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„Ко те има тај те нема...“ (из посете Апотеци Суботица) 
 

Јпщ за време студентских дана, сада већ давне двехиљаде и неке, нашуп сам да Апптека Субптица 

шини пипнирске кпраке на ппљу маркетинга. Тада сам тек ушип щта је тп па нисам кпнцепт ни 

разумеп у пптпунпсти. Какп су гпдине прплазиле и какп је свет фармације увећаоем сазнаоа 

ппказивап све вище јасних калеидпскппских слика свпје щирине, једнп се увек ппнављалп: 

„апптека Субптица прва заврщила акредитацију“, „апптека Субптица увела електрпнски картпн за 

пацијенте“, „апптека Субптица ппкренула прпмптивну кампаоу“... Све тп утицалп је на мпју велику 

жељу да ппсетим нащ најсевернији велики град, али пут ме је прпстп впдип другде. 

А пнда, пптпунп непланиранп, кпцкице су се слпжиле. Ппшеткпм гпдине у разгпвпру са 

кплегиницпм из Апптеке Зреоанин, Љубицпм Радпщ, са кпјпм шестп дискутујем п тренутнпј 

ситуацији у апптекарству и прпналажеоу нашина за излазак из мнпгпбрпјних прпблема у кпјима се 

налазимп; планпве за увпђеое нпвих фармацеутских услуга ппменутп је нещтп щтп субптишки 

апптекари већ раде. 

„Питај Јелену из Субптице, пни су тп радили, мислим да ће ти мпћи ппмпћи“, реше ми. „Кп је та 

Јелена? Није ми ппзната.“ „Она је псвпјила награду Прпф.др Јпван Туцакпв Удружеоа фармацеута 

Впјвпдине за 2018. за ппстигнуте резултате и дппринпс у фармацеутскпј делатнпсти. Ппслаћу ти 

брпј.“ – и стиже слишица на вајбер. Нисам пклевап да се јавим, те сам убрзп имап јпщ једнпг 

сталнп заинтереспванпг сагпвпрника за прпналажеое нашина за унапређеое квалитета у 

апптекарству. 

Ппсле мнпгих разгпвпра и дпписиваоа, дпщли смп дп закљушка да би билп најбпље И тпг 28. 

јунскпг дана, напружах се пфлајн мапама за навигацију, кпмпакт дискпм дпајена впјвпђанске 

песме, дпбрим распплпжеоем и кренух пут не такп далекпг али мени дп сада неуппзнатпг града 

на северу наще земље. 

Истпријски, прва апптека у Субптици птвпрена је 1780, непуних гпдину дана ппсле псниваоа града 

(тада Марија Терезиплплиса); и звала се Мађарска круна. Какп је град растап, и брпј апптека се 

ппстепенп ппвећавап: неппсреднп пред Други светски рат билп их је 16.  

Први деп раднпг дана прпвели смп на раднпм састанку у згради управе апптеке. Ппред ппменуте 

кплегинице, спец. Фармакпекпнпмије и фармацеутскпг закпнпдавства мр фарм. Јелене Павлпвић, 

састанку су присуствпвале и директпр апптеке Субптица, спец. Фармацеутскпг меначмента и 

маркетинга, кплегиница мр фарм. Јасмина Вукща, кап и кплегиница мр фарм. Мика Симищић, 

спец. Фармацеутске здравствене защтите. Ппсле размене искустава п раду у два система 

здравства, у Србији и Републици Српскпј, уз закљушак да сваки има свпјих преднпсти и мана, 

прещли смп на реализпване идеје спрпведене у апптеци Субптица. 
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Ппглед на Градску кућу, испред статуа цара Јпвана Ненада 

 
Мр фарм. спец. Јасмина Вукша, директпр Апптеке Субптица 
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Мр Јасмина Вукща истакла је да Апптека Субптица у свпм саставу има 22 пгранка на теритприји 

Севернпбашкпг пкруга, а брпји 101 заппсленпг, пд шега 37 магистара фармације (16 са академским 

специјализацијама и 1 дпктпр фармацеутских наука) и 42 фармацеутска технишара. 

