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2.   OСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ 

АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 
 

 Пословно име: Здравствена установа Апотека Пожаревац 

Седиште предузећа: ...................................................................... Пожаревац, Моше Пијаде 4. 

Број телефона: ............................................................................... 012/523-127  

Број фаx-а: 012/523-127 

Е-маil: apopo@sbb.rs 

web: http://www.apotekapozarevac.co.rs 

Датум оснивања: ............................................................................ 01. 07. 1995.  

Шифра делатности предузећа: .................................................. 52310 

Матични број: 17029720 

Јединствени идентификациони број (ПИБ): ........................... 100437081 

Оснивач:  Град Пожаревац 

Власништво: у целини у државном власништву 

Текући рачун: 840-450661-34  и  840-450667-16 

Овлашћено лице за заступање:  спец.фарм. Небојша Јорговановић  

   

          

Директор 
спец.фарм. Небојша Јорговановић 

+381 12 523-127 
direktor@apotekapozarevac.co.rs 

 
Помоћник директора  

за комерцијалне послове 
спец.фарм. Стеван Шукљевић 

+381 12 531-557 
apopo13@open.telekom.rs  

 
Помоћник директора  

за унутрашњу организацију 
спец.фарм. Саша Петровић 

+381 12 331-133 
apopo30@open.telekom.rs  

 
шеф одељења за опште, правне и 

кадровске послове  
дипл.ецц. Виолета Грујић  

+381 12 523-127 
                

finansije@apotekapozarevac.co.rs 
 

шеф одељења за опште, правне и 
кадровске послове и заштитник 

пацијентових права 
дипл.правник Иван Лазаревић  

+381 12 523-127 
                

zastitnik@apotekapozarevac.co.rs 
 
 

Представник за КЕ и 
фарм.технологију 

спец.фарм.  Јелена Трифуновић 
+381 12 523-126 

jelenat66@hotmail.com  
 

Представник руководства за 
квалитет 

спец.фарм. Драгана Филиповић 
+381 12 523-126 

apopo10@open.telekom.rs  
 

Представник руководства за 
сигурност 

Слободан Перућица 
+381 12 522-490 

itsluzba@apotekapozarevac.co.rs  
 

Дежурна апотека  "Васа Пелагић" 
спец.фарм.  Јасмина Миловановић 

+381 12 523-126; 540-460 
apopo10@оpen.telekom.rs  

 
Информације о лековима 

Фармакоинформативни центар 
спец.фарм.  Снежана Закошек  

+381 12 522-576 
farminfo@apotekapozarevac.co.rs 

 
    Одговорно лице за заштиту и 

    безбедност на раду Дејан 
Живуловић 

                       +381 12 523-127 

mailto:direktor@apotekapozarevac.co.rs
mailto:apopo13@open.telekom.rs
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mailto:finansije@apotekapozarevac.co.rs
mailto:zastitnik@apotekapozarevac.co.rs
mailto:jelenat66@hotmail.com
mailto:apopo10@open.telekom.rs
mailto:itsluzba@apotekapozarevac.co.rs
mailto:apopo10@оpen.telekom.rs
mailto:farminfo@apotekapozarevac.co.rs
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ИСТОРИЈАТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ  АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 

 Историја фармацеутске делатности и апотекарства у Браничевском округу 

датира још из старог периода, односно периода настанка и развоја велике римске 

империје. 

У старом Римском граду Виминацијуму,  који је био главни град римске покрајине 

Горња Мезија (данашња централна Србија), пронађени су лекови и медицински 

инструменти старог римског лекароапотекара. 

   

  

 

 Период у коме је радио лекароапотекар старог Рима везује се за рад једног од 

најславнијих лекароапотекара римске империје, а самим тим и целе историје - Галена. 

 Научна фармација га сматра оснивачем,  па је самим тим и цела фармацеутска 

струка добила име Галенска фармација. То доказује да је вештина израде лекова као 

што су лекови пронађени у Виминацијуму (налазиште надомак Пожаревца) били 

познати од давнина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1.  Просторна карта Балкана у четвртом веку. 
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Модерно апотекарство у Пожаревцу се везује за деветнаести  век. Србија је у 

деветнаести век ушла без школованих апотекара и правих апотека. Услови за отварање 

апотека у Србији створени су тек доласком првих школованих фармацеута. Долазак 

првих школованих апотекара углавном се везује за велике универзитетске центре 

Аустро-угарске империје као што су Беч, Пешта, Будим, Праг и Грац. 

 Пошто је Пожаревац у време 

владавине књаза Милоша био друга престоница 

тадашње Србије, указала се потреба за 

отварањем прве апотеке која би опслуживала 

велики војни гарнизон Пожаревац, али и грађане 

Пожаревца и околине. Част да отвори прву 

апотеку у граду Пожаревцу, а четврту у 

Србији је добио маг.фарм. Јован Покорни 

(Словак по пореклу) 1857. године (слика 3.). У 

годинама које долазе, у Пожаревцу се отварају 

апотеке Јосифа Чечелског, Франца Вавричека, 

итд. 

                                                                                                             

   

 

 

  

  

Оригинални рецепт  

из тог периода 

perioda 

Слика 2.  Инструменти и лековити облици из римског периода, пронађени на локалитету Виминацијума 

Слика 3. Власник прве 

апотеке у Пожаревцу и 

четврте у Србији - 

Маг.фарм.Јован Покорни 
Слика 4. Оригинални 

рецепт из 1862.год.  
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 До другог светског рата Пожаревац је имао 4 апотеке у приватном власништву. 

После другог светског рата, одлуком Министарства народног здравља Народне републике 

Србије приватни власници апотека губе власништво над својим апотекама и оно прелази у 

“народне руке”. 

Развој Здравствене Установе Апотека Пожаревац у Пожаревцу започиње 

процесом интеграције самосталних апотека градског језгра у јединствену Централну 

апотеку. Интеграција је извршена на основу Решења Народног одбора општине 

Пожаревац, број 6276/1 од 24. јула 1962. године, па су се се апотеке „Васа Пелагић“, 

„Јован Шербановић“ и „Здравље“ у Пожаревцу спојиле у једну здравствену установу са 

самосталним финансирањем. Основни темељи Здравствене Установе Апотека 

Пожаревац постављени су  актом оснивања Централне апотеке. 

 Током друге половине двадесетог века на подручју Браничевског округа отворен је 

велики број апотека и апотекарских станица и припојен Централној апотеци. 

 Од момента свог конституисања до данас, ЗУ Апотека Пожаревац је прошла кроз бројне 

организационе трансформације. У једном периоду је функционисала као посебна радна 

јединица у оквиру јединственог здравственог мега-центра на подручју 8 општина. 

 ЗУ Апотека Пожаревац у Пожаревацу (у даљем тексту: Установа), основана је 

Одлуком Скупштине Општине Пожаревац бр. 515-1/94-01 од 01.07.1994. године 

издвајањем из Здравственог центра Пожаревац, као самостална здравствена установа. 

На ову одлуку, Влада Републике Србије дала је сагласност 25.05.1995. године под бројем 

022-1412/73. Ова одлука о давању сагласности објављена је у Сл. гласнику РС бр. 19 од 

05.06.1995. године, чиме је поново промовисана дезинтеграција у односу на здравствени 

систем, што је створило претпоставке за ефикаснију хомогенизацију фармацеутске 

службе. 

 Установа је уписана у регистар Привредног суда у Пожаревцу 28.06.1995. године и 

почела је да ради као самостална Здравствена установа од 01.07.1995. године. 

 Законом о изменама и допунама Закона о здравственој заштити (Сл. гласник РС бр. 

25/96) објављен 29.05.1995. године, а ступио на снагу осмог дана од дана објављивања, 

уместо досадашњег оснивача Скупштине Општине Пожаревац, нови оснивач Установе је 

Министарство за здравље Републике Србије. 
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3.   ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

У складу са Законом о здравственој заштити (Сл.гласник РС бр.107/05) Скупштина 

Општина Пожаревац, на седници од 31.10.2006. године донела је Одлуку о оснивању и 

преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Пожаревац“, Пожаревац број 

01-06-45/11 и тиме преузела оснивачка права над Апотеком Пожаревац. 

 Министарство здравља је решењем број  110-00-9812007-02 од 20.02.2007. године 

дало потврду сагласности одредби Статута са законом, па је Статут прослеђен Скупштини 

општине Пожаревац. Трговински суд у Пожаревцу је дана 12.06.2007. године донео решење 

Фи 3812007 којим се мења назив и оснивач  АУ Пожаревац у   регистровану ЗУ Апотека 

Пожаревац. 

 Скупштина Општине Пожаревац је дана 14.06.2007. године донела Решење о давању 

сагласности на Статут ЗУ Апотека Пожаревац у Пожаревцу број 01-06-22111. Скупштина 

Општине Пожаревац је на седници одржаној 11.09.2007. године донеле Решење о 

именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЗУ Апотека Пожаревац у 

Пожаревцу број 01-06-4018а. Управни одбор је спровео поступак за избор директора ЗУ 

Апотека Пожаревац у Пожаревцу. Скупштина општине Пожаревац је дана 23.11.2007. 

године донела Решење о именовању Спец.фарм. Небојше Јорговановића за директора ЗУ 

Апотека Пожаревац број 01-06-56113а. Поступак преузимања регистрације ЗУ Апотека 

Пожаревац и именовање директора тиме је завршен. 

 Скупштина града Пожаревца, на основу спроведеног јавног конкурса и одлуке 

управног одбора ЗУ Апотека Пожаревац, на седници од 22.12.2011.године донела је 

решење о именовању директора ЗУ Апотека Пожаревац бр.01-06-130/36а 

   

 

 

 

УВОДНА РЕЧ 

 

 

Успешно пословање Здравствене Установе Апотека Пожаревац  карактерише се добрим  

познавањем анализе пословних процеса, способношћу професионалног и етичког 

коришћења података, информација и информатичких алата и правилним избором. 

ПРОБЛЕМИ су нам кључни за будућнст посла, МОГУЋНОСТИ пословање чине 

занимљивијим, а ИЗАЗОВИ нас уче тестирајући пословне способности. Обичне 

могућности се нашом реализацијом претварају у невероватан успех.     
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4. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

ЗА 2013. ГОДИНУ 
  

4.1.  ДЕЛАТНОСТ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 
 

Фармацеутска здравствена делатност је дефинисана чланом 100. Закона о здравственој 

заштити (Сл. Гласник РС број 107/05) и обухвата: 

 Промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и 

унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских 

средстава; 

 промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу 

планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе; 

 праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије и 

пружање информација грађанима, здравственим радницима, другим здравственим 

установама и приватној пракси, као и другим заинтересованим субјектима о лековима и 

одређеним врстама медицинских средстава; 

 давање савета за правилну употребу лекова и одређених медицинских средстава, 

односно упутства за њихову правилну употребу; 

 израду магистралних лекова; 

 друге послове, у складу са законом. 

 организацију и спровођење унутрашњег надзора над стучним радом и 

 континуирану едукацију запослених, ученика и студената фармацеутске струке.  

 Свој развој Здравствена Установа Апотека Пожаревац базира на високо 

професионалном лидерству, брижљиво одабраној стратегији, квалитету запослених, 

правилним улагањем у инфраструктуру, проширењу услуга увођењем нових пакета и 

односима са корисницима, повећањем комерцијалне продаје, улагањима у ширу друштвену 

заједницу, у складу са могућностима и адекватним управљањем финансијским ресурсима. 

Установа популаризује значај фармацеута у процесима образовања будућих 

здравствених радника. Она пружа извођење најквалитетније практичне наставе за ученике и 

студенте и остварење законског програма спровођења стажа за приправнике фармацеуте и 

фармацеутске техничаре. 

Основни задатак Установе је што боља снабдевеност лековима, помагалима, 

помоћним лековитим средствима, санитетско-медицинским материјалима, апаратима и 

пружање што квалитетније фармацеутске здравствене заштите. У апотеци се обавља 

фармацеутска здравствена делатност у складу са Добром апотекарском праксом. Поред 

промета лекова и медицинсклих средстава, апотека снабдева грађане и дечијом храном, 

дијететским производима, одређеним врстама козметичких и других средстава за заштиту 

здравља у складу са законским прописима.  

Одлуком Савезне Владе, крајем јуна 1998. године, маржа за лекове је утврђена на 

12%. Готовински промет за осталу робу, изузев лекова, обавља се са маржом од 20%.  

Доношењем Закона о порезу на додату вредност (Сл.Гл. РС 84/04 и 86/04) са 

применом од 01.01.2005. године уведена је посебна пореска стопа од 8% за лекове и 

помагала која се налазе на позитивној листи и иду на терет РФЗО. Ова пореска стопа се 

примењује и на хумана млека, материјал за дијализу и ортотичка и протетичка средства која 

су регулисана по правилнику о утврђивању добара и услуга чији се промет опорезује по 

посебној стопи ПДВ-а од 8% (Сл.Гл. РС 108/04, 130/04 и 140/04), а према члану 23. Закона о 

порезу на додатну вредност. Лекови са негативне листе (не иду на терет РФЗО), такође 

имају посебну пореску стопу од 8%, а сва друга роба која је предмет промета у апотеци 

подлеже општој пореској стопи од 20%.  
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4.1.1.ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ФАРМАЦЕУТСКОЈ ДЕЛАТНОСТИ У 2012. 

ГОДИНИ 
 

У Службеном гласнику РС број 1. од 11.01.2012. године објављен је Правилник о листи 

лекова који се  прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

У Службеном гласнику РС број 2. од 13.01.2012. године објављен је Правилник о 

изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање 

уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2011. 

годину. 

У Службеном гласнику РС број 10. од 10.02.2012. године објављен је Правилник о 

условима за израду галенских лекова. 

У Службеном гласнику РС број 10. од 10.02.2012. године објављен је Правилник о 

условима за промет на велико лекова и медицинских средстава, подацима који се уписују у 

Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и 

начину уписа. 

