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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Ова процедура има за предмет и циљ дефинисање ресурса који су неопходни за 

спровођење фармацеутске делатности и остварење задатих циљева Одељења Апотеке 

као и преглед њиховог коришћења.  

Ресурси укључују : 

- људске ресурсе  

- опрему и њено одржавање  

- радну средину. 

Ресурси се планирају на годишњем нивоу у оквиру планирања пословања, а ванредне 

потребе се дефинишу захтевом. 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Процедура се применјује у  Одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ  

За примену ове процедуре надлежан је Начелник Одељења. 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1 Људски ресурси 

Управљање људским ресурсима има за циљ да обезбеди структуру и број запослених 

у складу са потребама обављања услуга и процеса, као и реализацију дефинисаних 

циљева.  Управљање људским ресурсима обухвата: 

1. Планирање људских ресурса у циљу обезбеђења одговарајуће структуре и 

броја запослених у складу са обимом и карактеристикама послова које треба 

реализовати, 
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2. Пријем нових радника у радни однос са циљем запошљавања лица која 

одговарају потребама посла према образовању, оспособљености и искуству, 

као и ефикасно обучавање за самостално извршавање задатака из описа 

послова 

3. Систем усавршавања, обука и оспособљавања који се планирају, спроводе и 

прате са циљем обезбеђивања континуиране компетентности запослених за 

обављање задатака и остваривање постављених циљева. 

4. За све новозапослене спроводи се систематизована обука за извршавање 

радних задатака. Програм увођења у посао има општи део који пролазе сви 

запослени без обзира на статус, радно место и претходно искуство и он 

обухвата:  упознавање са организацијом, актима и правилима рада, упознавање 

процедура, општих правила понашања и обуку за примену мера безбедности и 

здравља на раду и противпожарне заштите. Програм увођења у посао 

подразумева и други специфични део који обуxвата: 

упознавање описа послова и докумената за рад посебног радног места, спровођење    

 додатних обука потребних за извршавање послова, период рада под надзором.  

 Неке од конкретних мера за развој компетентности запослених су: обављање посла уз 

надзор од стране руководиоца, самостално обављање посла уз литературу, часописе 

стручне литературе,  интерна и екстерна обука у смислу предавања и курсева и на крају 

семинари и други скупови. 

5.2 Опрема  

Опрема потребна за обављање делатности Одељења Апотеке: 

- рачунари, штампачи,телефони и слична опрема 

- фрижидери, вага, сеф за чување контролисаних сусптанци 

Потребна опрема се редовно квалификује и сервисира и обнавља у складу  са 

планираним активностима  на годишњем нивоу.  Опремом рукује оспособљено 

особље. За сву опрему постоје упутства за руковање.  За управљање опремом 

надлежан је Начелник, а под управљањем се подразумева: инсталација, уградња и 

пуштање у рад, надзор над коришћењем опреме, одржавање опреме, квалификација, 

поступак у случају уочавања или сумње у неисправност на опреми у току рада и 

расходовање опреме. 

5.3 Радна средина 

Радни простор Одељења Апотеке се односи на пословни и складишни простор. Радна 

средина, односно услови и њихово обезбеђење имају утицај на квалитет лекова и 
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медицинских средстава и процес обављања фармацеутске здравствене делатности. У 

свим просторијама се одржава адекватна температура, која је по потреби регулисана 

клима уређајима. У свим просторијама је обезбеђено адекватно осветљење.   

Дефинисани услови радне средине одржавају се редовно у складу са Законским 

захтевима. Стално се одржава хигијена и чистоћа радних просторија, уредност радних 

места, складишних простора, употреба заштитних средстава. 

6. ДОКАЗИ 

1. Eвиденције континуиране едукације  

2. Систематизација радних места 

3. Евиденција баждарења и одржавања опреме 

4. Образац евиденције температуре  


