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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

            ИОРС-Институт за онкологију и радиологију Србије 

КМО- Клиника за медикалну онкологију 

РФЗЗО-Републички фонд за здравствено осигурање 

РЗЗО – Републички завод за здравствено осигурање 

Н1 образац-Образац за прописивање лекова са посебним режимом издавања 

Централна апотека - болничка апотека  обавља централизовано снабдевање 

лековима,опиоидима и потрошним медицинским материјалом одељенске апотеке 

ИОРС-а. 

Одељенска апотека - је приручна апотека на болничком одељењу која се бави 

снабдевањем лекова, опиоида и потрошног медицинског матријала из централне 

апотеке ИОРС-а. 

Требовање – снабдевање стационара KMO лековима, опиоидима и потрошним 

медицинским материјалом из центране апотеке, уз пратећу  документацију 

Чување лекова-складиштење и обезбеђивање лекова, опиоида и потрошног 

медицинског материјала према захтевима и упутствима произвођача 

Издавање- Одговорна медицинска сестра/техничар за апотеку врши расподелу лекова, 

опиоида и потрошног медицинског материјала одговорним медицинским 

сестрама/техничарима организационих јединица  на основу Протокола визите и 

терапије 

 Лек- Закон о лековима и медицинским средствима Републике Србије лек дефинише 

као производ који садржи супстанцу или комбинацију супстанци произведених и 

намењених за лечење или спречавање болести код људи или животиња, постављање 

дијагнозе, побољшавање или промене физиолошких функција, као и постизање других 

медицински оправданих циљева. 

Цитостатици- су хемијске супстанце-лекови који се користе у хемотерапији и 

хемопревенцији раста и развоја злоћудних ћелија и ткива (туморорских ћелија и 

ткива).  

 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Fiziologija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Lijek
http://sh.wikipedia.org/wiki/Hemoterapija
http://sh.wikipedia.org/wiki/%C4%86elija
http://sh.wikipedia.org/wiki/Tkivo
http://sh.wikipedia.org/wiki/Tumor
http://sh.wikipedia.org/wiki/Tumor
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Симптоматска терапија- свако лечење болести које утиче само на симптоме, а не на 

његов узрок, односно његову етиологију. Обично је усмерена на смањење симптома 

ради удобности и добробити болесника, али такође може бити корисна у смањењу 

органских последица и последица симптома болести.  

Потрошни медицински материјал- сви инструменти, апарати, уређаји и производи 

који се примењују на људима било да се користе самостално или у комбинацији, а 

користе се ради  утврђивања дијагнозе, превенције, праћења, лечења или ублажавања 

болести  

2. ПРЕДМЕТ 

Ова процедура одређује активности, одговорности и документацију приликом 

требовања, дистрибуције, чувања и издавања лекова и потрошног материјала на ИОРС-

у. 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се примењује на Клиникама ИОРС-а, којом је обухваћен рад лекара, 

медицинских сестара/техничара и немедицинског особља.  

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За спровођење ове процедуре, одговорни су сви запослени који учествују у требовању 

и потрошњи лекова потрошног медицинског материјала, а који су дужни да познају 

садржај овог документа и поступају у складу са њим. 

Директор Клинике одговоран/а је за 

 Израду годишњих  планова потреба лекова и потрошног медицинског 

материјала на нивоу  стационара КМО 

 Израду месечних  потреба лекова и потрошног  медицинског материјала  на 

нивоу стационара КМО 

 Потписује дневна требовања лекова и потрошног медицинског материјала 

 Потписује Н1 обрасце за требовање лекова са Ц листе 

 Контрола и надзор над радом одговорних медицинских сестара/техничара за 

одељенску апотеку 

Комисија за резервне антибиотике одговорна је за 

 Одобрење примене резервних антибиотика 

  Комисија за резервне антибиотике својим потписом и печатом потврђују да 

су сагласни да се за пацијента требује резервни антибиотик  

- Комисија за резервне антибиотике сачињена је од три члана одговарајуће 

специјалности 

http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lije%C4%8Denje&action=edit&redlink=1
http://hr.wikipedia.org/wiki/Bolest
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 Главна сестра-техничар Клинике одговоран/а је за  

