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Одговор...

ВЕЗА

Ваш акт бр.О1-2098/16 од 21.09.2016.г

:

У вези захтева тог Универзитета којим се тражи одговор да ли Фармацеутска
комора Србије издаје лиценцу за самостално обављање апотекарске делатности магистрима
фармације који су то звање стекли на Фармацеутском факултету Универзитета Бијељина,
Република Српска, даје се следеће како следи.
Чланом 104. Закона о изменама Закона о високом образовању (Сл.гласник
Републике Србије, бр.99/2014) поред осталог предвиђено је:
"Признавање стране високошколске исправе јесте поступак којим се имаоцу те
исправе утврђује право на наставак образовања, односно на запошљавање. Поступак
признавања стране високошколске исправе спроводи се у складу са одредбама овог закона, ако
међународним уговором није предвиђено другачије.
Високошколска јавна исправа стечена у СФРЈ - до 27. априла 1992. године, у
Савезној Републици Југославији, односно Државној заједници Србија и Црна Гора- до 16. јуна
2006. године и Републици Српској не подлеже поступку признавања стране високошколске
исправе.
Јавна исправа из става 2. овог члана производи исто правно дејство као јавна
исправа издата у Републици.".
Сагласно напред цитираној одредби Закона о високом образовању,
дипломе издате, стечене на високошколским установама у Републици Српској
више не подлежу поступку признавања, нострификације, те исте имају исто правно дејство
као и јавне исправе издате у Републици Србији.

,

Имајући у виду наведено, дипломе издате у Републици Српској од стране
високошколских установа основаних у складу са законом, конкретно од стране Универзитета у
Бијељини- Фармацеутског факултета у звањ(м Ј q фармације,
Ј
признате се у Републици СрбИјИ ·И::rли - која их поседују имају иста права у
погледу запослења, наставка даљег об'разова
и држављани Републике Србије.
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Ко се сматра обавезним чланом Фармацеутске коморе Србије уређено је
одредбама Закона о коморама здравствених радника а услови и поступак издавања, обнављања
и одузиумања одобрења за самосталнио рад - лиценце уређени су Законом о здравственој
заштити.
Дакле, уколкио подносилац захтева за уписи у именик обавезних чланова
Фармацеутске коморе Србије и издавање одобрења за самостални рад- лиценце, поред осталих
доказа, поднесе овој Комори диплому у звању магистра фармације,
издату од стране високошколске установе у Републици Српској конкретно
Фармацеутског факултета у Бјељини, иста се прихвата, као да је издата од стране високошколске
установе у Републици Србији.
С поштовањем,
ДИРЕКТОР
мр сци Светлан Стојков,дипл.фарм.спец.
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