
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и 
доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од  29.10.2015. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Апотеке 
Ниш за 2014. годину. 
 
 II  Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 2014. 
годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни 
ред седнице Скупштине Града. 
  

III   За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређује се Мирјана Поповић, начелник Управе за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту и др сци. мед. Димитрије Јанковић, директор Апотеке 
Ниш. 
 
 
 
 
Број: 1654-5/2015-03 
У Нишу,  29.10.2015. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

            ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ  
   ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 
 

             Љубивоје Славковић 
 



 На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, бр. 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници одржаној 
___________ 2015. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању Апотеке Ниш за 2014. годину, 
усвојен одлуком Управног одбора Апотеке  Ниш број 01-350/2 , на седници 
одржаној дана 27.02.2015.године .  
 
 
 II Решење доставити: Апотеци Ниш, Управи за дечију, социјалну и 
примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе 
локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________2015. године 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
Проф. др Миле Илић 

 
        ___________________ 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 
 
 Управни одбор Апотеке Ниш на седници одржаној дана 27. 02. 2015. 
године Одлуком бр. 01-350/2 усвојио је Извештај о пословању Апотеке 
Ниш за  2014. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну 
здравствену заштиту. 
 Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима, 
прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе.  
 Имајући у виду да се пословање Апотеке одвијало према Програму 
за изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених установа за 2014. 
годину, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту 
предлаже доношење Решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 
 

       УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ 
  И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

      - НАЧЕЛНИК – 
      Мирјана Поповић 

 
      _______________ 
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Увод

Здравствена установа Апотека Ниш има дугогодишњу традицију постојања. У складу са
Уредбом о плану мреже здравствених установа Републике Србије ЗУ Апотека Ниш обавља
фармацеутску делатност на примарном нивоу на територији града Ниша и општина Алексинац,
Ражањ, Гаџин Хан, Сврљиг, Дољевац и Мерошина.

Своју делатност Апотека Ниш обавља на територији 11 општина са 393.357 становника.
(Републички завод за статистику –попис 2011. године )

Одлуком  о оснивању ЗУ Апотека Ниш и Статутом Установе, Апотека Ниш је у 2014. години
своју делатност вршила у оквиру планираних активности у смислу обезбеђења свих неопходних
лекова и  медицинских средстава, медицинско-техничких помагала становништву Нишавског
округа.

Организација

У циљу ефикасног и рационалног обављања делатности у ЗУ Апотека Ниш су образоване
следеће организационе јединице:

 Служба апотека (укупно у свом саставу има 54 организационих јединица)
 Галенска лабораторија
 Служба за медицинско снадбевање са централним магацином
 Јединица за фармакоинформатику
 Служба за правне, економско финансијске, информационе, техничке и друге стручне

послове.
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Мисија и Визија Апотеке Ниш

ЗУ Апотека Ниш дефинисала је свију Мисију и Визију и сагласно томе развила стратегију за
остваривање општих циљева који проистичу из усвојених статешких докумената.

Мисија

Одржавање континуитета у снадбевању становништва лековима, медицинским средствима и
другим производима безбедног квалитета, као и пружање савета, информација и услуга
користећи знања, стручност и вештине запослених.

Визија

 Апотека Ниш лидер у развоју апотекарства Нишавског округа.
 Стварање партнерских односа са локалном самоуправом са циљем унапређења квалитета

живота грађана Ниша и Нишавског округа, водећи рачуна о заштити животне средине и
здрављу и безбедности запослених.

 Афирмација знања и улоге фармацеута у тимском раду са лекарима на превенцији болести и
промоцији здравља.

 Препознатљив визуелни идентитет и корпоративна култура запослених.
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Саставни делови Извештај о пословању ЗУ Апотека Ниш за 2014. године

Извештај о пословању ЗУ Апотека Ниш за 2014. годину  је урађен на основу План рада ЗУ
Апотека Ниш за 2014. годину.