У Службеном гласнику РС број 12. од 21.02.2012. године објављен је Правилник о 

садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о 

партиципацији за 2012. годину 

У Службеном гласнику РС број 21. од 21.03.2012. године објављен је Правилник о 

изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања 

У Службеном гласнику РС број 61. од 22.06.2012. године објављен је Правилник о 

условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених 

услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012. годину 
У Службеном гласнику РС број 98. од 12.10.2012. године објављен је Правилник о измени 

и допуни правилника о листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања 

У Службеном гласнику РС број 108. од 13.11.2012. године објављена је Уредба о 

критеријумима за формирање цена лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим 

издавања на рецепт 
У Службеном гласнику РС број 116. од 07.12.2012. године објављен је Правилник о 

изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање 

уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012. 

годину 

У Службеном гласнику РС број 119. од 17.12.2012. године објављен је Закон о изменама и 

допунама Закона о здравственом осигурању 

У Службеном гласнику РС број 122. од 25.12.2012. године објављен је Правилник о Листи 

лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања 

У Службеном гласнику РС број 124. од 29.12.2012. године објављен је Правилник о 

садржају и обиму права на здравствену заштиту  из обавезног здравственог осигурања и о 

партиципацији за 2013. годину  
У Службеном гласнику РС број 124. од 29.12.2012. године објављен је Правилник о 

изменама и допунама Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање 
уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2012. 
годину 

У Службеном гласнику РС број 125. од 31.12.2012. године објављен је Правилник о 

условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених 

услуга и за утврђивање накнаде за њихов рад за 2013. годину. 
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Слика 5.  Просторна карта Србије 

сликовито показује величину и 

положај Браничевског управног 

округа. 

СРБИЈА 

Слика 6. Браничевски  управни 

округ са приказом општинских 

територија и распоредом 

организационих јединица из 

састава Здравствене Установе 

Апотека Пожаревац 

 

БРАНИЧЕВСКИ ОКРУГ 

 

4.1.2.ТРЖИШТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 

Тржиште Здравствене Установе 

Апотека Пожаревац је, у складу са 

потребама оснивача, подручје града 

Пожаревца и целог Браничевског округа.  

Браничевски округ се налази у северо-

источном делу централне Србије у 

сливовима река Дунав, Морава, Млава и 

Пек. 

      

 

  

   

                    

 

.  
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Табела 1.  Статистички подаци из пописа становништва 2011. године 

 

 Браничевски округ у саставу има 7 општина, територију града Пожаревца, 189 

насеља и укупно 180.480 становника (попис из 2011. године без радника у иностранству 

и расељених лица - табела 1.) и то по општинама: 

 

р.б. Општина - град 
Број 

становника 
Насеља 

Радника у 

иностранству 

  1.  Пожаревац 74.070 27 8.533 

  2.  Мало Црниће 11.422 19 5.282 

  3.  Кучево 15.490 26 6.725 

  4.  Голубац 8.161 24 2.043 

  5.  В. Градиште 17.559 26 5.658 

  6.  Жабари 10.969 15 4.872 

  7.  Петровац 30.325 35 10.282 

  8.  Жагубица 12.484 18 2.766 

 

 

Укупан број радника у иностранству са територије овог округа је 46.161. 

 

Под корисником услуга се подразумевају сва правна и физичка лица која користе 

услуге Здравствене установе Апотека Пожаревац (медицинске установе на територији града 

Пожаревца и Браничевског округа, сва физичка и правна лица која искажу потребе за 

информацијама из стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије, правилне 

употребе лекова и утврђивања и спровођења мера у случају елементарних непогода или 

других ванредних стања, све институције којима Установа пружа услуге у оквиру програма 

здравствене заштите и образовне и друге установе за чије потребе Апотека Пожаревац 

обавља едукацију и образовање).  

4.1.3.  ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА 

ПОЖАРЕВАЦ 
 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА 

 

Циљ  квалитета Установе је унапређење фармацеутске праксе кроз управљање 

квалитетом у свим процесима делатности. 

Приоритет у систему квалитета је задовољан корисник услуга и производа Установе, 

односно пацијент чији се захтеви јасно дефинишу и испуњавају, на шта обавезује 

професионална одговорност. Превентивно деловање кроз здравствено васпитни рад  са 

становништвом, спречавање могућих проблема и грешака и усмереност на узроке уместо 

на последице обезбеђују нам стално унапређење система квалитета.  

 

           Циљ ћемо остварити политиком квалитета којом се обезбеђује: 

 Постизање задовољства корисника услугама и производима ЗУ Апотека 

Пожаревац 

 Квалитет услуга усклађен са прописима и стандардима фармацеутске делатности 

 Постављање такве организације рада Установе која ће обезбедити ефикасно и 

ефективно пословање Установе 
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 Континуирани професионални развој запослених и њихово задовољство 

постигнутим резултатима 

 Стално преиспитивање и побољшање система менаџмента квалитетом 

 Оптимално планирање свих активности у Установи 

 Позиционирање фармацеутске делатности у систему примарне здравствене 

заштите становништва 

 Превентива и промоција здравља као начин едукације становништва. 

     

4.1.4.  ЦИЉЕВИ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКЕ ПОЖАРЕВАЦ 
 

ЦИЉЕВИ КВАЛИТЕТА 

 

 Основни циљеви система менаџмента квалитетом ЗУ Апотека Пожаревац су: 

 Добробит и задовољство корисника услуга 

 Комплетно снабдевање становништва лековима и другим производима безбедног 

квалитета 

 Поверење и углед код становништва (пацијената и других корисника наших услуга). 

 Пружање стручних информација и савета, праћење ефеката употребљених лекова и  

тимски рад са лекарима, што би резултирало унапређењем и рационализацијом терапије 

 Побољшање квалитета и садржаја, развој и увођење нових (комерцијално 

исплативих) услуга 

 Смањење трошкова 

 Стално увећање знања и вештина запослених према савременим захтевима 

фармацеутске професије, а у складу са добром апотекарском праксом. 

 Побољшање перфоманси организације 

 Ефикасан и ефективан систем менаџмента квалитетом 

 Учешће стручних кадрова у превентивном деловању кроз здравствено-васпитну 

едукацију становништва 

 

 Практични циљеви деловања ЗУ Апотека Пожаревац су постављени да 

задовоље захтеве:  

 купаца, 

 запослених, 

 добављача, 

 оснивача, 

 друштва,  

 Скупштине града Пожаревца, Браничевског управног округа  

 Министарства здравља Републике Србије,  

 Републичког завода за здравствено осигурање,  

 Агенције за лекове и медицинска средства Србије,  

 образовних и осталих научних институција (факултета и института),  

 надлежних инспекцијских органа и  

 осталих служби на свим нивоима и осталих институција које су директно или 

индиректно заинтересоване стране Здравствене установе Апотека Пожаревац. 
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4.2.   АКТИВНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ФАРМАЦЕУТСКОЈ КОМОРИ 

СРБИЈЕ, САВЕЗУ ФАРМАЦЕУТСКИХ УДРУЖЕЊА СРБИЈЕ, 

КОМОРИ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ И УДРУЖЕЊУ 

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ 
 

Радна група директора државних Апотека Србије при Комори здравствених 

установа Србије (представник Апотеке Београд, Пожаревац и Крагујевац) за преговоре са 

Министарствима Владе Републике Србије, РФЗО и Агенцијама чији је оснивач Влада 

Републике Србије.  

1. Спец.фарм. Небојша Јорговановић члан   

 

Делегати ЗУ Апотека Пожаревац  у скупштини Фармацеутске коморе Србије: 

1. Спец.фарм. Небојша Јорговановић  

2. Спец.фарм. Јасмина Миловановић 

3. Спец.фарм. Стеван Шукљевић (заменик председника Управног одбора 

Фармацеутске коморе Србије) 

4. Спец.фарм. Јелена Трифуновић (члан Суда части И степена Фармацеутске коморе 

Србије)  

5. Спец.фарм. Снежана Закошек  

6. Маг.фарм. Верица Симић (заменик члана Етичког одбора Фармацеутске коморе 

Србије).            

Састанци у организацији Фармацеутске коморе Србије (у даљем тексту ФКС): 

 

 Три састанка Огранка са чланством (18.01.,26.06. и 23.10.2012. год) 

 Три састанка чланова Клуба Скупштине ФКС Огранка Крагујевац (29.02.,02.08. и 

19.09.2012. год.) 

 Шест седница Скупштине ФКС (22.03., 03.05., 14.06.,02.08., 19.09. и 28.11.2012. год.) 

 Састанак представника Министарства здравља РС (Инспекцијска служба Сектора за 

организацију здравствене службе и здравствену инспекцију) и чланова ФКС 

(18.04.2012. год.) 

 Седница Суда части првог степена Огранка Крагујевац (24.04.2012. год.) 

 

Делегати ЗУ Апотека Пожаревац у Савезу фармацеутских удружења Србије: 

1. Спец.фарм.                                                    (члан Управног  одбора СФУС)  

2. Спец.фарм. Радиша Животић  (члан Скупштине СФУС) 

У организацији Савеза фармацеутских удружења Србије у 2013.год. одржана су два 

састанка Управног одбора и  једна седница скупштине Удружења Фармацеута Србије. 

У организацији Удружења фармацеута Браничевско-Подунавског региона у 2013.год. 

акредитовано је осам стручних састанака фармацеута специјалиста  Установе од стране 

Здравственог савета Србије. 

 

Делегат ЗУ Апотека Пожаревац у Комори здравствених установа Србије: 

1. Спец.фарм. Радиша Животић (члан комисије за фармацеутску делатност)    

 

Делегат у Удржењу здравствених радника Србије:  

1. фарм.тех. Славиша Берјановић (координатор за Браничевски округ Друштва 

фармацеутских техничара) 
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4.3.  КОНТРОЛЕ - ИНСПЕКЦИЈЕ И ВАНРЕДНИ ПОПИСИ 

Контроле-инспекције у 2013. години: 

 Редовна контрола свих ватрогасних апарата (2 пута, на 6 месеци). 

 Контрола санитарне инспекције у апотекама: „Врело“ Жагубица, Петровац 1, 

Кличевац, Божевац, Жабари,Здравље, Ј.Шербановић Пожаревац, Браничево, 

Петровац 2.  Констатовано је да нема примедби на рад прегледаних објеката. 

 Контрола тржишне инспекције извршена је у апотеци Велико Градиште. 

Констатовано је да контролисани објекат поштује законске прописе везане за 

финансијско пословање. 

 Извршен је Инспекцијски преглед Сектора за контролу и надзор, Одељење за 

заштиту животне средине од загађења у ЗУ Апотека Пожаревац. Контролисан је 

поступак управљања фармацеутским отпадом у Установи. Констатовано је да нема 

примедби на рад и да се управљања фармацеутским отпадом одвија у складу са 

Законом. 

 
4.4.  ЕВИДЕНЦИЈЕ 
 

 Поред књиговодствених евиденција, које су Законом и општим актима Установе 

утврђене,  у  јединицама Установе се евидентира: 

1. Промет лекова, помоћних лековитих средстава и остале робе 

2. Промет опојних дрога 

3. Промет отрова 

4. Књига рецептуре 

5. Дневник радне таксе и лабораторијске израде галенских препарата 

6. Књига ручне продаје 

7. Доласци на посао и одсуствовање 

8. Контрола вага и тегова 

9. Санитарни прегледи 

10. Дежурство 

11. Рокови трајања лекова 

12. Идентификационе реакције фармацеутских супстанци 

13. Извршене услуге по врстама (обим пословања) 

14. Евиденције законом обавезне због увођења фискалних штампача 

15. Евиденције, процедуре и записи из система менаџмента квалитетом ISO 9001:2001 

16. Евиденције, процедуре и записи из система сигурности и заштите података ИСМС 

27001:2005 

 

4.5. МАРКЕТИНШКЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА ФАРМАКО-

ИНФОРМАТИКУ ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 
• Редовно ажурирање страница интернет сајта које стоје на располагању пацијентима, 

тј. допуњавање   новим садржајима (теме: Како победити пролећне алергије, 

Бензодиазепини-принципи рационалне примене, Пробиоток или добре бактерије, 

Витамин Ц, Летња путујућа апотека, Терапија несанице, Антиреуматски лекови, 

Препарати за сунчање, Нутритивни и фармаколошки значај витамина Б, Потврда 

стандарда квалитета, Фармацеутски отпад, Проширене вене и др.) 

• Правовремено и стручно давање одговора на питања пацијената који су посетиоци 
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сајта 

• Пружање фармакотерапијских и других информација телефоном  (увозни лекови, 

нерегистровани лекови,  препарати са режимом издавања без лекарског рецепта, 

медицинска средства и др.) 

• Израда флајера са едукативним садржајем у циљу едукације пацијената и превенције 

здравља 

• Креирање  листе производа који се рекламирају на мониторима у официнама апотека 

• Креирање едукативне поруке упућене пацијентима које се приказују на мониторима 

у официнама апотека са циљем бољег упознавања заштите здравља (теме:  Лекови у 

трудноћи и током дојења, Правилно коришћење капи за око, Детоксикација, Оставите 

цигарете и др.) 

• Координација рада саветовалишта, у сарадњи са колегама фармацеутима и 

специјалистима, избор тема и активно учествовање у припреми кадрова за одређене 

програме 

• Координација акција превентивно-дијагностичких мера које се спроводе у оквиру 

Установе (мерење шећера у крви, крвног притиска, мерење густине костију..) 

• Комуникација са медијима (локални недељник Реч народа, Радио Пожаревац), при 

чему се прате сва дешавања на тржишту -  промена листе лекова, промена цене лекова, 

дефицита лекова. Теме се усклађују са актуелним ситуацијама и проблемима везаним за 

сезонске болести, на пример алергије, вируси, грип, итд. 

