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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

 

2. ПРЕДМЕТ  

Процедура дефинише  начин на који се води евиденција о пријему, складиштењу и 

издавању контролисаних супстанци и лекова (опоидних дрога). 

 

3. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 

Ова процедура се примењује у одељењу Апотеке 

 

4. ОДГОВОРНОСТИ 

За непосредну примену процедуре одговорни су фармацеути Одељења апотеке ИОРСа 

За контролу спровођења процедуре у Служби  задужен је Начелик Одељења Апотеке 

 

5. ОПИС ПРОЦЕДУРЕ 

5.1. Вођење књиге евиденције о пријему  и издавању опојних дрога – књиге 

наркотика 

Фармацеут одговоран за вођење књиге наркотика обавља следеће поступке: 

1.    Приликом пријема  опиоидних лекова од стране добављача, односно за улаз 

наркотика , уписује у књигу наркотика следеће податке: 

-    редни број – редни број промене стања опиоидног лека на лагеру апотеке; 

-    датум набавке – датум достављања лека од стране добављача; 

-    назив добављача (са бројем рачуна); 

- количина - улаз – количина лека која је достављена (број ампула, 

таблета,трансдермалних фластера,сирупа); 

-    количина - стање – тренутна количина лека на лагеру апотеке, по достављању од 

стране добављача; 
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2.    Приликом издавања опиоидних лекова лекове одређеној организационој 

јединици(одељењу),  на основу требовања за опиоидне лекове, односно  излаза 

наркотика, уписује у књигу наркотика следеће податке: 

-    редни број – редни број промене стања опиоидног лека на лагеру апотеке, 

-    датум издавања – датум издавања лека одређеној организационој јединици, 

-    количина - излаз – количина лека која је издата, 

-    количина - стање – тренутна количина лека на лагеру апотеке, по издавању лека, 

-    назив здравствене установе у којој је издат лек – назив организационе јединице, 

-    назив одељења коме је издат  рецепт, односно који је примио лек за  терапију –  

-    име и презиме фармацеута који је вршио евиденцију. 

Уколико дође до грешке приликом уношења података у књигу наркотика, може се 

нанети коректор и исправити грешка, након чега се поред исправке стави печат апотеке 

и потпис одговорног фармацеута. 

5.2. Отварање књиге евиденције о примању и издавању опојних дрога – књига   

наркотике 

Фармацеут одговоран за наркотику обавља следеће поступке 

1.    Уписује у књигу наркотика која има заводни број Института,  следеће податке: 

-    Информације о здравственој установи: 

а. здравствена установа – ''ИОРС'', 

б.   организациона јединица –Одељење апотеке, 

ц.    место – Београд, Пастерова 14, 

д.    период од: ___    до:  ____ 

КЊИГА ЗА НАРКОТИКЕ МОРА БИТИ ОВЕРЕНА ОД СТРАНЕ 

МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА. 
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6. ДОКУМЕНТА 

Овај документ је у вези са Процедуром за безбедан и ефикасан систем набавке лекова и 

медицинскох средстава, Процедуром за пријем и складиштење лекова и медицинских 

средстава  пријема и складиштења лекова и Процедуром за издавање лекова и 

медицинских средстава. 

 

ДОКАЗИ 

1. Књига наркотика 

2. Закон о промету психоактивних супстанци 

 