Извештај о пословању ЗУ Апотека Ниш за 2014. годину се састоји из:

I Извештаја о реализацији планираног броја услуга ЗУ Апотека Ниш за 2014.годину,

II Извештаја о раду на унапређењу пружања фармацеутске здравствене заштите ЗУ Апотека
Ниш за 2014.годину,

III Извештаја о финансијском пословању ЗУ Апотека Ниш по завршном рачуну за
2014.годину.
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I ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНОГ
БРОЈА УСЛУГА ЗУ АПОТЕКА НИШ ЗА 2014.ГОДИНУ

ЗУ Апотека Ниш остварује свој план кроз пружање фармацеутске здравствене заштите
осигураницима РФЗО-а на примарном нивоу. У том контексту Апотека Ниш је дужна да
стално прати постојећу законску регулативу РФЗО и Владе Републике Србије. РФЗО
дефинише Листе лекова чији је режим издавања на рецепт а иду на терет РФЗО-а, доноси
Одлуку о висини партиципације, утврђује проценат учешћа лекова на рецепт, даје предлог
Влади РС о максималним ценама лекова и медицинским помагалима који се издају у
Aпотекама.

Извештај о остварењу обухвата план реализације лекова са Листе лекова чији је режим
издавања на рецепт а иду на терет РФЗО. Апотека Ниш доставља реализацију лекова са
Листе лекова чији је режим издавања на рецепт а иду на терет РФЗО и реализацију
медицинско-техничких помагала издатих на рецепт/налог Институту за јавно здравље Ниш.
У току  2014. године Апотека Ниш је обезбедила потпуну доступност свих лекова у сваком
периоду године свим осигураницима Нишавског Округа.

Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено
План за

2014. годину
Остварено

у 2014. години

2006. г. 2007. г. 2008.г. 2009. г. 2010. г. 2011 г. 2012.г 2013. г. 2014. г. 2014. г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Издати лекови
по РП -град Ниш 2.441.417 2.585.214 2.683.007 2.816.999 2.819.199 2.798.489 2.436.215 2.197.911 2.300.000 1.864.727

2

Издати лекови
по РП - општина
Ражањ 91.500 92.100 100.305 105.491 101.321 96.628 76.840 70.272 65.000 68.982

3

Издати лекови
по РП - општина
Гаџин Хан 80.920 80.840 104.625 103.299 109.918 105.509 90.269 80.439 74.500 80.418

4

Издати лекови
по РП - општина
Дољевац 108.500 110.385 147.988 167.924 176.530 150.242 108.416 110.155 90.000 113.392

5

Издати лекови
по РП - општина
Алексинац 343.000 334.831 408.955 481.531 495.064 485.009 425.817 383.957 360.000 309.042

6

Издати лекови
по РП - општина
Сврљиг 153.600 155.800 179.825 180.721 178.761 174.331 153.221 148.441 128.000 122.212

7

Издати лекови
по РП - општина
Мерошина 67.900 68.215 84.558 91.160 92.440 91.626 75.503 75.227 64.000 69.442

8 У К У П Н О: 3.286.837 3.427.385 3.709.263 3.947.125 3.973.233 3.901.834 3.366.281 3.066.402 3.081.500 2.628.215

(Преглед броја услуга - рецепата и налога)

Р.Б. НАЗИВ УСЛУГЕ

П Л А Н    Р А Д А        АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2014.год.
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У 2014. години остварен је број услуга ( рецепата и налога) за 14,71% мање од
планираних или 14,29% мање у односу остварене у 2013. години. Основни разлог смањења
броја рецепата је потписивање Уговора  са приватним апотекама од стране РФЗО-а о
издавању лекова на рецепт, промена Листе лекова чији је режим издавања рецепт, као и
непланско и нерационално отварање приватних апотека.

Апотека Ниш је редовно о дефицитарности појединих лекова извештавала РФЗО и
Министарство здравља РС.
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II ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НА УНАПРЕЂЕЊУ ПРУЖАЊА
ФАРМАЦЕУТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

ЗУ АПОТЕКА НИШ ЗА 2014.ГОДИНУ

У 2014. години је обезбеђено уредно снадбевање свих апотека, огранака апотека и
јединица за издавање готових лекова, лековима, медицинским средствима и другим
производима безбедног квалитета. Апотека Ниш редовно доставља Извештаје о
дефицитарним лековима Министарству здравља РС и Републичком фонду за здравствено
осигурање- Филијала Ниш. Пацијентима – корисницима услуга се у континуитету пружају
савети, информације и услуге користећи знања, стручност и вештине запослених.