• Редовно обавештавање медија од стране Инфо центра о акцијама саветовалишта и 

приказ актуелности у једноминутној радио-емисији.  Маркетиншке акције, планиране 

на месечном нивоу, благовремено се као позив или обавештење упућују грађанима у 

виду штампаних летака и путем монитора постављених у апотекама. 

• Организација извештавања из различитих организационих јединица Установе једном 

недељно о актуелним темама. 

• Организација заказивања емисија на локалном радију једном месечно са темама које 

описују системе рада и едукују грађане у циљу превенције здравља (теме: Правилна 

употреба препарата који се издају без лекарског рецепта, Правилна употреба 

антибиотика, Правилно коришћење препарата за сунчање, Превенција и терапија 

инфекције вируса и друге теме). 

• Организација заказивања једносатне емисије на локалној телевизији једном месечно 

и усаглашавање са актуелном проблематиком у раду или са темама у циљу едукације 

становништва (заштита коже од сунца, гојазност, болести зависности и др.). Све теме 

које се обрађују и  којима се информише јавност  благовремено се  најављују и 

становништво је обавештено о њима. 

• Израда интерног часописа “БИЛТЕН” за пацијенте , кориснике услуга и 

професионалне   сараднике који представља едукативну и маркетиншку презентацију 

ЗУ Апотека Пожаревац. 

 

Само информације из релевантних извора могу да помогну нашем друштву да доноси 

праве одлуке и да ефикасније функционише. Фармацеути Установе уче да разумеју ставове 

и вредности припадника јавног мњења да би постигли своје професионалне циљеве. Циљ 

маркетинга и медијских извештавања је едукација становништва о начину превенције 

здравља, а самим тим и јачање сопствених снага стицањем поверења од стране грађана 

Браничевског округа, узимајући у обзир друштвену и грађанску одговорност апотека. 
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4.6.   НЕМАРКЕНТИШКЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА ЗА  

ФАРМАКОИНФОРМАТИКУ ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 
 Фармакоинформативни центар је у 2013. год. обављао следеће немаркетиншке 

активности: 

 

 Ажурирање и праћење Законских прописа у области прописивања и издавања лекова 

и медицинских средстава (Сл. Гл. РС) 

 Праћење, дистрибуција и презентација информација из Националног центра за 

нежељена дејства (7 пријава у 2013. год.) 

 Стална комуникација и сарадња са РФЗО (филијала Пожаревац, филијала Београд) у 

циљу отклањања одређених проблема и нејасноћа у раду 

 Стална комуникација и сарадња са Центром за информацију о леку АЛИМС у вези 

актуелних нејасноћа  и проблема 

 Израда извештаја и обрада информација за: Министарство здравља Републике 

Србије (антитуберкулотика и Тамифлу тбл.)   и РФЗО-филијала Пожаревац (листа 

„Д“ и „Д1“, недељни извештај дефицитарних лекова и месечни извештај потрошње 

антитуберкулотика. ) 

 Стална комуникација и сарадња са произвођачима лекова, представништвима и 

велетрговинама у циљу отклањања одређених нејасноћа и проблема у раду 

 Формирање базе података са додатним информацијама за увозне лекове,  препарате 

са режимом издаванја без лекарског рецепта и  парафармацеутику 

 Сарадња са другим фармакоинфармитивним центрима и размена искустава 

(Зрењанин, Сремска Митровица, Зајчар и др.) 

 Активно учешће у раду фармакоинформативне секције и рад у Извршном одбору ове 

секције 

 Наставак сарадње са средствима јавног информисања (недељник Реч Народа-  

рубрика ”Новости из апотеке”) 

 Периодично (месечно) објављивање едукативних текстова за пацијенте (теме: Брига 

за пацијента- одговорност фармацеута, Летња путујућа апотека, Како лечити 

несаницу, Препарати за сунчање и како се заштитити, Правилна примена 

антиреуматика, Проширене вене и др.) 

  Активно учешће у програму интерне едукације (припрема предавања за запослене).         

       

 

4.7.    АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ ЗДРАВЉА И 

ПРЕВЕНЦИЈЕ БОЛЕСТИ 

 
 Промоције, правилно позиционирање и презентација производа у фармацији постају 

есенцијални део фармацеутске делатности. Промоцијом можемо увежбавати и достићи 

највише нивое професионализма, уз проучавање филозофије пацијената-купаца и 

специјалних карактеристика сваког производа. Промотери са искуством, уз сарадњу и 

координацију управника апотеке и запослених, могу постићи успешну и објективну 

промоцију сваког производа. Слобода креирања и реализације идеја и максимална 

маркентишка подршка руководиоца Установе омогућава одличне резултате у унапређењу 

знања  о заштити здравља и превенцији болести наших пацијената, али и економски 

гледано изврсне резултате. 

 

Апотека Васа Пелагић (30):  презентација препарата ароније, консултација стручњака 
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кућа Плус Актив и Микролајф са пацијентима и  презентација  производа Есенса. 

Апотека Ескулап(52):  промоција козметике Еуцерин, Organic surge, Алфанова, Доктор 

Цолић и Авене,  сарадња са  ортопедским предузећем Рудо и Алкалоид, сарадња са фирмом 

Александар МН (превентивна акција одређивања густине кости ултразвучном методом), 

консултације са стручњацима куће Плус Актив (преглед коже главе и лица дермовизором), 

промоција инхалатора и мерача крвног притиска марке PIC сарадња са струњаком и 

промотером Солгар витамина, уз одређивање витаминско-минералног сатуса.  

 Апотека Јован Шербановић (20):  акције мерења крвног притиска у организацији куће 

Вана, уз стручну консултацију лекара, презентације медицинске козметике Uriage, Мустела 

и  Авене, производа  Есенса, Фарманова, хомеопатских препарата ДХУ и препарата 

ароније. 

Апотека Здравље (10): промоција производа Есенса и апарата  Микролајф.  

Апотека Чачалица(5):  акције одређивања густине костију у сарадњи са фирмом 

Александар МН и промоција мерача крвног притиска марке PIC. 

Апотека Петровац 1 (20):  Консултације са стручњацима куће Плус Актив, промоција 

производа Есенса, аронија и мерача крвног притиска Мicrolife. Сарадња са Домом Здравља 

Петровац на Млави у виду стручних консултација и одређивања нивоа шећера у крви 

пацијената у просторијама апотеке. 

Апотека Петровац 2 (1):  сарадња са Домом Здравља Петровац на Млави у виду стручних 

консултација и одређивања нивоа шећера у крви пацијената у просторијама апотеке. 

Апотека Јован Покорни (1): промоција мерача крвног притиска Микролајф. 

Апотека Раброво (2): сарадња са фармацеутском кућом Есенса. 

Апотека Костолац (5):   Превентивна акција одређивања густине кости ултразвучном 

методом у сарадњи са стручњаком фирме Александар МН и мерача крвног притиска марке 

Микролајф.  

Интерна маркентишко-едукативна предавања стручних сарадника: 

Сваког месеца, минимално два пута долазе стручни сарадници из 

фармацеутских кућа и одржавају маркентишко-едукативна предавања 

запосленим дипл.фармацеутима и фармацеутским техничарима Установе. 

Сарадња  са Црвеним Крстом Пожаревац и  обележавање  1.октобра- 

Међународног дана старих 

 Два пута недељно, током месеца октобра фармацеути Установе су  пружали савете, 

информације и препоруке о лековима  и здравом начину живота у просторијама Црвеног 

крста.   

 

О темама и терминима одржавања Саветовалишта грађани су обавештавани  путем 

локалних медија, писаним обавештењима у излозима апотека и преко ЛЦД екрана. 

Опширнији појединачни извештаји о свим саветовалиштима су архивирани.  
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4.8. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ УСТАНОВЕ О УНАПРЕЂЕЊУ 

КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА - ISO 9001:2008 
 

1. Редовна провера ЗУ Апотека Пожаревац спроведена је у  септембру 2013. године. 

 На редовној провери стандарда ISO 9001:2008 биле су апотеке: Здравље, Јован 

Туцаков, Чачалица, Хигија, Кучево, Раброво и Мало Црниће. Проверу стандарда  спровела 

је сертификациона кућа из Словеније SIQ (чланица IQNET-а), па је стандард међународно 

признат. Предмет провере био је: набавка и издавање лекова на рецепт, продаја лекова без 

рецепта и израда магистралних лекова.  

 На провери су коришћена следећа докумета: 

 Пословник система менаџмента квалитетом Установе, ревизија 02 од 15.09.2011. 

године (у наставку ПК) 

 Стандард ISO 9001:2008 – Систем менаџмента квалитетом – Захтеви 

 Сертификациони правилник за системе менаџмента 

 

У складу са планом проверу су извршили: 

 Дипл.фарм.спец. Горица Кнежевић, вођа провере  

 Проф.др Љиљана Тасић, водећи проверивач 

2. Интерне провере су, према плану, изведене у мају и септембру. Показатељи 

успешности током година указују да се број спроведених и реализованих 

превентивних и корективних мера смањује. 

Руководство ЗУ Апотека Пожаревац има декларисану и годишње преиспитану 

политику квалитета. Извештај је свеобухватан, веома систематичан и уважене су препоруке  

претходне провере. Сва преиспитивања су обављена и сагледан је простор за унапређења 

Система менаџмента квалитетом (СМК), а посебно сходно досегнутом нивоу СМК. 

Побољшања су препозната у континуитету одржавања досегнутог СМК, сходно реалним 

ситуацијама окружења. Предуслови за унапређење су препознати: конзистентност 

менаџмент тима, посвећеност свих запослених и задовољство свих партнера. 

Организација ЗУ Апотека Пожаревац изводи, одржава и развија систем  менаџмента 

квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2008. 

 

  

4.8.1.  УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 
Стручни састанак (симпозијум) о показатељима квалитета у примарној здравственој 

заштити одржан је 04.12.2013.године у Институту за јавно здравље – Милан Јовановић – 

Батут у Београду. Састанку су присуствовали представници домова здравља, стоматолошке 

здравствене заштите и фармацеутске здравствене заштите. Анализирани су резултати 38 

апотека државног апотекарства Републике Србије. Резултати по параметрима показатеља 

квалитета приказани су збирно за све апотеке без рангирања. Извршена је анализа 

показатеља квалитета у односу на претходне године где су резултати за 2013. годину нижи 

у односу на 2008. и 2009. годину.  

Критеријуми и мерни параметри на основу којих је извршено збирно анализирање 

апотека у Србији: 

1. Процес рада – број рецепата по фармацеуту, број налога за медицинска средства по 

фармацеуту, број магистралних лекова по фармацеуту. 

2. Показатељи квалитета рада у области регистровања нежељених реакција на лек и 

нежељених догађаја (безбедност корисника услуга). 
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3. Показатељи задовољства корисника услуга здравствене службе – ЗУ Апотеке. 

4. Показатељи задовољства запослених. 

5. Стицање и обнова знања и вештина запослених. 

6. Показатељи квалитета рада комисије за унапређење квалитета рада здравствене 

установе. 

 

4.8.2.  ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА ФОНДАЦИЈОМ ЗА КУЛТУРУ 

КВАЛИТЕТА И  ПОСЛОВНУ ИЗВРСНОСТ – FQCE 

 
ЗУ Апотека Пожаревац је 2010. години учествовала на конкурсу за доделу 

Националне награде за пословну изврсност-Оскар квалитета при Фонду за културу 

квалитета и изврсности у сарадњи са Привредном комором Србије и под покровитељством 

Министарства економије и регионалног развоја Републике Србије, за мале и средње 

организације (до 250 запослених) и освојила АПСОЛУТНИ ОСКАР КВАЛИТЕТА у 

конкуренцији малих и средњих предузећа. 

 Апотека Пожаревац је постала  партнер Фонда за културу и пословну изврсност, а  

директор Спец.фарм. Небојша Јорговановић  је једногласно изабран за члана Управног 

одбора FQCE.  

 Часописи “Квалитет” и ”Пословна политика” су у 2012. години Апотеци Пожаревац 

посветили посебну пажњу кроз извештаје о раду и колор стране. На пролећном и јесењем 

скупу у организацији FQCE, Апотека Пожаревац је имала представника. 

 

 

4.9.  ИЗВЕШТАЈ ЛИЦА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 
 

 Лице задужено за безбедност и здравље на раду поштује све Законске обавезе и 

унапређује акт о процени ризика. Све активности у циљу оспособљавања запослених за 

безбедан и здрав рад су евидентиране. 

 У току 2012. године нема повреде на раду, што је резултат добре оспособљености 

радника за безбедан и здрав рад. 

 

  

4.10.  ИЗВЕШТАЈ ЗАШТИТНИКА ПАЦИЈЕНТОВИХ ПРАВА  
 

 На основу Закона о здравственој заштити члан 39. тачке 2., 5. и 6. ЗУ Апотека 

Пожаревац је организовала заштиту права пацијената преко заштитника пацијентових 

права. У периоду од 01.01.-31.12.2012. године било је шест писаних пријава пацијената  

упућених заштитнику пацијентових права у следећим јединицама: апотека Ждрело 

Жагубица (неиздавање гратис кутије лека), апотека Васа Пелагић (проблем у комуникацији 

запосленог и пацијента), апотека Кличевац (неиздавање прописаних лекова и фискалног 

рачуна), апотека Јован Туцаков (издавање мањег броја таблета у кутији лека) и апотека 

Ескулап (две примедбе: неиздавање лека на рецепт и продаја лекова који нису прописани од 

стране лекара). Поступајући по приговорима, заштитник пацијентових права је утврдио да 

је: у апотеци Ждрело лек накнадно дат пацијенту, обављен је разговор са запосленим у 

апотеци Васа Пелагић и упућено је писмено извињење директора и заштитника  Установе 

пацијенту,  накнадном провером заштитник пацијентових права је установио да запослени у 

апотеци  Кличевац и Јован Туцаков нису учинили радње које су у приговору пацијенти 

навели, а у апотеци Ескулап запослени је исправно поступио, јер је рецепт био неисправан, 

а другом пацијенту је новац за лекове који нису прописани враћен.  
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Табела 2.  Донације ЗУ Апотека Пожаревац у 2012.год. 