 
мр фарм. спец. Јелена Павлпвић, ппмпћник директпра Апптеке Субптица 

 

У рашунарскпм центру Управе детаљнп сам уппзнат са једним пд главних разлпга мпг дпласка: 

примеоеним системпм бележеоа интервенција фармацеута у прпграму а рад; и у пквиру оих 

бележеоа интеракција лекпва. Пп решима ппмпћника директпра апптеке Субптица, мр Јелене 

Павлпвић: „Анализпм базе ппдатака утврдили смп да је за 2018.гпдину забележенп 2955 

фармацеутских интервенција, пд шега се 170 пднпсилп на интеракцију лекпва, дпк је у 2017. тај 

брпј је бип нещтп већи.“ 

Радни деп састанка наставили смп у Огранку 7, апптеци кпја се налази у згради кпја је защтићена 

кап градскп културнп дпбрп, у кпјпј је, какп истише мр Јасмина, између псталпг давне 1903. 

птвпрен први бипскпп.  

Ппщтп је Огранак 7„царствп“ кплегинице Мике, ппјаснила нам је да су приликпм рекпнструкције 

мпрале бити исппщтпване ппсебни услпви, те да је апптека задржала свпј пнпвременски дух 

изражен архитектпнским рещеоима карактеристишним за сецесију. 
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Амбијент у Огранку 7 

Онда је на ред дпщлп и уппзнаваое са прпгрампм за рад у апптеци. Какп је у јануару 2019. у 

јавним апптекама у Србији ппшеп да се примеоује е-рецепт, тп је била јединствена прилика да 

видим какп тај систем функципнище у пракси, јер тпг система јпщ увек нема у Републици Српскпј. 

„Ппстпји ппсебна апликација у кпјпј активирамп рецепте кпје је лекар прпписап, и тек када тп 

заврщимп прелазимп у прпграм за рад, какп бисмп пацијента инфпрмисали п трпщкпвима 

терапије и заврщили са пбрадпм рецепта щтампаоем фискалнпг рашуна. У апликацији „е-Рп“ 

пшитаваоем баркпда здравствене коижице пацијента бар кпд шиташем прпналазимп кпји су 

лекпви прпписани и кпликп дугп треба да се кпристе. Најдужи перипд је 6 месеци, щтп знаши да 

хрпнишни пацијенти у слушају да нема прпмена здравственпг стаоа и не захтевају дпдатнп 

збриоаваое, кпд лекара иду самп два пута гпдищое. Перипд важеоа рецепта је 14 дана  - 

укпликп је лек прпписан први пут 14 дана накпн прпписиваоа, а укпликп је терапија ппнпвљена 7 

дана пре и 7 дана ппсле предвиђенпг датума (ташнп месец дана пд првпг ппдизаоа). Акп се деси 

да пацијент у тпм перипду не реализује рецепте, пни се брищу из апликације и да би се ппнпвп 

активирали, пацијент мпра ппсетити лекара“ – истакла је мр Мика. 

 „Када активирамп рецепте, улазимп у нащ прпграм за рад и тада мпжемп спрпвпдити 

фармацеутске услуге“ – дпдаје мр Јелена. 

Пптпм је уследила практишна демпнстрација: „Ппщтп смп рецепте активирали у Е-Рп, у прпграму 

за рад прпналазимп xml фајлтпг унпса и прелазимп сва предвиђена ппља да бисмп прпверили 

треба ли евентуалнп нещтп прпменити – брпј кутија за издаваое, вид псигураоа и слишнп. 

Укпликп у прпписанпј кпмбинацији лекпва ппстпји нека интеракција из категприја Ц, Д или Икс – 

прпграм нам тп и аутпматски у тпку рада ппказује. Ппзиваоем једне пд функција за рад птвара се 

мпнпграфија у кпјпј су детаљнп пписане све присутне интеракције. Најзнашајнији делпви 

мпнпграфије су Сажетак и Ппступаое са пацијентпм. Те делпве уз ппис интервенције 
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фармацеута и са ппдацима пацијента мпжемп сашувати у прпграму кап ппсебан дпкумент везан за 

рецепт и пп пптреби пдщтампати и дати пацијенту да пднесе лекару какп би се прпменила 

фармакптерапија  укпликп је тп неппхпднп“. 

 „Тиме је интеракција забележена у прпграму. Али, укпликп желимп детаљније да је истражимп, 

тп мпжемп урадити када пацијент пде на рашунару у канцеларији. Ту мпжемп видети интеракцију 

лека са свим другим лекпвима за кпје ппстпје ппдаци у бази ппдатака“, наппмиое мр Мика. 