У 2014. години је реализована реконструкција и адаптација Галенске лабораторије.
Знање и искуство у изради галенских лекова стечено у току педесетогодишњег постојања
Апотеке Ниш, усаглашавајући се са најновијим захтевима и прописима, употпунилo се
добијањем Решења Министарства здравља Републике Србије број 515-04-4684/2014-11 од
21.октобра 2014. године  којим се дозвољава израда галенских лекова у Галенској
лабораторији која обухвата:

 нестерилне фармацеутске облике (раствори за примену на кожи, капи за уши, капи за
нос и течни спрејеви за нос, сирупи, вагинални раствор, вагиторије, супозиторије,
масти, хидрофилни кремови, хидрофилни гелови, липофилни кремови, получврсти
препарати за усну слузницу, орални прашкови,  капсуле)

 стерилне фармацеутске облике (капи за очи, масти за очи, гелови за очи, препарати за
иригацију).

За израду галенских лекова се користе сировине и амбалажа које  подлежу контроли
квалитета и поседују одговарајуће сертификате. Квалитет галенског лека се контролише у
Лабораторији за контролу квалитета

Апотека Ниш је током 2014. године активно учествовала у здравствено промотивним
активностима и превенцији болести у циљу приближавања пацијентима-корисницима услуга
и подизања квалитета живота наших суграђана. У саветовалиштима у оквиру
организационих јединица Апотеке Ниш, задржавајући приватност пацијента,  фармацеути су
током 2014. године давали савете и на тај начин стицали поверење пацијената-корисника
услуга. У апотекама, огранцима апотека и јединицама за издавање готових лекова
фармацеути су дали укупно 822 консултација, а јединица за фармакоинформатику 244
консултације. У апотекама у Сврљигу, Ражњу, Алексинцу одржана су саветовалишта
поводом обележавања месеца борбе против рака, борбе против остеопорозе, упознавања са
првим знацима оштећења слуха. Урађени су бројни здравствено едукативни материјали –
флајери као на пример: „Исхрана за оболеле од шећерне болести“, „Пирамида исхране“,
„Дијабетес-основне смернице“, „Повишен крвни притисак“, Савети за правилну примену
антибиотика, Кућна апотека, Путна апотека и многи други.

Сва питања о лековима, медицинским средствима и другим производима битним за
здравље људи, индикацијама за употребу, интеракцијама између лекова и лекова са храном,
нежељеним реакцијама и правилном употребом лекова, као и правилним коришћењем
медицинско техничких помагала пацијенти су током 2014. године постављали Јединици за
фармакоинформатику путем е-маил-а farminfo@apotekanis.co.rs или телефона број 018/261-
133. Апотека Ниш је у 2014. години пратила задовољство корисника услуга у којој мери је
испунила његове захтеве анализирајући  информације добијене из анкета о задовољству
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корисника пруженом услугом. У исто време вршено је испитивање професионалног
задовољства запослених.

ЗУ Апотека Ниш је 11.07.2014. године отварила нову јединицу за издавање готових
лекова "МИН". Јзигл "МИН" у улици Шумадијска бр. 1 у Нишу општина Палилула прати рад
диспанзера "МИН" и обезбеђује све потребне лекове, медицинска средства и друге производе
безбедног квалитета за потребе наших суграђана. 11.09.2014. је спроведена анкета о
задовољству корисника пруженом услугом у апотеци „МИН“. Резултати, по очекивању,
указују на 100% задовољство пацијената/корисника пруженом фармацеутском услугом.