 

Највећи број пацијената је тражио решавање проблема административно-стручне 

природе, при издавању лекова који се прописују на терет РФЗО-а. Наведени податак се 

образлаже чињеницом да је у протеклом периоду била појачана контрола исправности 

попуњених података о пацијентима и честа промена листе лекова који се прописују и издају 

на терет РФЗО, како у погледу врсте лекова тако и у погледу обавезног новчаног учешћа 

осигураника у цени прописаног лека. Усмене примедбе су се односиле на немогућност 

враћања издатог препарата односно лека са образложењем да је Законом о заштити 

потрошача прописана обавеза продавца да врати издату робу у одређеном року уз фискални 

рачун издат приликом куповине. 

 
4.11.  ДРУШТВЕНА И СОЦИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ  ЗУ АПОТЕКА 

ПОЖАРЕВАЦ 
 

„Сами можемо брже, али  заједно можемо даље” 

Апотека Пожаревац је  друштвено одговорна организација и као таква је укључена у 

актуелне токове и догађања у друштвеном животу локалне самоуправе на територији 

целокупног Браничевског округа, као организатор, учесник, спонзор и донатор у разним 

приликама. 

Донације се састоје у финансијској подршци одржавања јавних манифестација 

познатих и целокупној српској јавности, као што су Љубичевске коњичке игре, позоришни 

дани Миливоја Живановића , концерти хора Барили, али и на захтеве за материјално - 

техничку помоћ установама и организацијама, као што су: образовне установе, Црвени 

крст, здравствене установе, културне, спортске и друге организације. 

У тешким условима пословања и непредвидивим променама на тржишту Установа  је 

наставила са активностима улагања у ширу друштвену заједницу, али без угрожавања 

пословања и ликвидности. Вредности  приказане у табели су реализоване по плану, јер је 

ЗУ Апотека Пожаревац у 2012. години имала позитивно пословање. 

 

 
 

ДОНАЦИЈА 2012.год.  

АКЦИЈА ХИТНА ПОМОЋ ХИТНОЈ ПОМОЋИ 1.000.000,00 

ЦРВЕНИ КРСТ 180.675,00 

МУШКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ 49.954.15 

ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ 120.000,00 

МУШКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ 49.156,15 

ДАНИ МИЛИВОЈА ЖИВАНОВИЋА 200.000,00 

ХОР БАРИЛИ 90.000,00 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ 50.000,00 

ЉУБИЧЕВСКЕ КОЊИЧКЕ ИГРЕ 300.000,00 

ДОНАЦИЈА ДЗ ЖАГУБИЦА У РОБИ 14.816.17 

ДОНАЦИЈА ИНФЕКТИВНОМ ОДЕЉЕНУ БОЛНИЦЕ 32.139,85 

ДОНАЦИЈА ПОЖАРЕВАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ 20.000,00 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 16.018,56 

ЗС СМОЉИНАЦ-ИНХАЛАТОР 5.227.00 

УКУПНО: 2.127.986,88 
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Табела 3. Број и структура запослених у Апотеци Пожаревац у 2012. години 

 

Табела 4. Приказ кадровске структуре 

 

 
4.12.   ИЗВЕШТАЈ ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ О УНИШТАВАЊУ 

ФАРМАЦЕУТСКОГ ОТПАДА У 2013. ГОДИНИ 

 
 На основу Правилника о руковању лековима и осталом робом са истеклим роком 

употребе или зато што се из било ког другог разлога не смеју наћи у промету ЗУ Апотека 

Пожаревац је и 2013. године извршила прикупљање фармацеутског отпада који је настао 

у објектима ЗУ Апотека Пожаревац, ради његовог коначног решавања-уништавања 

(расход за 2011. годину). Одлучено је да се прикупи и фармацеутски отпад настао код 

грађана Браничевског управног окуга. 

 Апотеке одговорне за сакупљање фармацеутског отпада  од грађана су:  општина 

Пожаревац- апотека Васа Пелагић, општина Петровац- апотека Петровац 1  и апотеке у 

општинама: Голубац, Велико Градиште, Кучево, Жагубица, Жабари и Мало Црниће. 

Акција прикупљања фармацеутског отпада грађана је медијски пропраћена. Расходовани 

лекови ЗУ Апотека Пожаревац, као и расходовани лекови грађана су предати августу 

2013. године у количини од 132 килограма предузећу „Investpharm-Impex“из Београда на 

уништавање (вредност услуге је износила 63.000,00 РСД) 

4.13.   КАДРОВСКА СТРУКТУРА И ПОЛИТИКА  ЗУ АПОТЕКА 

ПОЖАРЕВАЦ 
 

Структура запослених у Здравственој установи Апотека Пожаревац  

систематизована према стручној спреми приказана је у табели 3.  

 

 Запослени Укупно 

 ВСС/2 ВСС ССС НК  

   2011         14 42 71 19     146 

 
 

НК - Неквалификовани, КВ - квалификовани, ССС - средња стручна спрема,  

ВСС - Висока стручна спрема 

ВСС/2 - Висока стручна спрема - други степен 

На дан 31.12.2012. године Установа је имала 143 стално запослених радника и 3 на 

одређено време. 

  

Радно место 

Неодре

ђено 

време 

Одређено 

време 

Дипл. фарм. специјалиста 14  

Дипл. Фармацеути 37 2 

Дипл. Економисти 1  

Дипл. Правник 2  

Фарм. Техничари 60 1 

Административни радници 10  

Спремачице 19  

Укупно радника 143 3 
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4.13.1.   ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДЕ РАДНИЦИМА 

  
 Установа је током 2012. године редовно исплаћивала зараде радницима са свим 

припадајућим обавезама (порез на зараде, доприноси на зараде и доприноси на терет 

послодавца) што све чини бруто зараду. Зарада се исплаћује на основу Уредбе о 

коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама којом је 

прописан припадајући коефицијент на основу сложености послова, а у складу са 

протоколом о висини зарада које је потписало Министарство здравља са репрезентативним 

синдикатима. Основна цена рада коју одређује Министарство Здравља Републике Србије 

увећава се за стимулацију од 30% , што је у складу са оствареним комерцијалним прометом 

Установе, односно средствима зарађеним на тржишту. Радници који се налазе на 

руководећим местима имају и припадајући коефицијент по основу руковођења, такође по 

овој уредби. 

 ЗУ Апотека Пожаревац је у 2012. години за зараде радника укупно исплатила 

152.892.632,00 динара, заједно са припадајућим доприносима, од чега су 109.594.998,00 

динара нето зараде. Просечно исплаћена нето зарада у 2012. години 62.129,00 динара и она 

је већа за 9% од просечно исплаћене зараде у 2011. години. 

Као поклон за прославу Mеђународног дана жена- 8.март Установа је обезбедила 

поклон-честитке за све колегинице у вредности од 1.128.000,00 динара.  

За Новогодишње празнике Установа је обезбедила поклон-пакетиће деци радника 

старости до 15 година у вредности од 500.000,00 динара и радницима апотеке по 12.000,00 

динара 

Исплаћене су јубиларне награде у вредности од 2.453.342,00 динара 

 Сва боловања су редовно исплаћивана уз зараде радника независно од рефундације  

Републичког фонда здравственог осигурања и градске управе (за породиље). 

 Све остале накнаде, превоз и дневнице су редовно исплаћиване. 

 

4.13.2.   СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  
 

Едукације, обуке и професионални развој запослених у ЗУ Апотека Пожаревац 

 

Континуирана едукација је обавеза, али и потреба, у циљу сталног унапређења 

квалитета услуга. Здравствена установа Апотека Пожаревац континуирану едукацију 

спроводи на основу Правилника о ближим условима за спровођење континуиране едукације 

за здравствене раднике и здравствене сараднике (Сл.Гласник 2/2011). Дипломирани 

фармацеути и фармацеутски техничари могу се стручно усавршавати кроз различите врсте 

континуиране едукације, и то: учешћем на конгресима, симпозијумима и другим облицима 

стручних састанака, учешћем на курсевима, семинарима, путем студијских боравака, 

објављивањем чланака у стручним и научним часописима или публикацијама и решавањем 

тестова у писменој или електронској форми. Укупан број од 24 бода, мора бити скупљен из 

више различитих програма КЕ. Запосленим фармацеутима и  фармацеутским техничарима 

Апотека Пожаревац  у предходне две године омогућила је да стекну бодове који су 

неопходни за обнављање лиценце. Служба Апотеке Пожаревац за  КЕ  прати,  архивира и 

кординира спровођење програма едукације. По подацима службе за КЕ запослени у 

Установи до сада су  присуствовали  на 43 екстерна стручна састанка, 15 курсева и 10 

стручних симпозијума. Једна половина годишње укупне суме бодова (12 бодова интерне 

едукације) добија се у оквиру програма КЕ који се спроводе у здравственој установи у којој 

је здравствени радник запослен.     
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Интерне едукације 

 

На основу јавних позива објављених на интернет сајту Здравственог Савета и у 

средствима јавног информисања у 2012. години акредитовани  су Стручни састанци. 

Поступак процене квалитета програма КЕ врши Здравствени савет Србије. 

  

 Акредитована стручна предавања морала су испунити следеће критеријуме:  

1) програм усавршава знања, вештине и стручност полазника; 

2) програм се заснива на најновијим знањима и достигнућима струке; 

3) обрађује теме од већег социјално-медицинског значаја;  

4) доприноси унапређењу квалитета стручног рада; 

5) јасно дефинисана тема, циљна група, врста и трајање програма; 

6) предавач акредитованог програма је лице које има најмање пет година радног искуства 

у струци и да је дипломирани фармацеут са звањем специјалисте, а лица која имају 

завршену вишу или средњу стручну спрему и најмање 10 година радног искуства у 

струци. 

 Организатор акредитованог програма мора да има развијен систем евиденције 

присуствовања, систем провере знања, систем евалуације организованог скупа, систем за 

чување документације, као и друге услове који су од значаја за акредитацију програма. Ове 

године акредитовани су  програме КЕ у организацији: 

 Удружења фармацеута Браничевско-Подунавског региона 

 Удружења здравствених радника Браничевског округа 

 Здравствени савет вреднује сваки пријављени програм континуиране едукације 

одређивањем одговарајућег броја бодова. 

 У организацији Удружења фармацеута Брничевско-Подунавског региона спроведене 

су интерне едукације са предавачима фармацеутима специјалистима ЗУ Апотека 

Пожаревац, следећим редоследом: 

1. Б-224/11 Фармакоекономски аспекти управљања залихама лекова-Спец.фарм.Стеван 

Шукљевић 3.03.2012.год. 

2. Б-342/16 Управљање процесима рада у апотеци са циљем задовољења захтева 

пацијената -Спец.фарм.Небојша Јорговановић 4.03.2012.год. 

3. Б-218/11 Локални антиреуматици-Спец.фарм.Ивана Трифуновић 23.03.2012.год. 

4. Б-226/11 Превенција и лечење атопијског дерматитиса-Спец.фарм.Јелена 

Трифуновић 24.03.2012.год. 

5. Б-221/11. Безбедна примена антибиотика-Спец.фарм.Снежана Закошек 

11.05.2012.год. 

6. Б-222/11 Препарати за заштиту од сунчевог зрачења-Спец.фарм.Јелена Трифуновић 

12.05.2012.год. 

7. Б-225/11 Промоција здравља и превенција проблема у интимној регији жене-

Спец.фарм. Јулијана Ивановић 13.05.2012.год. 

 

 На основу одлуке Здравственог савета Републике Србије у организацији Коморе  

медицинских сестара и здравствених техничара Србије одржана су два стручна састанка 

чији су предавачи били стручњаци Установе: 

1. Б-263/11 Терапија еректилне дисфункције-Спец.фарм.Стеван Шукљевић 

2. Д-1-1822/11 Водич кроз желудачне проблеме- фарм. техничар Сања Томић 

 

На основу јавних позива објављених на интернет сајту Здравственог Савета и у 

средствима јавног информисања у 2012. години акредитовани су Стручни састанци који 

доносе три бода предавачу, два бода слушаоцу, преко Удружења фармацеута Брничевско-
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Табела 5. Екстерне едукације за маг.фармације у 2012. години 

 

Табела 6. Екстерни облици КЕ за фамацеутске техничаре у 2012.години 

 

подунавског региона и Удружења здравствених радника Браничевског округа. 

На основу одлуке Здравственог савета Републике Србије број 153-02-1379/2011-01 дана 

16.12.2011. Фармацеутска комора Србије је акредитовала стручне састанке  у 

здравственој установи и приватној пракси: 

1. Б-338/12 Фармакоекономске евалуације-Спец.фарм. Данијела Милосављевић 

2. Б-339/13 Лајмска болест-Спец.фарм. Радиша Животић 

3. Б-340/14 Фармакологија бензодиазепина-Спец.фарм. Александар Шиник 

4. Б-341/15 Рационална примена кортикостероида-Спец.фарм. Снежана Закошек 

5. Б-342/16 Значај комерцијалне продаје у укупном пословању апотеке државног 

сектора -Спец.фарм. Небојша Јорговановић 

У процес КЕ, кроз интерне едукације, ЗУ Апотека Пожаревац као друштвено одговорна 

јавна и здравствена установа, поред  запослених укључила је дипломиране фармацеуте и 

фармацеутске техничаре из  Опште болнице Пожаревац, Завода за јавно здравље 

Пожаревац и Опште болница Петровац, а од 2012. године и колеге из приватних апотека 

Браничевског  округа. 