 Израду годишњих и месечних планова потреба лекова и потрошног 

медицинског материјала на нивоу стационара КМО 

 Контрола и надзор над радом одговорних медицинских сестара/техничара за 

одељенску апотеку 

 Контрола и надзор над радом немедицинског особља-хигијеничара 

Главна медицинска сестра/техничар организационих јединица одговоран/а је за  

 Контролу и чување лекова и потрошног медицинског материјала за време 

празника и викенда 

 Примопредају лекова и кључева за време празника и викенда 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Раздужења лекова за време празника и 

викенда 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Симптоматске терапије за време празника 

и викенда 

 Исправност вођења Књиге дневне потрошње лекова за време празника и 

викенда 

Одговорна медицинска сестра-техничар   за одељенску апотеку  одговоран/а је за 

 Израду годишњих и месечних планова потреба лекова и потрошног 

медицинског материјала на нивоу стационара КМО 

 Требовање лекова и потрошног медицинског материјала 

 Контролу дистрибуције и чување лекова и потрошног медицинског материјала 

 Примопредају лекова и кључева  

 Дневну евиденцију и  контролу листе Раздужења лекова 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Симптоматске терапије  

 Дневно раздужење лекова електронским путем по датуму и групи лекова 

 Штампање месечне потрошње лекова и потрошног материјала 

  Достављање месечне потрошње лекова и потрошног материјала Фактурној 

служби 

 Исправност вођења Књиге дневне потрошње лекова  

 Контрола Н1 образаца за требовање лекова са Ц листе 

 Евиденција и пријава нежељених реакција на лек по налогу ординирајућег 

лекара 

 Контрола и надзор над радом немедицинског особља-хигијеничара 

Ординирајући лекари одговорни су за 

 Попуњавање Терапијске листе (назив лекова, дозе лекова...) 

 Верификација Терапијске листе (потпис и печат) 
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 Попуњавање индикација и шифре дијагнозе болести на Н1 образцу, дан пре 

апликације лека или у изузетним ситуацијама на сам дан апликације лека, а у 

хитним ситуацијама и да организује и  презентује пацијента ванредном 

конзилијуму за посебне лекове.   

Дипломирани фармацеути одговорни су за 

 Издавање лекова према Листи требовања 

 Попуњавања Н1 образца:датум издавања лека, шифру лека и количину издатог 

лека, што верификују својим птписом на Н1 образцу 

Фармацеутски техничари одговорни су за 

 Издавање потрошног медицинског материјала према Листи требовања 

Медицинска сестра-техничар  одговоран/а је за 

 На основу терапијске листе попуњава Н1 образац (податке о пацијенту, 

количину лека), дан пре апликације лека или у изузетним ситуацијама на сам 

дан апликације лека 

 Улагање попуњеног оригинала образца Н1(од стране фармацеута) у Историју 

болести  

 Доставља податке о пацијенту (име, презиме, број историје, терапијску шему), 

како би одговорне медицинске сестре/техничари за апотеку требовао/ла лек који 

се требује појединачно, на име пацијента, дан пре апликације лека 

 Потражује лекове по Тераписким листама и Протоколу визите и терапије 

 У Књигу дневне потрошње лекова, својим потписом потврђује да је лекове 

преузела 

Одговорне сменске медицинске сестре/техничари одговорни су за 

 Контролу и чување лекова и потрошног медицинског материјала за време 

сменског рада 

 Примопредају лекова и кључева за време сменског рада 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Раздужења лекова за време сменског рада 

 Дневну евиденцију и  контролу листе Симптоматске терапије за време сменског 

рада 

 Исправност вођења Књиге дневне потрошње лекова за време сменског рада 

Хигијеничари су одговорни за  

 Одржавање хигијене у просторији одељенске апотеке на стационару КМО 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

Овом процедуром обухваћене су следеће активности: 

1. Планирање потреба лекова и потрошног материјала 
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2. Дневно требовање лекова и потрошног материјала 

3. Преузимање и складиштење лекова и потрошног материјала 

4. Евиденција о утрошеним лековима и потрошном медицинском материјалу 

5. Поступак са лековима са протеклим роком-расход 

    Израда Месечних и Годишњег плана набавке лекова и потрошног медицинског       

материјала 

- Годишњи план представља потребу стационара КМО за лековима за 

предстојећу годину који израђују директор клинике, главна медицинска сестра-

техничар клинике, и одговоран/на медицинска сестра-техничар  за одељенску 

апотеку. 