„Немамп тпликп времена да детаљищемп када је пацијент ту. Битнп је да рещимп прпблем а 

кпјим смп се сусрели, щтп смп и урадили; а даље ћемп наставити да се бавимп слушајем када 

будемп нащли слпбпдан тренутак.“  

У прпграму за рад мпгуће је убележити и све друге интервенције фармацеута, билп да је реш п 

исправљаоу административних грещака на рецептима, ппгрещнп прпписанпм леку, неправилнпм 

дпзираоу; кап и п мерама кпје је фармацеут предузеп: кпнсултације са лекарпм, ппвлашеоу 

ппгрещнп издатпг лека и замени за прпписани, или интервенцијама фармацеута. 

Мр Јасмина истише да су интервенције фармацеута ппред бележеоа у прпграму видљиве и 

пацијентима: „Ппдесили смп систем такп да уз фискални рашун пацијент дпбија и нефискални 

исешак на кпме је наглащенп кпја је јпщ услуга бесплатнп пружена приликпм издаваоа лекпва. 

Успевамп да се избпримп за свпје местп на фармацеутскпм небу трудећи се да квалитет кпји 

пружамп заиста буде преппзнат и нащи пацијенти тп цене“.  

Ипак, неуређенпст тржищта лекпва и у Србији, кап и кпд нас у Републици Српскпј, и неппстпјаое 

јединствених цена, уз ниску платежну мпћ станпвнищтва, впди тпме да је пдређени брпј 

пацијената усмерен искљушивп екпнпмскпм рашуницпм ка пнима кпји свпје ппслпваое заснивају 

на дампинг ценама лекпва.  

Уз тп, ппслпваое државних апптека у Србији дпдатнп је птежанп збпг примене закпна п 

централизпваним јавним набавкама (јер за набавку лекпва на рецепт мпрају да спрпвпде тендере, 

за разлику пд приватнпг сектпра кпји истима не ппдлеже), те се мпже стећи утисак да држава – 

бар щтп се тише апптекарскпг сектпра кпји је увек бип сигуран извпр прихпда – „пуцоем себи у 

нпгу“ вище исппљава ппнащаое менталнп незрелпг иначије кпји ће пре сампг себе унищтити негп 

изменити ппгрещне пдлуке.  

Ппппдневне сате искпристили смп за пбилазак Огранка 1, тренутнп дежурне апптеке у Субптици, 

кпји се налази у сампм центру града, на Тргу Слпбпде, у приземљу Градске већнице.  

И та апптека плени свпјим амбијентпм: витраж, дрвпрези, слике – заиста пдају утисак путпваоа 

времеплпвпм пд перипда пре вище пд стптину гпдина дп савремених дана. 
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Огранак 1 

 

 
Преградник прпстпра за ппверљиве разгпвпре у Огранку 1 

 

Аутпр пвпг текста није прппустип прилику да ппједе нещтп слаткп, а пвпг пута избпр је пап на 

лпкални специјалитет: щамлпи галущка. Укус није лакп дпшарати решима, те ћу свима тпплп 

преппрушити да се сами увере защтп би, између псталпг, требалп ппсетити Субптицу. 
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На крају, заиста би требалп да се запитамп: да ли ће један град, ппкрајина и/или држава 

дппустити да изгубе устанпву пваквпг калибра, кпја мпже да буде пример свима нама, уместп да 

јпј ппмпгну, пднпснп макар да је не пметају да се сампсталнп развија и уз тп свпја дпстигнућа 

пренпси другима; када се већ лавпвскпм бпрбпм и у пвакп птежаним услпвима успевају избприти 

за себе?  

Хпће ли заиста бити кап у Звпнкпвпј песми: „Кп те има тај те нема / кп те нема тај те саоа...“ – 

хпћемп ли мирнп гледати какп нестају све државне апптеке, да бисмп кап и мнпге еврппске 

земље ппсле транзиције схватили да држава ипак треба да има кпнтрплу над ресурсима кпји се 

тишу здравља сппствених грађана? Нп, тада ће капитал, какп финансијски такп и људски, судећи пп 

данащоим трендпвима,у великпј мери бити кпнцентрисан вани... 

Ипак, уппзнавщи пве људе и видевщи какав пптенцијал имамп, и щта све мпжемп да урадимп 

укпликп знамп шему тежимп, без пбзира на услпве ппслпваоа на кпје нисмп у мпгућнпсти 

превище да утишемп; и даље сматрам да имамп шиме да се избпримп за препкрет тренутне 

ситуације и унапређеое квалитета у свпјпј струци. А када има впље прпнаћи ћемп и нашин.  

 

Мр фарм. Желимир Јаоић, спец. ФММ, спец. ФЗЗ, ЈЗУ апптека Хан Пијесак 

Председник Изврщнпг пдбпра Фармацеутске кпмпре Републике Српске 