Екстерне едукације 
 

Једна половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се кроз учешће на 

екстерним програмима КЕ који се спроводе ван здравствене установе  у којој је здравствени 

радник запослен и може бити на републичком или међународном нивоу, као и кроз друге 

облике континуиране едукације утврђене прописом о ближим условима за спровођење 

континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике. 

Дипломирани фармацеути  Апотеке Пожаревац у процесу КЕ у току  2012. године 

сакупили су укупно 745  бодова у екстерним едукацијама. Бодове су стицали кроз 

учествовање на стручним састанцима, домаћим и курсевима са међународним учешћем, 

симпозијумима и решавањем теста електронским путем.  

 

 Врсте екстерних едукација 

 
Стручни 

састанак 
Курс Симпозијум Е-тестови 

Бр. Едукација 3 12 2 4 

Бр. Бодова 99 496 42 108 

Укупан број  бодова 745    

 

 

Фармацеутски техничари ЗУ Апотеке Пожаревац у процесу КЕ  2012. године 

сакупили су укупно 628 бода у екстерним едукацијама. Бодове су стицали  учешћем на 

стручним састанцима,  домаћим и курсевима и са међународним учешћем, симпозијумима 

и октобарском конгресу.  

 

 Врсте екстерних едукација 

 Стручни састанак Курс Симпозијум 
Е-

тест 

Едукација 5 5 2 1 

Бодова 210 261 55 102 

Укупан број  бодова 628 

 

 

 На 58. Симпозијуму Савеза фармацеутских удружења Србије одржаном на Копаонику 

од 24.05.-26.05.2012.  изузетно посећено предавање на панел дискусији “Профитно 
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орјентисане апотеке, значај комерцијалне продаје у пословању апотека“ одржао је 

директор Спец.фарм. Небојша Јорговановић. Предавање  под називом “Значај 

комерцијалне продаје у укупном пословању апотекае државног сектора“ у којем су 

приказани позитивни резултати пословања ЗУ Апотеке Пожаревац у периоду од 2002-

2012. године изазвало је велику заинтересованост и позитивне коментаре присутних 

фармацеута. 

 На Економском факултету Универзитета у Београду маг.фар.спец. Стеван Шукљевић 

одржао је  предавање студентима у оквиру премета Менаџмент квалитета. Предавање се 

односило на критеријуме FQCE модела пословне изврсности и пословања Апотеке 

Пожаревац као добитника награде “Оскар квалитета“ и оцењено је као занимљиво и 

поучно од стране професора и студената Економског факултета. 

 Представник Установе у оквиру пројекта „Осма звезда фармацеута Србије“ у 

организацији Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, под покровитељством 

Фармацеутске коморе Србије била је Маг.фарм. Соња Шиник. 

 У организацији Националне асоцијације студената фармације) 27-28.10.2012. одржан је 

традиционални стручни скуп студената на Фармацеутском факултету „Саветовање 

пацијената, оболелих од кардиоваскуларних болести“. Спец.фарм. Александар Шиник је 

уводним излагањем  о фармацеутској здравственој делатности отворио саветовање, са 

посебним освртом на улогу фармацеута у превенцији и терапији кардиоваскуларних 

болести.   

  За све интерне и екстене едукације у архиви тима за спровођење КЕ постоје појединачни 

извештаји о  спроведеним  КЕ. У  срадњи са ИТ службом развијен је и усавршен 

електронски систем бележења спроведених КЕ за све здравствене раднике Установе. 

 

4.14.  ОРГАНИЗАЦИОНА И ОРГАНСКА СТРУКТУРА ЗУ АПОТЕКА 

ПОЖАРЕВАЦ И  УПРАВЉАЧКИ  ИНФО-СИСТЕМ 
 

4.14.1. СТРУКТУРА ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

Апотека Пожаревац је установљена у циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања 

делатности, као и боље контроле стручног рада (слика 6.). 

У саставу организационе мреже Здравствене установе Апотека Пожаревац на 

Браничевском округу налазе се 32 пословне јединице, три службе, које се уређују актом 

о унутрашњој организацији. Установом  руководи директор, а пословним јединицама 

шефови и шефови служби. Органи управе Установе су директор, Управни одбор и 

Надзорни одбор, а  именовање и разрешавање обавља Скупштина града Пожаревца.  

Ради разматрања одређених питања из свог делокруга, директор Здравствене 

установе Апотека Пожаревац сазива Стручни савет и стручни колегијум. Стручни тим 

ЗУ Апотека Пожаревац, који осигурава усклађено деловање највишег руководства у 

успостављању и спровођењу политике и циљева квалитета и заштите информација,  

чине: директор, представник руководства за квалитет, представник руководства за 

сигурност и заштиту информација, помоћници директора и шефови службе за 

фармакоинформатику, квалитет, развој и маркетинг и службе за економско-финансијске, 

правне, ИТ, техничке послове и интерну контролу.  
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Слика 7. Шематски приказ управно-стручне организације ЗУ  Апотека Пожаревац 

ОДЕЉЕЊА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ДИРЕКТОР 

Стручни 

колегијум 
Стручни савет 

 
Етички одбор 

 

Комисија за 

унапређење 

квалитета рада 

Представник за квалитет Представник за сигурност 

Служба за економско-

финансијске, правне, 

ИТ, техничке послове и  

интерну контролу 

Служба за 

фармакоинформатику 

заштитник пацијентових 

права,квалитет, развој и 

маркетинг 

Служба за фармацеутску 

технологију и континуирану 

едукацију 

  Економско-финансијски 

 

Правни 

 

ИТ послови 

 

Технички послови 

 

Интерна контрола 
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Слика 8. Редослед и међусобно деловање процеса детаљно је приказано документацијом система управљања 

квалитетом, укључујући критеријуме, методе и ресурсе неопходне за ефективно управљање и стално 

побољшање ових процеса 

 
Служба за 

фармакоинформатику, 

квалитет и маркетинг 

 

Представник руководства за 

квалитет 

 

Представник руководства за 

сигурност 

 
Служба за економ.-фин., правне, 

ИТ, техничке послове и интерну 

контролу 

 
Апотеке, огранци и 

јединице за издаванје 

готових лекова 

Магистрална израда 

лекова 

 
Контрола лекова 

Мрежа организационих 

јединица апотека 

 

 

 

 

 

            

 

 

 ДИРЕКТОР 

Помоћник директора 

за комерцијалне послове 

Помоћник директора 

за организационе послове 
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Табела 7. Мрежа организационих јединица ЗУ Апотека Пожаревац 

 

 

 Организациона јединица Име апотеке Општина 

1 Апотека  (24-часовно дежурство)  Васа Пелагић Пожаревац 

2 Апотека Здравље Пожаревац 

3 Апотека Петровац 1 Петровац 

4 Апотека Петровац 2 Петровац 

5 Апотека Костолац Пожаревац 

6 Апотека Кучево Кучево 

7 Апотека Велико Градиште Велико Градиште 

8 Апотека Жагубица Жагубица 

9 Апотека Јован Шербановић Пожаревац 

10 Апотека Голубац Голубац 

11 Апотека Жабари Жабари 

12 Огранак апотеке Раброво Кучево 

13 Огранак апотеке Мало Црниће Мало Црниће 

14 Огранак апотеке Крепољин Жагубица 

15 Огранак апотеке Александровац Жабари 

16 Јединица за издавање готових лекова Хигија Пожаревац 

17 Јединица за издавање готових лекова Проф. др. Јован Туцаков Пожаревац 

18 Јединица за издавање готових лекова Маг.фарм.Јован Покорни Пожаревац 

19 Јединица за издавање готових лекова Ескулап Пожаревац 

20 Јединица за издавање готових лекова Чачалица Пожаревац 

21 Јединица за издавање готових лекова Божевац Мало Црниће 

22 Јединица за издавање готових лекова Средњево Велико Градиште 

23 Јединица за издавање готових лекова Смољинац Мало Црниће 

24 Јединица за издавање готових лекова Шетоње Петровац 

25 Јединица за издавање готових лекова Мајиловац Велико Градиште 

26 Јединица за издавање готових лекова Кличевац Пожаревац 

27 Јединица за издавање готових лекова Породин Жабари 

28 Јединица за издавање готових лекова Рановац Петровац 

29 Јединица за издавање готових лекова Браничево Голубац 

30 Јединица за издавање готових лекова Лазница Жагубица 

31 Јединица за издавање готових лекова Волуја Кучево 

32 Јединица за издавање готових лекова Пољана Пожаревац 
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Слика 9. Организациона шема органа управљања Апотеке Пожаревац 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  УПРАВНОГ ОДБОРА ЗУ  АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2012. ГОДИНЕ 
 

 

Управни Одбор је током 2012. године  одржао четири седнице на којима је: 
 

 Усвојен  извештај о пословању и финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац за 

2011.годину. 

 Усвајен  извештај интерне контроле за период 01.01.-31.12.2011.године. 

 Усвајен  извештај заштитника пацијентових права за период 01.01-31.12.2011. 

године. 

 Усвојен  план јавних набавки мале вредности за 2012.годину. 

 Усвојен је план рада ЗУ Апотека Пожаревац за 2012.годину. 

 Донета  одлука да се директору ЗУ Апотека Пожаревац Небојши Јорговановићу, за 

наредни период до усвајања шестомесечног финансијског извештаја о пословању 

Апотеке, исплаћује стимулација у висини од 30 %. 

 Усвојен  извештај Централне пописне комисије за 2011.годину. 

 Дата  сагласност за исплату поклона за 8.март у нето износу од 8000,00 динара по 

запосленом у ЗУ Апотека Пожаревац из сопствених прихода које Установа остварује као 

трајни извор финансирања. 

 Усвојен  Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања 

књиговодственог стања са стварним стањем. 

 Дата  сагласност  директору за учешће на Сајму фармације ИНФАРМА 2012 у 

Мадриду од 17.03.-22.03.2012.године. 

 Дата сагласност за кредитирање набавке огрева за запослене у ЗУ Апотека 

Пожаревац у висини од 1 000 000 динара. 

 Усвојен Финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац по готовинском и 

обрачунском систему за период 01.01.-31.03.2012.године. 

Скупштина 

града 

Пожаревца 

Управни одбор Надзорни одбор 

 

Директор 

Помоћник 

директора за 

комер.послове

е 
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 Дата сагласност директору да покрене поступак јавне набавке мале вредности за 

израду рецептуре и опремање јединице за издавање готових лекова у Смољинцу. 

 Усвојен захтев за донацију Инфективног одељења Болнице у Пожаревцу у износу од 

41 520,00 динара. 

 Дата сагласност да се расходује  и предаје електронски отпад ЗУ Апотека Пожаревац 

овлашћеној организацији за сакупљање и уништење електронског отпада.Формира се 

комисија за расходовање и уништење електронског отпада ЗУ Апотека Пожаревац. 

 Усвојен  Финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац по готовинском и 

обрачунском систему за период 01.01.-30.06.2012.године. 

 Усвојен  Извештај интерне контроле за период 01.01.-30.06.2012.године. 

 Усвојен  Извештај заштитника пацијентових права за период 01.01-30.06.2012. 

године. 

 Донета одлука да се директору ЗУ Апотека Пожаревац Небојши Јорговановићу, за 

наредни период до усвајања годишњег Финансијског извештаја о пословању Апотеке, 

исплаћује стимулација у висини од 30 %. 

 Дата  сагласност за учешће два фармацеута за учешће на Светском конгресу 

фармације у Амстердаму по позивном писму Феникса и Лековита од 03.10.-

08.10.2012.године. 

 Усвојен  захтев за донацију Пожаревачке гимназије за објављивање прве 

монографије о Пожаревачкој гимназији у износу од 20 000,00 динара. 

 Дата  сагласност  директору за учешће на Сајму фармације "ЕКСПОФАРМА 2012" у 

Минхену од 10.10.-13.10.2012.године. 

 Утврђени мањак у апотеци Мајиловац у висини од 81 315,37 динара ставља се на 

терет  фармацеутског техничара који је водио апотеку Мајиловац од 15.12.2011. до 

01.09.2012.године. 

 Усвојен  ребаланс финансијског дела Плана рада за 2012. годину. 

 Дата  сагласност директору да закључи Анекс уговора за Апотеку др Јован Туцаков у 

Пожаревцу којим се предвиђа повећање цене грејања на 9500,00 динара месечно у току 

грејног периода од 15.10.2012.-15.04.2013.године, а у складу са важећим ценовником ЈП 

Топлификација Пожаревац. 

 Усвојена Молба за стипендију Јелене Пантић, студента четврте године 

Фармацеутског факултета у Београду и додељује се стипендија у висини од 8.500,00 динара 

месечно. 

 Усвојена Молба за стипендију Радић Марка , студента друге године Фармацеутског 

факултета у Београду и додељује се стипендија у висини од 8.500,00 динара месечно. 

 Усвојен Финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац по готовинском и 

обрачунском систему за период 01.01.-30.09.2012.године. 

 Донета  одлука о попису и образовању Централне пописне комисије. 

 Донета  одлука о ратној организацији и систематизацији радних места у Здравственој 

установи Апотека Пожаревац. 

 Дата  донација Дому здравља у Жагубици у износу од 15 000,00 динара. 

 Дозвољена  исплата годишње награде запосленима у ЗУ Апотека Пожаревац у 

висини од 12 000,00 динара по запосленом. 

 Донета  одлука да се деци запослених доделе новогодишњи пакетићи у вредности од 

6000 динара по детету. 

  

УО је информисан да су све позиције предвиђене програмом донација за 2012.годину 

испоштоване и да су уручене донације у висини средстава предвиђених Планом рада. 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 

 У ПЕРИОДУ ОД 01.01.-31.12.2012. ГОДИНЕ 

 

Надзорни одбор је током 2012.године одржао четири седнице на којима је: 

 

• Усвојен Извештај Централне пописне комисије за 2011. годину. 

• Усвојен Извештај заштитника пацијентових права за период 01.01-31.12.2011. 