- Месечни план представља потребу стационара КМО за лековима за наредни 

месец текуће године који израђују директор клинике, главна медицинска сестра-

техничар клинике и одговоран/на медицинска сестра-техничар  за одељенску 

апотеку. 

Годишњи и месечни план израђује се на основу: 

 Месечног плана потреба исказаног у годишњем плану потреба 

 Планираном броју пацијената на стационару КМО 

 Ванредних захтева (потребе које нису предвиђене Годишњим планом набавке 

лекова и потрошног медицинског материјала) 

Годишњи план потреба стационара КМО верификује директор клинике. 

Месечни план потреба стационара КМО верификује директор клинике. 

Месечне планове служби одобрава Помоћник директора за здравствену делатност. 

Ванредне захтеве одобрава директор клинике уз сагласност Комисије за лекове 

ИОРС-а. 

 

6. ДОКУМЕНТИ 

1. Годишњи план набавке лекова и потрошног материјала  на  стационару КМО 

2. Месечни план набавке лекова и потрошног материјала на  стационару КМО 

3. Регистратори са листама требовања лекова и потрошног материјала 

4. Електронска форма требовања лекова и потрошног материјала 

5. Књига дневне потрошње лекова и опиоида  

6. Терапијска и Температурна листа ( у Историји болести ) 

7. Н1 обрасци (морају садржати генералије пацијента, шифру  и назив лека, број и 

датум доношења конзилијарне одлуке за примену лека  као и индикације због 

којих се лек требује, потпис и факсимил овлашћених лекара по РФЗЗО за град 

Београд) 

8. Листа симптоматске терапије  
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9. Листа дневног раздужења лекова и опиоида  

10. Месечно раздужење лекова и потрошног медицинског материјала 

11. Потврде о требованим лековима 

12. Књига расхода лекова 

13. Пописна листа лекова са протеклим роком 

14. Упутство за ургентна стања (смернице за поступке и примену лекова приликом 

ургентних стања на ИОРС-у) 

15. Регистратор са упутством за употребу цитостатика 

16. Листу лекова са протеклим роком и потрошног медицинског материјала  

 

 ДНЕВНО ТРЕБОВАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ ЛЕКОВА И 

ПОТРОШНОГ МЕДИЦИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 

 

Дневно требовање, чување и издавање лекова и потрошног медицинског 

материјала 

 Одговоран/а медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку, уз сарадњу 

медицинских сестара одељења припрема требовање лекова и потрошног 

медицинског материјала на основу: 

 Дневних потреба према броју пацијената  

 Одобреног Месечног плана набавке лекова и потрошног медицинског 

материјала 

 Стању лекова у апотеци ИОРС-а 

 Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку требује лекове 

и потрошни медицински материјал  на следећи начин: 

 Електронским путем и у штампаној верзији на засебном требовању по 

категоријама: лекови, потрошни медицински материјал, хуманитарна помоћ, 

лекови(антибиотици) који подлежу посебној контроли од стране Комисије за 

антибиотике, као и група антиеметика  који се требују за сваког пацијента 

појединачно према индикацијама које је донео РФЗЗО(име , презиме, број 

историје, терапијска шема) 

 Лекови се могу требовати дневно, појединачно по пацијенту или збирно за 

цело одељење, затим за више дана на лагер одељенске апотеке, као и 

комбинација ових начина зависно од врсте лека: 
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  лекови, раствори и потрошни медицински материјал требује се два пута 

седмично, по потреби и чешће 

  лекови по посебном режиму (антибиотици и неки антиеметици), као и 

лекови са Ц листе(Н1 образац) требују се сваки дан према предходно 

направљеном терапијском плану ординирајућег лекара 

 Н1 образац попуњавају: 

 

1. Мединске сестре-техничари уписују податке о пацијенту преузете из Историје 

болести као и количину лека према терапијској листи, шифру лека, 

шифру здравствене установе, број и датум доношења Конзилијарне 

одлуке 

Н1 образац, за лекове који се примењују само у хитним случајевима,  

садржи број Конзилијарне одлуке као  и  датум примене лека   

2.  Ординирајући лекари попуњавају индикације за примену лека и  шифру 

дијагнозе болести, а у хитним ситуацијама и да организује и  презентује пацијента 

ванредном конзилијуму за посебне лекове.   