Редовна провера стандарда ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 и ресертификациона
провера стандарда ISO 14001:2004 од стране овлашћене сертификационе куће. Успостављени
систем управљања квалитетом ISO 9001 је потврда оперативне способности ЗУ Апотеке Ниш
да задовољи потребе пацијента-корисника услуге са квалитетом услуге који је усклађен са
прописима и стандардима фармацеутске здавствене делатности и првом и основном
дужношћу - добробити пацијента. У оквиру стандарда ISO 14001 ЗУ Апотека Ниш брине о
заштити животне средине, управља опасним и неопасним отпадом, прати све важеће
препоруке и законску регулативу која се односи на проблем опасног отпада и сарађује са
свим релевантним институцијама, са циљем унапређења квалитета живота грађана Ниша и
Нишавског округа. Свеобухватни циљ стандарда OHSAS 18001 јесте да подржи и промовише
добре праксе у заштити здравља и безбедности на раду, у складу са друштвено-економским
потребама.

У првом кварталу 2014.године је развијен „АпоНи концепт» - употпуњавање и
проширивање продајног асортимана укључивањем нових производа и услуга према
пацијентима/корисницима услуга који обухвата тематска саветовалишта, традицију,
стручност, акцијске каталоге.

Медија планом Апотеке Ниш су обухваћени начини презентовања стратегије развоја
Апотеке Ниш у пружању фармацеутске здравствене заштите. Циљ медијских активности је
боља информисаност грађана. Здравствено промотивне активности Апотеке Ниш су медијски
пропраћене медијским промовисањем Установе од стране директора Др сци.мед. Димитрија
Јанковића, активностима PR-а путем локалних новина, телевизија, радио станица и сајта
Апотеке Ниш www.apotekanis.co.rs. Нови модернизован сајт www.apotekanis.co.rs. је
постављен половином 2014. године. Нови сајт је функционалнији и прилагођен захтевима
савременог корисника. Пратећи савремене трендове и уважавајући значај друштвених мрежа
Апотека Ниш је отворила свој налог на друштвеним мрежама Facebook, Twitter, Linkdin.
Такође је отворен  youtube канал Апотеке Ниш.

Током 2014. године је у континуитету одржавана континуирана едукација за
здравствене и нездравствене раднике ради стицања нових вештина и обнови знања.

У 2014. години су израђена Књига графичких стандарда Апотеке Ниш. Основне
вредности Апотеке Ниш као бренда су садржане у дугој традицији и лидерској позицији у
фармацеутској делатности на простору југоисточне Србије. Додатну вредност бренда чини
сопствена Галенска лабораторија.

Као универзални симбол нашег града Нишка тврђава је нашла своје место у самом
логотипу и слогану Апотеке Ниш: »ТВРЂАВА ВАШЕГ ЗДРАВЉА«.
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III ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ПО
ЗАВРШНОМ РАЧУНУ  ЗУ АПОТЕКА НИШ ЗА 2014.ГОДИНУ

Извештај о пословању Апотеке Ниш  за 2014.годину обухвата финасијске показатеље на
основу Биланса стања на дан 31.12.2014.године и Биланса прихода и расхода  за период
01.01.-31.12.2014.године.

Апотека Ниш има закључен уговор о финансирању трошкова за лекове и помагала који
се издају на лекарски рецепт, и  у складу са њим, своје трошкове финансира, делом, из марже
од 12% која је прописана Законом и из сопствених прихода: од продаје лекова са негативне
листе, галенских препарата и трговачке робе.

Апотека Ниш своје пословне књиге води у складу са Законом о буџетском систему,
Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и
подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава и средстава обавезног
здравственог осигурања и другим прописима који уређују ову област.

На основу наведених прописа пословне књиге у Апотеци Ниш се воде по готовинском
принципу.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

Апотека Ниш је у 2014.години исказала суфицит у износу од 140.010.000 динара.
Корекцијом резултата, средствима која су пренета из 2013. године за покриће трошкова око
реновирања галенске лабораторије у износу од 13.097.000 динара суфицит се повећао и
коначни суфицит износи 153.107.000 динара.Од оствареног суфицита за покриће трошкова у
2015.години издвајамо: 93.733.083,06 динара,(набавну вредност и ПДВ) из средстава које је
РФЗО уплатио 31.12.2014. године за лекове и 32.386.527,98 динара за обавезе преузете по
спроведеним поступцима јавних набавки: ОТВ 118, 119 и ПП 05(помагала, болесничке
пелене и листа Д) што укупно износи 126.119.611,04 динара.У нераспоређеним средствима
која се преносе у 2015. годину остаје 26.987.000 динара и, уколико нам текућа ликвидност
дозволи и када извршимо све техничко-правне припреме, из тих средстава планирамо да
урадимо адаптацију грејања и хлађења у објекту апотеке Здравље и Управи- планирана
вредност 8.200.000 динара ( тачка 1.3.1. у Плану јавних набавки за 2015. годину) и монтажну
апотеку–планирана вредност 3.500.000 динара ( тачка 1.3.2. у Плану јавних набавки за 2015.
годину).