године. 

• Усвојен Финансијски Извештај о пословању Установе за 2011.годину 

• Дата позитивна оцена рада директора и Управног одбора за 2011.годину. 

• Усвојен План рада ЗУ апотека Пожаревац за 2012.годину. 

• Усвојен Финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац по готовинском систему за 

период 01.01.-31.03.2012.године. 

• Усвојен Финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац по готовинском систему за 

период 01.01.-30.06.2012.године. 

• Усвојен Извештај интерне контроле за период 01.01.-30.06.2012.године. 

• Усвојен Извештај заштитника пацијентових права за период 01.01.- 

30.06.2012.године. 

• Усвојен Извештај о раду директора и Управног одбора у периоду од 01.01.-

30.06.2012.године. 

• Усвојен Финансијски извештај ЗУ Апотека Пожаревац по готовинском и обрачунском 

систему за период 01.01.-30.09.2012.године. 

 

  

C) Стручни органи 

 

a) Стручни савет  

 

Стручни савет чине 5 представника запослених у Установи :  председник, 

Спец.фарм. Стеван Шукљевић и чланови: Спец.фарм. Данијела Милосављевић, 

Спец.фарм. Снежана Закошек, Спец.фарм. Јасмина Миловановић и фармацеутски 

техничар Славиша Берјановић. 

 Седнице Стручног савета одржане су у складу са Законом и Статутом. Стручни 

савет је износио мишљења, предлоге и сугестије на захтев Управног одбора, Надзорног 

одбора и директора. Чланови Стручног савета су присуствовали свим састанцима 

стручног колегијума.  

 

Теме које је Стручни савет обрађивао: 

 План распореда и запослених по апотекама 

 План едукација запослених (интерних и екстерних) 

 Распоред едукације кадрова 

 План коришћења годишњих одмора 

 Анализа промета апотека 
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Стручни колегијум 

 

Стручни колегијум ЗУ Апотека Пожаревац чине сви шефови апотека, шеф 

рачуноводства, чланови стручног савета, а зависно од теме и други запослени . За сваки 

стручни колегијум позива се и председник Извршног одбора синдиката. 

Стручни колегијум је током 2012. године одржао 12 седница. Обрађене су следеће 

теме: 

 Појединачна анализа пословања апотека  

 Праћење промета и залиха по апотекама. 

 Анализа месечних резултата по установљеним критеријумима и предлози за 

повећање промета 

 Праћење реализације набавки по добављачима у складу са препорукама Комисије за 

праћење комерцијалних услова од добављача. 

 Финансијска и структурна  анализа расхода лекова и друге робе. 

 Анализа материјалних трошкова по апотекама. 

 Анализа усаглашености залиха у апотеци са стањем у рачунару. 

 Припрема за годишњу проверу стандарда ISO 9001/2008 и анализа резултата 

провере. 

 Припрема за годишњу проверу стандарда ИСМС 27001/2005 и анализа резултата 

провере.  

 Учешће фармацеута и фармацеутских техничара на стручним 

конгресима,симпозијумима и семинарима у земљи и иностранству. 

 Распоред коришћења годишњих одмора за текућу годину и неискоришћени 

годишњи одмори из претходне године. 

 Анализа ефикасности и продуктивности запослених по објектима у саставу 

Установе. 

 Анализа недостатака у подацима на оспореним фактурисаним рецептима РФЗО-у. 

 Усаглашеност финансијских вредности наплаћених партиципација и учешћа на 

фактурама РФЗО-у по апотекама. 

 Организација спровођења анкета Министарства здравља о показатељима квалитета 

здравствене заштите 
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4.15.   ИЗВЕШТАЈ О МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА 
 

◦ Стандард   ISO  27001:2005 
 

Након реализације закључака и циљева преиспитивања од стране руководства  размотрена 

је финансијска ситуација  и разлози и потребе за наставком одржавања стандарда 27001 и 

трећом ресертификацијом овог стандарда. 

    

У септембру је извршена (трогодишња) ресертификација стандарда 27001. Ресертификација 

је протекла са мањим неусаглашеностима  које су отклоњене.  

 

◦ Остварење  плана и циљева ИТ службе  током  2013. године  
      Кадрови:  по распиасаном конкурсу за место програмера, у ИТ одељење је примњен    

      један извршиоц са завршеним факултетом ФОН-информатичког смера. 

Донацијe:  фабрикa Славиjамед донирала -  комплет рачунар и MFP штампач 4 у 1 

Интернет повезивање: 

- Због техничке немогућности или неисплативости, интернет нису добиле следеће 

јединице: Ескулап, Лазница, Волуја, Рановац, Пољана 

Програмска решења и хардвер: 

-   Неколико мањих апотека  је пребачено на нову верзију програма која садржи модул 

за обраду рецепата на рецептури приликом пријема. 

-  у апотеци Јован Шербановић је инсталиран нов пилот прогам прављен на 

најсавременијој интернет оријентисаној платформи. У ту сврху су за наведену апотеку 

набавњена и 5 рачунара и додатна комуникациона опрема за свакодневни пренос-

синхронизовање података у централни сервер. 

-   За апотеку Васа Пелагић која ради  24 сата су набављена 5 рачунарских комплета 

како би се заменио део постојећих рачунара купњених још 2004. године. 

-   Током године је набавњан и потрошни  материјал за поправку и замену дотрајале ИТ 

опреме када је то било неопходно.  Све донације су прокњижене и улазе у укупну набавку 

основних средстава и  повећавају имовину Установе. 

 

Табеларни приказ основних средстава ИТ, које је ЗУ Апотека Пожаревац  набавила- 

донацијама или куповином: 
Д/К ДОНАТОР / 

КУПЉЕНО 
ПРЕДМЕТ 

ФИН. 

ВРЕДНОСТ 

Д Славијамед 1 рачунарски комплет са WIN 7 проф.  
63.280 

Д Славијамед 1 MFP уређај Lexmark  x203н 

    

К Апотека 

Ј.Шербановић 
5 рачунарсkих комплета 147.741 

К Комуникациона 

опрема 
 12.984 

К Апотека В.Пелагић 5 рачунарсkих комплета са Win7 206.850 

К Делови, поправке и 

одржавање хардвера 

Хард дискови, Хладњаци, напајања, 

монитори, штампачи 
201.568 

  УКУПНО: 569.143 

К 

Одржавање софтвера 

Уговори на годишњем нивоу 

1. Апотека 

2. КНГ, Плате, Рино, ОС 

 

278.970 

317.350 

  УКУПНО: 596.320 
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4.15.1.   ОСНОВНА СРЕДСТВА И СИТАН ИНВЕНТАР 
 

 Извршена су значајна улагања у изградњу и набавку основних средстава, 

финансирана личним средствима и из донација која је ЗУ Апотека Пожаревац добила на 

основу оствареног промета у 2012. години. 

 
ЗУ АПОТЕКА 

ПОЖАРЕВАЦ 
ПРЕДМЕТ 

ФИНАНСИЈСК

А ВРЕДНОСТ 

 Васа Пелагић Канцелар.столице 21.600.00 

Хигија Канцелар.столице 16.600.00 

Жабари Уљани радијатор 6.500.00 

ШетоњеХигија Уљани радијатор 6.500.00 

Хигија Телефон Панасоник-дањински 2.690.00 

Пољана фрижидер 15.590.00 

Ескулап Телефон Панасоник-дањински 2.690.00 

Мајиловац Клима уређај 12 БТУ 29.003.00 

Раброво бојлер 6.390.00 

Жабари Пегла Бош 4.190.00 

 Васа Пелагић Канцелар.столице 21.600.00 

   

   

 УКУПНО: 111.753,00 

  

 

 
4.15.2.   ИЗВЕШТАЈ  О РЕАЛИЗОВАНОМ  СЕРВИСИРАЊУ И ПЛАНУ  

НАБАВКЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (ОПРЕМЕ И АПАРАТА) У 2013. 

ГОДИНИ  ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ 
 

1. Сервисирање и замена свих филтера на апарату за производњу пречишћене воде 

методом реверзне осмозе  

 

2. Редовно сервисирање и баждарење вага и других мерних инструмената 
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4.15.3.ИНВЕСТИЦИОНИ РАЗВОЈ И ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 

 
Трошкови за инвестициони развој и текуће одржавање Установе у 2013. години:  
 

 Куповина радне одеће за све запослене  

Износ –275.800.00  РСД 

 

Apoteka Rabrovo 

 

Уградња рекламног светлећег крста. 

 

Износ -180.960.00 

 

Апотека Голубац 

 

Израда гипс радова и кречење објекта. 

Износ –152.368.07 РСД 

 

Апотека Петровац 1 

 

Уградња ПВЦ столарије у подрумском делу објекта. 

Износ -94.660.59 

 

Поправка крова и уградња вентилације. 

Износ – 59.806.19 РСД 

 

Apoteka Хигија 

 

Постављање керамике испред улаза у апотеку. 

Износ -8.818.65 

 

4.16.   ОБИМ ПОСЛОВАЊА  
 

 Услуге извршене у Установи евидентирају се у две групе: 

 Ручна продаја (готовински промет). 

 Рецепти. 

 

Услуге остварене у 2012. години: 

Назив 

Остварено 

у 2011. 

години 

План  

2012. год. 

Остварено 

у 2012. 

години 

Проценат 

испуњења 

плана 

%  

реализације 

2012/2011 

Ручна 

продаја 
2.973.550 3.000.000 2.897.822 96.60 % 97.45 % 

Рецепти 1.467.619 1.450.000 1.295.297 89.33 % 88.26 % 

 

Закључак: Смањење броја услуга ручне продаје  у 2012. години  за 2.55 % и смањење  

броја рецепата  у процентуалном износу од  11.74 % у односу на 2011. годину. 
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4.17.   ОЦЕНА ПОСЛОВАЊА ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ   У  2012. 

ГОДИНИ 
 

 2012. година је за ЗУ Апотека Пожаревац у погледу маркентишких активности и 

финансијског пословања била успешна. Максимално су искоришћена сва позитивна 

дешавања на тржишту, донете су правовремене одлуке о куповини робе и редовно су 

контролисане залихе. То је омогућило перманентно ликвидно пословање Установе и 

резултирало максималном финансијском снагом на тржишту, као и преусмеравању на 

набавку нових основних средстава, инвестиције, инвестиционо одржавање објеката, али и 

одржавање зарада на највишем дозвољеном нивоу. Као резултат континуираних интерних и 

екстерних обука запослених на тему комуникације и односа према пацијенту, ЗУ Апотека 

Пожаревац, као лидер фармацеутске струке Браничевског округа и Републике Србије, 

пружа својим корисницима стручније савете и квалитетнију услугу, али и добар асортиман 

лекова и друге робе. Резултат је повећање готовинског промета за 8% у односу на 2011. 

годину и  смањење фактурног промета према РФЗО-у за 13%  у односу на 2011. годину, 

што представља укупни пад промета на годишњем нивоу од 4% . Све ово је произвело да 

комерцијални промет у односу на укупни промет износи 49.7%, што је далеко најбољи 

однос у државном апотекарству Републике Србије. Треба свакако напоменути да су ови 

резултати постигнути у години  која је била изузетно тешка за пословање због смањења 

куповне моћи становништва, снижења цена лекова и рестриктивне политике РФЗО према 

лекарима у примарној здравственој заштити. 

 Кривуља успеха недвосмислено потврђује да Установа спремно дочекује најављене 

друштвене промене, рецесију и суочавање са здравом тржишном економијом. Пословање 

примерено окружењу и захтевима оснивача, усаглашено са изворним фармацеутским  и  

економским  начелима  и  етичким  кодексом,  у  спрези  са  искуством и традицијом, чини 

Здравствену установу Апотека Пожаревац препознатљивом у апотекарству Србије.  

Менаџмент Установе сматра да је адекватним пословањем у 2012. години 

постављена добра основа за промене које нас очекују у  2013. години,  јер  се очекује 

потписивање уговора РФЗО са приватним апотекама. На тај начин показујемо да водимо 

рачуна о апсолутно свим аспектима рада и опстанка , а пре свега о финансијским. Једино 

тако можемо остварити оно што нам је и до сада био циљ, а то је одрживи развој ЗУ 

Апотека Пожаревац. 

 

 Руководство Установе се захваљује  свим запосленим радницима на 

ангажовању  и радном доприносу у постизању добрих резултата у 2012. години, што 

свакако улива велику веру и сигурност у будућност ЗУ Апотеке Пожаревац. 

 

Пословање Установе је у целини друштвено одговорно, како према заједници у којој 

установа послује, тако и према животној средини и запосленима, као основном стубу. 

То обезбеђује најсигурније пословање у савременом пословном свету и одржање 

позитивног имиџа. 
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  ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ    

  ЗА  2012. ГОДИНУ   

       

ПО ГОТОВИНСКОМ  И  ОБРАЧУНСКОМ  СИСТЕМУ                                   
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ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 
по готовинском систему 

за период 01.01.-31.12.2012. године 
 

Здравствена установа Апотека Пожаревац има обавезу да пословне промене 
евидентира према контном плану за буџетски систем уз примену готовинске 
основе. Готовинска основа представља начело рачуноводственог обухватања 
прихода и расхода у тренутку наплате односно плаћања и основ је за вођење 
буџетског рачуноводства по којем се трансакције и остали догађаји признају у 
моменту пријема односно исплате средстава као што је дефинисано готовинском 
основом Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор. 
Здравствена установа Апотека Пожаревац саставља тромесечно периодичне 
извештаје о извршењу буџета и доставља их РФЗО-у за потребе планирања и 
контроле јавних прихода. Из следеће табеле која је скраћена верзија извештаја о 
извршењу буџета за 2012. годину види се колики је новчани прилив био у 2012. 
години и како је утрошен.          
      

    КРЕТАЊЕ НОВЧАНИХ ТОКОВА У ПЕРИОДУ 

01.01.- 31.12. 2012. ГОДИНЕ 

     
у 000 

динара 

 

Р.б
р. 