       3.  Овлашћени лекари по РФЗЗО, са њиховим евиденционим бројевима за 

потписивање лекова са Ц листе потписују Н1 образац и стављају свој печат 

      4. Директор Клинике потписује сваки Н1 образац 

 Н1 обрасци се попуњавају дан пре примене лека или у изузетним 

ситуацијама на сам дан апликације лека 

 На дан примене лека на обрасцу Н1 фармацеут попуњава датум издавања 

лека, шифру лека, количину издатог лека и верификује својим потписом 

 Одоворна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку преузимају 

оригинал образца Н1 и примерак бр.3, а примерак бр.2 остаје у апотеци 

ИОРС-а 

 Одоворна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку чува примерак 

бр.3 образца Н1на стационару КМО у регистратору 

 Одоворна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку оригинал 

образца Н1 предаје  медицинским сестрама-техничарима, који исти улажу у 

Историју болести.Оригинал Н1 образац доставља се у прилогу фактуре 

матичној филијали Завода  
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Уколико се требује лек са Ц листе, а из одређених разлога (нпр.изненадно погоршање 

здравственог стања пацијента), по налогу ординирајућег лекара терапија се одложи 

и/или прекине привремено или трајно, лек се враћа у апотеку ИОРС-а, коригује се 

Листа требовања лекова од стране фармацеута, а Н1 образац поништава  

- Примерак бр.1и бр.3 се чувају на стационару КМО  

- Примерак бр.2 остаје у апотеци ИОРС-а 

Уколико дође до грешке приликом попуњавања Н1образца, медицинска сестра-

техничар поништава Н1 образац повлачењем дијагоналних линија и овако поништен 

образац се чува на стационару КМО у складу са Правилником о чувању медицинске 

документације 

 Медицинска сестра-техничар одговорна за одељенску апотеку требује лекове 

са Ц листе, тек пошто провери да ли је образац Н1 исправан, да ли је 

правилно испуњен, да ли су сви потписи и печати присутни 

 Требовање врши медицинска сестра-техничар одговорна за одељенску 

апотеку, а потписује га директор клинике 

 Требовање се врши електронским путем, а затим штампа у два примерка 

 Са потписаном Листом требовања одговорна медицинска сестра/техничар за 

апотеку, из апотеке ИОРС-а од фармацеута преузима лекове, а потрошни 

материјал од фармацеутских техничара, који на Листи требовања 

евидентирају издату количину и својим потписом верификују требовање 

   Одговорна медицинска сестра- техничар за апотеку потписује се на Листу 

требовања да је преузела лекове и потрошни медицински материјал  

 Један примерак Листе требовања остаје у апотеци ИОРС-а, док се други чува 

на одељењу у регистраторима, разврстани по категоријама: лекови, 

потрошни медицински материјал, хуманитарна помоћ 

 Фармацеути и фармацеутски техничари количину лекова и потрошног 

медицинског материјала на Листи требовања попуњавају ручно, хемијском-

оловком, а затим уносе у електронски систем 

 Фармацеутски техничари електронским путем пребацују лекове и потрошни 

медицински материјал са стања апотеке ИОРС-а на стање одељенске апотеке 

 Потврду о требованим лековима одељенске апотеке штампају фармацеутски 

техничари у два примерка, један остаје у апотеци а други преузима 

одговорна медцинска сестра- техничар за апотеку  
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 Оба примерка Потврде о требованим лековима потписује фармацеутски 