Како је РФЗО за 2015. годину објавио централни тендер за набавку лекова са А и А1
листе, због снижења цена лекова од 01.01.2015. и непримереног повећања броја приватних
апотека, износ од 15.287.000 динара користићемо као резерву за покриће трошкова за
набавку нефинансијске имовине предвиђене Планом рада за 2015. годину.

Укупни приходи и примања као и расходи и издаци приказани су у Табели 1.
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Табела 1: Основни показатељи пословања

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2013.
    Износ

  I-XII 2014.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1
Текући приходи и
примања 2.599.687 2.178.161 83,78

2 Текући приходи 13.312 5.714 42,92

3

Примања од продаје
нефинансијске
имовине 2.586.375 2.172.447 84,00

4

Наменски опредељена
средства у 2013-за гал.
лабораторију 13.097

5
Текући расходи и
издаци 2.586.590 2.038.151 78,79

6 Текући расходи 443.983 387.901 87,36

7

Издаци за
нефинансијску
имовину 2.142.607 1.628.980 76,02

8 Вишак прихода 13.097 153.107

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Апотека Ниш је у 2014.години  остварила укупне приходе у износу од 2.178.161.000
динара што је мање за 16,22% у односу на 2013.годину. У укупном приходу продаја лекова и
помагала који се издају на лекарски рецепт и партиципација учествују 74,50% а остали извори
или тзв.сопствени приходи учествују са 25,50%.

Табела 2: Укупни приходи и примања по изворима

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2013.
    Износ

  I-XII 2014.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1
Текући приходи и
примања 2.599.687 2.178.161 83,78

2
РФЗО-лекови и
помагала 1.736.969 1.410.690 81,21

3 Партиципација 264.007 211.833 80,23

4 РФЗО- боловање 802

5
Министар.-породиљско
боловање 11.121

6
Из осталих извора

586.788 555.638 94,69

7 Из буџета Града Ниша
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Приходи од издавања лекова и помагала на рецепт у 2014.години  мањи су за 18,79% ,
од партиципације су мањи за 19,77% а најмањи пад у односу на  2013.годину показују
приходи из осталих извора 5,31%  . На оволико смањење  утицао је велики број приватних
апотека које имају уговор са РФЗО и смањење цена лекова.

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци у Апотеци Ниш у 2014.години износе 2.038.151.000 динара што
је за 21,21% мање него у 2013.години.Од укупних расхода 1.281.049.000 динара или 62,85%
чине расходи за набавку лекова и помагала на терет РФЗО што се види из Табеле 3.

Табела 3: Укупни расходи и издаци  по изворима

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2013.
    Износ

  I-XII 2014.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1
Текући расходи и
издаци 2.586.590 2.038.151 78,79

2
РФЗО-издаци за
лекове и помагала 1.797.414 1.281.049 71,27

3
Текући расходи из
РФЗО плата 198.105 153.424 77,44

4 РФЗО- боловање 922

5
Министар.-породиљско
боловање 9.261

6
Из осталих извора
текући расходи 580.888 551.948 95,01

7 Из буџета Града Ниша .

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

У 2014.години текући расходи , у које спадају расходи за запослене, расходи за
електричну енергију, комуналне услуге, услуге комуникације, трошкови путовања, услуге
по уговору, текуће поправке и одржавање, трошкови материјала, амортизација, износе
387.901.000 динара или 12,64% мање у односу на 2013.годину.

У укупним текућим расходима расходи за запослене чине 86,50%  и износе 335.552.000
динара или 13,42% мање него у 2013.години.