Опис 
Колона        
укупно 

РФЗО 
Сопствена    
средства 

 1. Почетно стање средстава  01.01.2012. год. 11.973 4.559 7.414 

 2. Новчани приливи у периоду  01.01.-31.12.2012. год. 1.699.922 939.347 760.575 

 2.1 Приходи и примања од продаје лекова 1.540.889 866.717 674.172 

 2.2 Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а 142.229 69.337 72.892 

 2.3 Новчани приливи по основу рефундације боловања 11.079 2.130 8.949 

 2.4 Остали новчани приливи 5.725 1.163 4.562 

 3. Новчани одливи у периоду 01.01.-31.12.2012. год. 1.686.292 926.458 759.834 

 3.1 Новчани одливи по основу плаћања лекова 1.296.017 782.220 513.797 

 3.2 Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а 122.154 62.578 59.576 

 3.3 Новчани одливи по основу плаћених трошкова 246.293 73.171 173.122 

 3.4 Остали новчани одливи 21.828 8.489 13.339 

 4. Салдо средстава 31.12.2012. год. (1+2-3) 25.603 17.448 8.155 
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Остварени приходи, примања, расходи и издаци за  2012. год.  

    у 000 динара   

Р.бр. Опис Укупно РФЗО 
остали    

приходи   

1. Текући приходи 11.792 2.310 9.662   

1.1 Мешовити неодређени приходи   713   

1.2 Рефундација боловања 11.079 2.130 8.949   

2. Текућа примања      

2.1 Од продаје робе за даљу продају 1.540.889 866.717 674.172   

2.2 Од повраћаја кредита 644  644   

3. Укупни приходи и примања (1+2) 1.553.325 868.847 684.478   

4. Расходи и издаци 1.542.310 855.391 686.919   

4.1 Текући расходи 246.293 73.171 173.122   

4.2 Издаци за куповину лекова 1.296.017 782.220 513.797   

5. Вишак новчаних прилива (3-4) 11.015 13.456    

6. Мањак новчаних прилива (4-3)   2.441   

       

Ф И Н А Н С И Ј С К И   И З В Е Ш Т А Ј  

по обрачунском систему  

за период 01.01. - 31.12.2012. године  

  

 
 

     
 

  

 
I Укупан приход      

Р.б
р. 

Елементи 
План за 

2012. год. 
Остварење 
2011. год. 

Остварење 
2012. год. 

  %           
раста на 

2011. 

 %           
раста на 

план 2012 

1 Фактуре РФЗО 704.100.000 867.168.633 756.653.913 -12,74% 7,46% 

                            -Лекови 675.306.000 831.955.836 722.206.701 -13,19% 6,95% 

                            -Помагала 28.794.000 35.212.797 34.447.250 -2,17% 19,63% 

2 Фактурисани лекови-нето 651.851.904 802.933.984 700.418.918 -12,77% 7,45% 

3 Рефундација боловања 8.500.000 3.746.324 11.078.642 195,72% 30,34% 

4 Готовински промет - нето 671.633.182 593.642.000 678.921.168 14,37% 1,09% 

5 
Приход од каса–финанс. 
приход 

89.000.000 110.699.799 132.629.592 19,81% 49,02% 

 УКУПНИ ПРИХОД (2+3+4+5) 1.420.985.086 1.511.022.107 1.523.048.320 0,80% 7,18% 

 

 

 
 Здравствена установа Апотека Пожаревац обзиром да значајан део прихода 
остварује на тржишту путем комерцијалне продаје и приходе који су резутат пословних 
бонитета и рабата за своје потребе води рачуноводствене евиденције и према 
обрачунској основи за потребе интерног извештавања. Напомињемо да између једног и 
другог извештавања постоје значајне разлике које се посебно односи на вредновање 
непокретности опреме и осталих основних средстава који значајно могу утицати на 
резултат пословања.  
 Извештавање по обрачунском систему изискује добро процењивање прихода и 
расхода и њихово вредновање према МРС што је у колизији са извештавањем по 
готовинској основи.  
 На следећим странама и табелама дати су прегледи прихода и расхода, њихова 
структура, преглед продаје по апотекама у поређењу са 2011. годином и планом за 2012. 
годину. 
 Из финансијске анализе односа потраживања односа и обавеза и величина обртних 
средстава може се закључити да установа има високу ликвидност и финансијску 
сигурност. Ако се има у виду да је установа на дан 31.12.2011. године имала на 
рачунима 25.509.000 динара и потраживања од купаца 259.503.776 динара а у 
обавезама 55.883.293 динара, то значи да је целокупна залиха у износу  од 194.238.027 
динара финансирана из сопствених извора. 
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II   Преглед продаје по апотекама у односу на план за 2012. год. 

 

 
Учешће готовинског промета је 49,7 % 

 

  АПОТЕКЕ 
План  

комерц. 
продаје 

Комерц. 
продаја 

% 
пораста 

План 
фактурисања 

Фактуре 
РФЗО 

% 
пораста 

Укупно 
%   

учешћа 

2 Кличевац 5.700.000 5.127.560 -10,04% 3.238.000 3.823.219 18,07% 8.950.779 0,6% 

3 Хyгиа 8.500.000 8.703.296 2,39% 16.334.000 18.621.271 14,00% 27.324.567 1,8% 

4 Чачалица 8.700.000 5.691.737 -34,58% 3.731.000 2.853.575 -23,52% 8.545.312 0,6% 

5 Пољана 120.000 629.454 424,55% 563.000 1.051.161 108,98% 1.680.615 0,1% 

6 Ескулап 12.800.000 13.614.698 6,36% 3.941.000 4.334.697 9,99% 17.949.395 1,2% 

7 Ј.Туцаков 20.500.000 19.642.192 -4,18% 9.291.000 10.772.284 15,94% 30.414.476 2,0% 

9 Ј.Покорни 16.300.000 18.691.288 14,67% 8.508.000 9.782.604 14,98% 28.473.892 1,9% 

10 В. Пелагић 141.000.000 144.029.655 2,15% 81.460.000 89.704.674 10,12% 233.734.329 15,5% 

13 Здравље 35.200.000 36.215.661 2,89% 134.119.000 125.456.296 -6,46% 161.671.957 10,7% 

16 Ј. Шербано. 31.100.000 33.133.237 6,54% 22.459.000 23.724.241 5,63% 56.857.478 3,8% 

18 Костолац 26.800.000 25.485.423 -4,91% 55.058.000 56.330.241 2,31% 81.815.664 5,4% 

20 Божевац 10.500.000 10.765.469 2,53% 8.307.000 8.930.105 7,50% 19.695.574 1,3% 

25 М. Црниће 13.900.000 14.351.100 3,25% 19.291.000 20.168.683 4,55% 34.519.783 2,3% 

27 Смољинац 8.900.000 9.738.976 9,43% 5.139.000 6.869.835 33,68% 16.608.811 1,1% 

30 Петровац 1 104.300.000 110.201.078 5,66% 40.569.000 52.524.655 29,47% 162.725.733 10,8% 

33 Петровац 2 36.500.000 38.521.447 5,54% 65.437.000 73.345.955 12,09% 111.867.402 7,4% 

37 Шетоње 8.500.000 8.122.683 -4,44% 6.737.000 6.810.021 1,08% 14.932.704 1,0% 

39 Рановац 2.400.000 624.534 -73,98% 2.841.000 1.117.535 -60,66% 1.742.069 0,1% 

40 Жабари 15.800.000 14.859.527 -5,95% 13.720.000 15.446.374 12,58% 30.305.901 2,0% 

45 Александро. 20.300.000 18.778.629 -7,49% 7.306.000 9.639.785 31,94% 28.418.414 1,9% 

48 Породин 6.300.000 7.313.035 16,08% 3.084.000 4.317.726 40,00% 11.630.761 0,8% 

50 В. Градиште 40.800.000 38.248.480 -6,25% 44.653.000 46.821.522 4,86% 85.070.002 5,7% 

55 Средњево 8.100.000 8.273.664 2,14% 10.148.000 9.046.998 -10,85% 17.320.662 1,2% 

56 Мајиловац 8.100.000 9.288.607 14,67% 6.331.000 7.114.815 12,38% 16.403.422 1,1% 

60 Кучево 38.500.000 41.074.106 6,69% 44.978.000 54.964.822 22,20% 96.038.928 6,4% 

65 Раброво 21.400.000 21.470.197 0,33% 9.174.000 10.840.115 18,16% 32.310.312 2,1% 

68 Волуја 650.000 37.675 -94,20% 1.055.000 125.225 -88,13% 162.900 0,0% 

70 Голубац 20.800.000 23.127.532 11,19% 24.763.000 25.278.912 2,08% 48.406.444 3,2% 

75 Браничево 4.200.000 3.621.834 -13,77% 3.733.000 4.038.719 8,19% 7.660.553 0,5% 

80 Жагубица 41.500.000 43.741.140 5,40% 31.439.000 33.628.046 6,96% 77.369.186 5,1% 

84 Крепољин 10.900.000 11.246.533 3,18% 13.558.000 15.157.549 11,80% 26.404.082 1,8% 

88 Лазница 2.800.000 3.889.748 38,92% 3.135.000 3.779.770 20,57% 7.669.518 0,5% 

  УКУПНО: 731.870.000 748.260.195 2,24% 704.100.000 756.421.430 7,44% 1.504.681.625 100,0% 
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  APOTEKE 
Комерц. 
продаја 

2011 

Комерц. 
Продаја 

2012 
% 

Фактуре   
РФЗО 2011 

Фактуре 
РФЗО 2012 

% 

2 Кличевац 5.431.690 5.127.560 -5,60% 3.950.765 3.823.219 -3,23% 

3 Хyгиа 8.114.613 8.703.296 7,25% 20.050.708 18.621.271 -7,13% 

4 Чачалица 7.938.252 5.691.737 -28,30% 4.587.397 2.853.575 -37,80% 

5 Пољана 121.988 629.454 415,99% 628.148 1.051.161 67,34% 

6 Ескулап 12.157.481 13.614.698 11,99% 4.826.597 4.334.697 -10,19% 

7 Туцаков 19.523.453 19.642.192 0,61% 11.412.248 10.772.284 -5,61% 

9 Ј. Покорни 15.556.070 18.691.288 20,15% 10.495.344 9.782.604 -6,79% 

10 В. Пелагић 134.116.916 144.029.655 7,39% 100.304.116 89.704.674 -10,57% 

13 Здравље 33.400.117 36.215.661 8,43% 142.248.553 125.456.296 -11,80% 

16 Ј. Шербановић 29.615.274 33.133.237 11,88% 27.599.220 23.724.241 -14,04% 

18 Костолац 24.482.169 25.485.423 4,10% 67.826.876 56.330.241 -16,95% 

20 Божевац 10.013.758 10.765.469 7,51% 10.229.874 8.930.105 -12,71% 

25 М. Црниће 12.656.790 14.351.100 13,39% 24.625.255 20.168.683 -18,10% 

27 Смољинац 8.496.088 9.738.976 14,63% 8.098.063 6.869.835 -15,17% 

30 Петровац 1 99.301.637 110.201.078 10,98% 57.783.948 52.524.655 -9,10% 

33 Петровац 2 34.773.703 38.521.447 10,78% 82.706.273 73.345.955 -11,32% 

37 Шетоње 8.147.627 8.122.683 -0,31% 8.151.047 6.810.021 -16,45% 

39 Рановац 2.257.807 624.534 -72,34% 4.234.480 1.117.535 -73,61% 

40 Жабари 14.396.985 14.859.527 3,21% 17.793.114 15.446.374 -13,19% 

45 Александровац 18.489.426 18.778.629 1,56% 10.600.319 9.639.785 -9,06% 

48 Породин 5.932.870 7.313.035 23,26% 4.383.954 4.317.726 -1,51% 

50 В. Градиште 37.097.105 38.248.480 3,10% 57.048.822 46.821.522 -17,93% 

55 Средњево 7.716.265 8.273.664 7,22% 11.090.980 9.046.998 -18,43% 

56 Мајиловац 7.716.820 9.288.607 20,37% 7.717.070 7.114.815 -7,80% 

60 Кучево 36.700.395 41.074.106 11,92% 59.731.740 54.964.822 -7,98% 

65 Раброво 20.351.689 21.470.197 5,50% 12.926.024 10.840.115 -16,14% 

68 Волуја 603.570 37.675 -93,76% 1.779.705 125.225 -92,96% 

70 Голубац 19.019.966 23.127.532 21,60% 29.646.255 25.278.912 -14,73% 

75 Браничево 3.816.250 3.621.834 -5,09% 5.175.673 4.038.719 -21,97% 

80 Жагубица 39.522.335 43.741.140 10,67% 38.447.596 33.628.046 -12,54% 

84 Крепољин 10.385.980 11.246.533 8,29% 17.206.099 15.157.549 -11,91% 

88 Лазница 2.670.120 3.889.748 45,68% 3.862.368 3.779.770 -2,14% 

  УКУПНО: 690.525.206 748.260.193 8,36% 867.168.634 756.421.432 -12,77% 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

II/I     Преглед продаје по апотекама у односу на 
остварење из 2012. год.  
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 II/II  Преглед укупног промета по апотекама у односу 

на остварење из 2011. године 

       

   2011.год.  2012. год.  