техничар и одговорна медицинска сестра- техничар за одељенску апотеку 

   Одговорна медцинска сестра- техничар за апотеку, примерак Потврде о 

требованим лековима за одељенску апотеку спаја са Листом требовања и 

разврстано по категоријама улаже у регистраторе 

  Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку допрема лекове 

и потрошни медицински материјал на одељење, разврстава по ормарима и 

чува под кључем 

 Манипулативни радник допрема растворе из централне апотеке ИОРС-а на 

одељење 

 Приступ цитостатицима, симптоматској терапији и залихама потрошног 

медицинског материјала има само медицинска сестра-техничар одговорна за 

одељенску апотеку 

 Лекове  издаје одговорним медицинским сестрама-техничарима 

организационих јединица на основу дневних потреба 

 Лекове је потребно издавати по принципу > Први улаз први излаз <  као и  > 

Први истек рока употребе(краћи рок) први излаз < 

 По преузимању лекова медицинске сестре/техничари се потписују у Књигу 

дневне потрошње лекова  

 Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку у Листу 

раздужења лекова евидентира утрошене цитотоксичне лекове, а сменске 

сестре евидентирају утрошену симптоматску терапију 

 Медицинска сестра-техничар задужена за одељенску апотеку електронски 

раздужује утрошене лекове за претходни дан (скида  са стања одељенске 

апотеке) 

 Лекови се чувају под кључем  

  Кључеви се предају одговорној сестри у наредној смени 

  Лекови (симптоматска терапија) се броје на крају сваке смене, евидентира се 

тренутно стање  у     Листу симптоматске терапије, као и утрошак за ту смену  

 Примопредаја Листе симптоматске терапије између одговорних сменских 

медицинских сестара-техничара врши се уз  потпис 
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Складиштење и чување лекова и потрошног медицинског материјала 

 Просторија намењена за  чување лекова и потрошног медицинског материјала 

требало би да се одржава  у добром и исправном стању , без јаког извота 

топлоте и светлости, као и без присуства влаге. 

 Радне површине, ормани и полице морају бити у добром (очуваном)стању, 

чисти и уредни.Пожељно је да су израђени од таквог материјала који је отпоран 

на влагу, лако се чисти и дезинфикује 

 Потребно је имати довољно полица у складишном простору , како би се 

обезбедило правилно чување и складиштење лекова и потрошног медицинског 

материјала према упутству произвођача 

 Просторија мора да поседује фрижидер за лекове који се чувају на температури 

од 2- 8 степени Ц  

 Фрижидер који се користи за чување лекова мора имати могућност закључавања  

 Фрижидер који се користи за чување лекова, мора имати термометар ради 

контроле температуре у фрижидеру  

 Сви лекови морају се чувати у оригиналном паковању, под одговарајућим 

условима у складу са природом и стабилношћу датих производа , заштићени од 

светлости, атмосферске влаге и непожељног деловања температуре 

 Лако запаљиве и опасне материје морају се чувати  далеко од извора топлоте 

 Лекови и потрошни медицински материал, чувају се  на стационару КМО  

разврстани по категоријама у различите ормаре, који имају могућност  

закључавања  

 Складиштење и чување  лекова и потрошног медицинског материјала на 

Стационару КМО врши се према захтевима упутства произвођача за чување 

лекова и потрошног медицинског материјала 

 За обезбеђење захтеваних услова чувања (темература, светлост) одговорна је 

медицинска сестра-техничар одговорна  за одељенску апотеку 

 Хигијену просторије и ормаре за  чување лекова и потрошног медицинског 

материјала одржавају хигијеничари уз надзор одговорног/не медицинске сестре-

техничара за одељенску апотеку 
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Требовање, чување и издавање лекова за ургентна стања 

 Требовање лекова за  ургентна стања спроводи се у складу са потрошњом и 

залихама лекова за ургентна стања, као и по писаном упутству за ургентна 

стања који се налази поред лекова за ургентна стања 

 Одговорна медицинска сестра/техницар  за апотеку свакодневно проверава да 

ли је на располагању потребна количина ампула и надокнадјује  утросене 

ампуле 

 Лекови за ургентна стања цувају се у посебном ормару, видно обелезени  

 Ормар је откљуцан и доступан медицинским сестрама/техничарима и лекарима 

запосленим на стационару КМО 

 На Листи лекова за ургентна стања евидентиран је списак свих лекова за  

терапију  ургентних стања и број ампула 

 У Листу лекова за ургентна стања бележи се број утрошених ампула, датум када 

су утрошене и потпис медицинске сестре-техничар која је лек припремила 

 Лекови за ургентна стања  раздузују се као и симптоматска терапија 

На стационару КМО, у просторији превијалишта, на колицима за терапију оформљен је 

