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1. ДЕФИНИЦИЈЕ И СКРАЋЕНИЦЕ 

ИОРС= Институт за онкологију и радиологију Србије 

Фармацеутски отпад је отпад  који се третира у Одељењу Aпотеке и  обухвата: 

 цитотоксичне лекове 

 готове лекове; 

 лекове који се клинички испитују; 

 галенске и магистралне лекове; 

 фармацеутске супстанце, у течном и чврстом агрегатном стању, које имају фармаколошку 

активност и 

 медицинска средства, 

 

настао  због истека рока употребе, неисправности у погледу њиховог прописаног квалитета, 

проливања или расипања услед оштећења примарне амбалаже у транспорту. 

Примарна амбалажа =  најмања амбалажна јединица у којој се производ пакује.  

Секундарна амбалажа = амбалажна јединица која садржи више производа у примарној амбалажи  

 
 

2.Предмет  
 

Процедура дефинише управљање фармацеутским отпадом, односно скуп мера које обухватају 

сакупљање, разврставање, паковање, обележавање , одлагање (складиштење) и расходовање 

фармацеутског отпада. 

 
 

3. Подручје примене 
 
Ова процедура се примењује у одељењу Апотеке 

 

 

4. Одговорности 
 
За примену процедуре одговорни су главни техничар Службе, и начелник Одељења Апотеке 

За контролу спровођења процедуре одговоран је начелник Службе. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
5.Опис процедуре 
 

Сакупљање фармацеутског отпада  

Фармацеути и фармацеутски техничари су у обавези да у току спровођења периодичне контроле 

залиха , контролишу рок важности производа и уколико је рок важности и поред предузетих 

мера, истекао, да исти предају главном техничару. Главни техничар је задужен за евиденцију  

фармацеутског отпада у смислу попунјавања Листе евиденције фармацеутског отпада, сортирања 

и одлагања  

Уколико је дистрибутер, произвођач или увозник сагласан да преузме фармацеутски отпад, 

попуњава се Листа преузимања фармацеутског отпада, од стране добављача, произвођача или 

увозника. 

 

Разврставање, паковање и обележавање фармацеутског отпада 

Фармацеутски отпад се разврстава тако што се одвајају опојне дроге, цитостатици и аеросоли, од 

осталог фармацеутског отпада и од секундарне амбалаже. 

Фармацеутски отпад се пакује укључујући и примарну амбалажу, у обележеним, одвојеним 

кесама: 

 готови лекови, у ЦРВЕНЕ кесе; 

 опојне дроге и аеросоли се пакују одвојено; 

 цитостатици, у ЉУБИЧАСТЕ кесе; 

 галенски и магистрални лекови, у чврстом и течном агрегатном стању, у ЦРВЕНЕ кесе; 

 фармацеутске супстанце, у чврстом и течном агрегатном стању, које имају фармаколошку 

активност, у ЦРВЕНЕ кесе; 

 течни отпад се пакује одвојено у непропусној амбалажи, која онемогућава изливање 

садржаја и која је чврсто затворена 

 медицинска средства, у ЦРВЕНЕ кесе 

 

Након разврставања, секундарна амбалажа се пакује у обележеним ЗЕЛЕНЕ  кесе (пластика, 

папир, картон, стакло). 

 

Одлагање (складиштење) фармацеутског отпада 

Фармацеутски  отпада се одлаже у посебном делу магацина, који је предвиђен за ту намену и 

прописно обежен. Фармацеутски отпад се чува најдуже 12 месеци 

 

Расходовање фармацеутског отпада 

На крају календарске година, главни техничар се писаним путем обраћа Комисији за попис 

залиха и даје предлог за расход производа  са истеклим роком важности. 

Када Комисија за попис залиха производа у Апотеци  усвоји предлог за расход фармацеутског 

отпада, предлог се шаље управном одбору. 

Након сагласности управног одбора са предлогом за расход фармацеутског отпада, обавештава 

се главни техничар Апотеке да се производи  могу расходовати. 

Аутоматски се и у информационом програму пословања апотеке лагер лекова и потрошног 

материјала апотеке умањује за расходоване производе. 
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Напомена 
 Уколико се фармацеутски отпад грешком нађе у комуналном отпаду, онда комунални 

отпад постаје фармацеутски отпад, црна кеса се убацује у црвену и шаље као 

фармацеутски отпад.  
 Уколико се црвена кеса током транспорта или манипулације оштети, без отварања ставља 

се у нову кесу и поново обележава.  
 Након преузимања фармацеутског отпада од стране овлашћеног оператера добија се 

Документ о кретању опасног отпада, који се чува у ОЕП 
 
6.Веза са другим документима 
 
Процедура је у вези са Процедуром за пријем и складиштење лекова и медицинских средстава у 

одељењу Апотеке  и  Процедуром поступања са фармацеутским отпадом у Институту за 

онкологију и радиологију Србије 

 

 

7.Докази 
 

1. Листа преузимања фармацеутског отпада, од стране добављача, произвођача, увозникаили 

спонзора 

2. Правилник о управљању медицинским отпадом, „Сл.гласник РС“, бр.78/2010 

3. Закон о управљању отпадом, „Сл.гласник РС“, бр.36/20009 и 88/2010 

4. Књига кратких рокова 

5. Књига евиденције расходованих лекова и медицинских средстава  
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