       

   АПОТЕКЕ Укупно  Укупно % 

 2 Кличевац 9.382.455  8.950.779 -4,6% 

 3 Хyгиа 28.165.321  27.324.567 -3,0% 

 4 Чачалица 12.525.649  8.545.312 -31,8% 

 5 Пољана 750.137  1.680.615 124,0% 

 6 Аесцулап 16.984.079  17.949.395 5,7% 

 7 Ј.Туцаков 30.935.700  30.414.476 -1,7% 

 9 Ј.Покорни 26.051.413  28.473.891 9,3% 

 10 В.Пелагић 234.421.031  233.734.330 -0,3% 

 13 Здравље 175.648.670   161.671.957 -8,0% 

 16 Ј. Шербановић 57.214.494  56.857.478 -0,6% 

 18 Костолац 92.309.046  81.815.664 -11,4% 

 20 Божевац 20.243.632  19.695.573 -2,7% 

 25 Мало Црниће 37.282.045  34.519.783 -7,4% 

 27 Смољинац 16.594.151  16.608.811 0,1% 

 30 Петровац 1 157.085.585  162.725.733 3,6% 

 33 Петровац 2 117.479.976  111.867.402 -4,8% 

 37 Шетоње 16.298.674  14.932.703 -8,4% 

 39 Рановац 6.492.287  1.742.069 -73,2% 

 40 Жабари 32.190.099  30.305.901 -5,9% 

 45 Александровац 29.089.745  28.418.414 -2,3% 

 48 Породин 10.316.824  11.630.761 12,7% 

 50 В.Градиште 94.145.927  85.070.002 -9,6% 

 55 Средњево 18.807.245  17.320.662 -7,9% 

 56 Мајиловац 15.433.890  16.403.422 6,3% 

 60 Кучево 96.432.135  96.038.929 -0,4% 

 65 Раброво 33.277.713  32.310.311 -2,9% 

 68 Волуја 2.383.275  162.900 -93,2% 

 70 Голубац 48.666.221  48.406.443 -0,5% 

 75 Браничево 8.991.923  7.660.553 -14,8% 

 80 Жагубица 77.969.931  77.369.186 -0,8% 

 84 Крепољин 27.592.079  26.404.083 -4,3% 

 88 Лазница 6.532.487  7.669.518 17,4% 

   УКУПНО: 1.557.693.840  1.504.681.625 -3,4% 
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III          Залихе по апотекама на дан 31.12.2012. године 

     

     

   АПОТЕКЕ УКУПНО  

 2 Кличевац 1.164.441,86  

 3 Хигија 3.467.033,34  

 4 Чачалица 2.897.595,53  

 5 Пољана 307.217,10  

 6 Аесцулап 3.157.042,63  

 7 Ј.Туцаков 8.149.184,41  

 9 Ј.Покорни 5.849.165,53  

 10 В. Пелагић 30.151.257,47  

 13 Здравље 16.993.370,59  

 16 Ј. Шербановић 9.158.666,29  

 18 Костолац 9.814.113,08  

 20 Божевац 2.171.531,50  

 25 Мало Црниће 4.024.573,37  

 27 Смољинац 1.870.229,01  

 30 Петровац 1 19.800.565,37  

 33 Петровац 2 11.549.475,94  

 37 Шетоње 2.063.969,92  

 39 Рановац 463.472,27  

 40 Жабари 4.625.118,50  

 45 Александровац 6.084.360,75  

 48 Породин 2.159.701,11  

 50 В.Градиште 9.994.491,47  

 55 Средњево 1.943.222,06  

 56 Мајиловац 2.468.231,01  

 60 Кучево 9.791.122,70  

 65 Раброво 4.448.471,38  

 68 Волуја 427.696,59  

 70 Голубац 7.033.046,72  

 75 Браничево 1.028.582,43  

 80 Жагубица 7.119.964,43  

 84 Крепољин 2.150.670,66  

 88 Лазница 1.910.442,17  

   УКУПНО: 194.238.027,19  
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IV    Потраживања од купаца на дан 31.12.2012. године 
       

 1. РФЗО Пожаревац 250.338.317 

                               Дуг за рецепте 244.556.948 

                            Дуг за помагала 5.781.369 

 2. Остали купци 9.165.459 

    Општински судови 1.720.657 

   Окружни суд Пожаревац 430.690 

                         Војни осигураници 648.346 

   Центар за социјални рад 253.870 

   Синдикат Дрмно 276.751 

               Стамница 666.054 

   КПД за жене 2.475.611 

                                    КП Дом 1.317.967 

                                    Остали  1.375.513 

   УКУПНО: 1+2 259.503.776 

       

       

V    Стање дуга са РФЗО на дан 31.12.2012. године 
       

 

Елементи 
Почетно 
стање 

Промет за период 
01.01.- 31.12.2012. 

Партицип. и 
учешће 

Пренета 
средства у 
2012. год. 

Стање дуга 
на 

31.12.2012. 

 Лекови 445.112.950 695.364.977 126.488.008 769.432.971 244.556.948 

 Помагала 12.662.637 34.447.212 6.469 41.322.011 5.781.369 

 УКУПНО: 457.775.587 729.812.189 126.494.477 810.754.982 250.338.317 

 
 
 
 

  
 

  

 Остварена маржа из рачуна у 2012. години:    

  
 
 

    

 

Остварена маржа из наплаћене реализације 
од РФЗО-а и из партиципације и учешћа: 

 
 

Утрошена маржа за трошкове: 
 
 
 

Утрошена маржа за плаћање ПДВ-а : 
 
 
 

Разлика:  

 

 

 

 

 

 

72.849.900 

92.862.504 

73.131.000 

8.489.000 

11.242.504 
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VI  Обавезе према добављачима на дан 31.12.2012. године   
(дуг за лекове са листе РФЗО) 

  
Добављач Дуг Набавка 

Ветфарм 393.272 - 

Феникс Претплата 1.965.745 189.996.737 

ВелексФарм 131.803 9.053.685 

Инофарм 111.840 7.268.466 

ТТ Медик Претплата     25.569 8.925.705 

Унифарм    Претплата    52.929 1.958.826 

Адок 982.485 33.427.014 

Анлек  77.876 734.190 

Ветфарм Логистика 144.133 1.689.268 

ФармаСвис 928.629 19.000.237 

Фармалогист 684.690 220.295.564 

Ерма 16.512 19.854.885 

МагнаФармација Претплата     277.932 7.671.648 

Хемофарм Претплата  3.933.665 85.409.795 

Фармација Корп 385.239 13.864.467 

Беофармација 42.574 1.652.172 

Нелт 192.034 2.440.109 

Унифарм Медиком 389.892 31.246.038 

Вега 999.584 35.737.612 

Ин Фарм 65.485 1.115.532 

Велефарм Инвест Претплата   916.795 850.096 

Симбекс Претплата     67.763 3.341.703 

Остали 584.892 10.126.754 

Укупно Претплата  1.309.758 705.660.503 
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VII  Обавезе и набавка према добављачима на дан 31.12.2012. 
године   (комерцијалне набавке) 
 

Добављач Дуг Набавка 

СБ-Траде 33.195 1.361.361 

Беофармација 591.747 5.580.196 

Хемофарм 654.726 24.130.781 

Ерма 2.214.600 29.793.742 

Медиком 266.822 8.618.045 

Фармација Корп 2.367.186 22.864.147 

Адок 1.222.589 12.913.741 

Фармалогист 14.649.327 144.119.727 

Ин Фарм 234.267 3.008.333 

Вега 9.450.055 89.611.519 

Југохемија АД 387.623 6.026.859 

Симбекс 296.919 3.003.940 

Шумадијалек 927.823 9.844.491 

Унифарм 367.318 4.760.744 

Унифарм Медиком 437.112 5.156.889 

Лековит 2.479.735 40.650.833 

Анлек 140.652 2.347.464 

ФармаСвис 2.470.354 15.073.166 

Велефарм Инвест 532.804 722.086 

Феникс 11.789.625 166.167.881 

Божен козметика - 864.951 

Нелт 732.656 4.121.317 

БиоХит 155.845 1.146.791 

ВелекФарм 2.165.475 18.209.398 

Јосиф Панчић - 1.280.412 

Р  Б компани 202.288 1.557.492 

ТПК Параћин 147.608 1.401.296 

Фарма Футура 105.110 1.856.185 

Остали 2.075.720 14.234.417 

Укупно 57.099.181 640.428.204 
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VIII    Трошкови за период од 01.01. - 31.12.2012. године    

 
ТРОШКОВИ 

Остварење 
2011. 

План 2012. 
Остварено 

2012. 
%/План %/2011 

 Превоз-маркице 468.225 500.000 570.169 14,0% 21,8% 

 Отпремнине 969.934 1.500.000 2.879.925 92,0% 196,9% 

 Помоћ радницима 0 500.000 47.950 -90,4% 0,0% 

 Јубиларне и остале награде  2.858.000 4.500.000 3.011.342 -33,1% 5,4% 

 Трошкови платног промета 5.699.236 6.000.000 6.057.901 1,0% 6,3% 

 Електрична енергија 4.566.266 5.000.000 4.592.843 -8,1% 0,6% 

 Централно грејање + угаљ 708.366 800.000 789.127 -1,4% 11,4% 

 Вода и смеће 464.247 500.000 495.080 -1,0% 6,6% 

 Телефони, мобилни, интернет 951.291 1.000.000 1.052.736 5,3% 10,7% 

 Услуге поште 783.116 1.000.000 807.727 -19,2% 3,1% 

 Трошкови осигурања 1.670.459 600.000 887.245 47,9% -46,9% 

 Закуп простора 3.167.743 3.500.000 3.169.868 -9,4% 0,1% 

 Дневнице и превоз 319.881 500.000 369.923 -26,0% 15,6% 

 Превоз исплаћен готовином 2.713.738 3.000.000 3.409.979 13,7% 25,7% 

 Услуге одржавања комп.(софтв.) 377.114 500.000 546.133 9,2% 44,8% 

 Котизација 208.956 400.000 117.957 -70,5% -43,5% 

 Комора-чланарина 114.912 200.000 240.248 20,1% 109,1% 

 Стручно усавршавање 231.866 500.000 571.959 14,4% 146,7% 

 Рекламе 271.918 400.000 284.647 -28,8% 4,7% 

 Спонзорство, донације, поклони 893.909 2.200.000 1.802.140 -18,1% 101,6% 

 Здравствене услуге 342.165 500.000 568.161 13,6% 66,0% 

 Остале услуге 267.442 1.000.000 206.515 -79,3% -22,8% 

 Репрезентација и прослава 243.764 500.000 513.615 2,7% 110,7% 

 Уговор о делу 267.853 500.000 157.475 -68,5% -41,2% 

 Стипендије 891.000 1.000.000 926.500 -7,4% 4,0% 

 Поправка и одржавање зграда 565.509 3.300.000 1.251.025 -62,1% 121,2% 

 Поправка и одржавање опреме 1.942.391 2.500.000 1.442.865 -42,3% -25,7% 

 Канцеларијски материјал 1.056.200 1.200.000 1.249.652 4,1% 18,3% 

 Стручна литература 308.099 400.000 497.739 24,4% 61,6% 

 Бензин 639.206 800.000 438.574 -45,2% -31,4% 

 Потрошни и лабораторијски материјал 2.308.358 2.500.000 2.092.983 -16,3% -9,3% 

 Хигијенски материјал 366.890 500.000 407.292 -18,5% 11,0% 

 Остали трошкови пореза (инвалиди) 1.666.140 2.000.000 1.910.114 -4,5% 14,6% 

 Општа такса 917.994 1.000.000 337.631 -66,2% -63,2% 

 Расходи за униформе и обућу 0 500.000 410.156 -18,0% 0,0% 

 Амортизација 4.243.528 4.500.000 4.432.453 -1,5% 4,5% 

 Управни и Надзорни одбор 890.000 1.100.000 854.701 -22,3% -4,0% 

 Услуге стандардизације 295.360 500.000 221.365 -55,7% -25,1% 

 Стажери, Маг.фарм. 235.138 500.000 276.846 -44,6% 17,7% 

 Акредитација Здравствене установе 0 500.000 0 0,0% 0,0% 

 СВЕГА: 44.886.214 58.400.000 49.900.561 -14,6% 11,2% 

 
 

НАПОМЕНА: Сви трошкови су дати без ПДВ-а. У трошковима репрезентације 316.350 су 
трошкови прославе 
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IX 

 
Трошкови плата        

         

   План Остварено % 

 Бруто зарада (1) 153.000.000 154.048.843 100,69 

 Нето зараде 107.253.000 109.594.999 102,18 

 Допринос на терет радника 27.387.000 27.594.224 100,76 

 Допринос послодавца (2) 27.387.000 27.594.224 100,76 

 Порез на зараде 18.360.000 16.859.620 91,83 

 СВЕГА:   1+2 180.387.000 181.643.067 100,70 

         

X Трошкови накнада      
         

 Породиљско боловање 7.580.571 

 Боловање преко фонда 1.820.792 

 Инвалидско боловање 292.068 

 СВЕГА: 9.693.431 

         

XI Набавна вредност лекова     
         

 СВЕГА: 1.213.045.731 

         

XII Финансијски резултат       
         

 Приходи 1.523.048.320 

 Трошкови 1.454.282.790 

 Разлика између прихода и трошкова: 68.765.530 

         

XIII Структура прихода и расхода     
         

 Р.бр. Елементи Износ 
% 

учешћа 

 1. Нето приход 310.002.589 100,00 

 1.1 Разлика у цени од продаје лекова на рецепт 72.849.900 23,50 

 1.2 Разлика у цени од комерцијалне продаје 93.444.455 30,14 

 1.3 Приход од каса (финансијски приходи) 132.629.592 42,78 

 1.4 Рефундација боловања 11.078.642 3,58 

 2. Трошкови 241.237.059 100,00 

 2.1 Трошкови зарада 181.643.067 75,30 

 2.2 Трошкови накнада 9.693.431 4,02 

 2.3 Материјални трошкови 49.900.561 20,69 

 3. Разлика (приходи – трошкови) (1-2) 68.765.530  

         

         

         шеф рачуноводства    директор  

         

ЗУ  Апотека Пожаревац  ЗУ Апотека Пожаревац 

         

дипл. ЕЦЦ  
Гордана Нешић 

 
 Спец. фарм. 

 Небојша Јорговановић 

 