комплет терапије за ургентна стања, ради што ефикаснијег и бржег указивања помоћи 

пацијентима код хитних стања  

ПОСТУПАК СА ЛЕКОВИМА И ПОТРОШНОГ МЕДИЦИНСКОГ 

МАТЕРИЈАЛА ПРОТЕКЛОГ  РОКА 

 Лекови и потрошни медицински материјал са протеклим роком чувају се 

одвојено од других лекова и видно су обележени.Чувају се на лагеру до краја 

календарске године, до пописа лекова и потрошног медицинског материјала 

  Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку саставља Листу 

лекова са протеклим роком и потрошног медицинског материјала и предаје 

Пописној комисији за лекове и потрошни медицински материјал ИОРС-а 

 Пописна комисија за лекове и потрошни медицински материјал ИОРС-а, након 

провере рока употребе лека, потписује Листу лекова и потрошног медицинског 

материјала са протеклим роком 

 Пописна комисија за лекове и потрошни медицински материјал ИОРС-а доставља 

Листу лекова и потрошног медицинског материјала са протеклим роком 

Комисији за расход лекова  
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 Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку електронским 

путем и кроз Листу раздужења лекова, раздужује лекове и потрошни медицински 

материјал 

 Лекови и потрошни медицински материјал са протеклим роком се чувају на 

стационару КМО  годину дана  

 Одговорна медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку  контактира Тим за 

заштиту животне средине ИОРС-а који даље поступа у складу са Законом о 

заштити животне средине 

ПОСТУПАК СА ЛИЧНИМ ЛЕКОВИМА 

Личне лекове(симптоматска терапија), које пацијенти донесу од куће, а због њиховог 

психофизичког стања(процењује ординирајући лекар), нису у могућности да узимају 

сами:у право време, права доза... 

 Одговорна медицинска сестра/техничар организационе јединице преузима личне 

лекове 

 Одговорна медицинска сестра/техничар организационе јединице уписује у Књигу 

личних лекова: назив лека, дозу, количину и начин примене што верификује 

својим потписом 

 Одговорна медицинска сестра/техничар организационе јединице у Протокол 

визите и терапије, као и у Протокол примопредаје здравствене неге пише време, 

дозу и пут примене лека 

 Лични лекови се чувају у просторији одељенске апотеке, у посебном орману 

заједно са Књигом личних лекова 

 На отусту пацијента са стационара КМО, одговорна медицинска сестра/техничар 

организационе јединице пацијенту враћа преосталу количину личних лекова 

 

ДОКАЗИ  

 Листе требовања лекова и опиоида 

 Листе требовања потрошног медицинског материјала  

 Протокол визите и терапије  

 Књига евиденције требовања и издавања опиоида   

 Књиге дневне потрошње лекова и опиоида 

 Листа раздуживања лекова  

 Књига личних лекова 
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 Н1 образац: 

 примерак бр 1- оговоран/на медицинска сестра-техничар за одељенску апотеку 

предаје  одговорној медицинској сестри/техничару, која га одлаже у Историју 

болести 

 примерак бр 2-остаје у апотеци ИОРС-а 

 примерак бр 3-на Стационару КМО, уложен у регистратор 

Сви горе наведени записи чувају се у складу са Листом категорија регистраторског 

материјала са роковима чувања. 

РЕФЕРЕНЦЕ 
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2. хттп://www.дзсвенац.рс/упутство/Документа/Документа/акредитација/процедур
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3. Допис РЗЗО Београд-Начин прописивања и издавања лекова са посебним 

режимом издавања 

4. Процедура са прописивање лекова са Ц листе 

5. Процедура ,,Интерно требовање лекова и потрошног медицинског материјала“ 
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