mjesečni predujam članarine u visini jedne
dvanaestine osnovice po obračunu poslovnog rezultata za prethodnu godinu.
4. Obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom
Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN
157/13, 152/14), svaki poslodavac koji zapošljava najmanje 20 radnika, dužan je na
primjerenom radnom mjestu prema vlastitom odabiru, u primjerenim radnim uvjetima,
zaposliti određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposlenih radnika.
Dana 15. siječnja 2015. na snagu je stupio novi Pravilnik o izmjenama i dopunama
Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 2/15),
kojim je napušten sustav utvrđivanja kvota za zapošljavanje osoba s invaliditetom ovisno o
djelatnosti koju obavlja poslodavac. Za sve poslodavce je uvedena jedinstvena kvota
zapošljavanja osoba s invaliditetom od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih.

Neizmijenjeno je ostalo pravilo prema kojem, u slučaju da izračun kvote ne predstavlja cijeli
broj, vrijednosti do 0,5% zaokružuju se na manji broj, a vrijednosti iznad 0,5% uključujući i
0,5% zaokružuju se na veći broj.
U ispunjavanje obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ubrajaju se zaposlene
osobe s invaliditetom, učenici s teškoćama u razvoju i studenti s invaliditetom na praksi kod
poslodavca, rehabilitanti na praksi kod poslodavca, studenti s invaliditetom zaposleni
temeljem ugovora o djelu redovitog studenta, osobe s invaliditetom na stručnom
osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa te osobe s invaliditetom čije redovno
obrazovanje poslodavac stipendira.
U ispunjavanje obveze ubraja se i sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji sa zaštitnom
radionicom i integrativnom radionicom, odnosno trgovačkim društvom, zadrugom ili
udrugom u kojima više od polovine radnika čine osobe s invaliditetom, odnosno s osobom s
invaliditetom koja se samozapošljava.
Poslodavac može ispuniti kvotu isključivo zaposlenicima s invaliditetom koji su evidentirani
u očevidniku zaposlenih osoba s invaliditetom pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko
osiguranje sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s
invaliditetom.
Sukladno navedenom, osobe s invaliditetom koje nisu evidentirane u Očevidniku,
poslodavac ne može ubrojiti u kvotu.
Obveza kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom ne odnosi se na novoosnovanog
poslodavca, u vremenu uvođenja u rad, a najduže 24 mjeseca od dana početka rada.
Poslodavac koji ne ispuni propisanu kvotu niti zapošljavanjem osoba s invaliditetom niti na
zamjenski način, obveznik je plaćanja novčane naknade, zbog neispunjenja kvote.
Novčana naknada se obračunava i dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu za
prethodni mjesec, a utvrđuje se u JOPPD tiskanici.
Osnovica za obračun novčane naknade jest umnožak broja osoba s invaliditetom koje je
obveznik bio dužan zaposliti i iznosa minimalne plaće u RH za razdoblje na koje se obveza
odnosi, a visina naknade obračunava se po stopi od 30 %.
Ispunjenje kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom prati Zavod za vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje mjesečno dostavlja Zavodu za vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom podatke iz očevidnika o
osobama s invaliditetom zaposlenima kod određenog poslodavca te druge podatke potrebne
za praćenje kvote, sa stanjem na zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec.
Ministarstvo nadležno za financije mjesečno dostavlja Zavodu za vještačenje, profesionalnu
rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom podatke potrebne za praćenje kvote iz
obrasca propisanog provedbenim propisom o porezu na dohodak, sa stanjem na zadnji dan u
mjesecu za prethodni mjesec.