У току пословне 2014. године, зараде, накнаде и друга примања радника вршeна су  у
складу са Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ( Сл.гл.бр. 106/07), као и другим прописима који регулишу ову материју, а у
зависности од расположивих средстава за ове намене  Одлуку о  висини зараде, накнаде и
других примања у складу са наведеним прописима  доносио је директор Апотеке Ниш.
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Смањење расхода за плате запослених је из разлога што у 2014.години 8 запослених је
било на неплаћеном одсуству,14 запослених је отишло у пензију, дошло је и до смањења
плата по основу минулог рада и применом Закона о смањењу основица за исплату плата у
јавном сектору.

Социјална давања запосленима мања су, у односу на 2013.годину, због промењеног
начина књиговодственог евидентирања боловања, јер она чине већи део ових давања.Због
повећаног броја запослених који су отишли у пензију  расходи за отпремнине су повећани
више од 4 пута.

Трошкови  за долазак и одлазак са посла су, због смањења броја запослених мања за
13,87% и износе 7.652.000 динара (картице за превоз и новац).

Награде које су исплаћене запосленима( јубиларне,новогодишња награда по препоруци
Владе РС и награда коју исплаћујемо породиљама) су веће за 34,63% и  износе 5.337.000
динара.

Стални трошкови износе 26.939.000 и показују повећање за  3,51%, а ту спадају:
трошкови платног промета , трошкови електричне енергије, комунални трошкови , трошкови
комуникација, осигурања и закупа.Од наведених услуга једино су повећани трошкови за
електричну енергију и закуп.

Трошкови службених путовања у земљи износе 545.000 динара и мањи су за 37,36% у
односу на 2013.годину.

Услуге по уговору, где спадају административне , компјутерске, услуге образовања и
усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге, репрезентација и остале
услуге, су мање су за 17,09% и износе 7.475.000динара.

Специјализоване услуге су мање за 12,29% и износе 1.349.000 динара.

Трошкови за текуће поправке и одржавање објеката су у 2014.години повећани за 26,43%
а то је и очекивано обзиром да је рађено реновирање галенске лабораторије.

Трошкови мaтeријала су мањи за 10,58% и износе 6.980.000 динара. Ту
спадају:административни материјал, материјал за саобраћај ( бензин и остало за возила),
стручна литература за запослене, медицински и лабораторијски материјал (за галенску
лабораторију), материјал за одржавање хигијене и сл.

За  плаћања буџетском фонду за рехабилитацију инвалидних лица утрошено је 1.691.000
динара  и то је мање за  1,69% а зависи од броја запослених и просечне плате у РС.Негде од
друге половине 2014. године Апотека има обавезу да плаћа за 3 инвалидна лица сваког
месеца.

Трошкови за набавку сировина и амбалаже мањи су за 21,55% јер Галенска лабораторија
у 2014.год. није радила свих 12.месеци.

Преглед Текућих расхода за 2014.годину  са индексима смањења и повећања приказан
је у Табели 4.
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Табела 4: Текући расходи

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2013.
    Износ

  I-XII 2014.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1 Текући расходи 443.983 387.901 87,36

2 Расходи за запослене 387.534 335.552 86,58

3 Стални трошкови 26.024 26.939 103,51

4 Трошкови путовања 870 545 66,09

5 Услуге по уговору 9.015 7.475 82,91

6
Специјализоване
услуге 1.538 1.349 87,71

7
Текуће поправке и
одржавање 3.461 4.376 126,43

8 Материјал 7.805 6.980 89,42

9
Остале дотације и
трансфери 1.720 1.691 98,31

10
Порези,обавезне таксе
и казне 1.123 1.076 95,81

Издаци за набавку административне и медицинске опреме повећани су више пута због
набавке нове канцеларијске и медицинске опреме у галенској  лабораторији.

Издаци за набавку лекова и робе мањи су за 23,97% и износе  1,625.080.000 динара а
разлог смањења је укључивање приватних апотека у систем РФЗО, па је и број рецепата мањи
за 14,29% у односу на остварење из 2013.године.

Обавезе према добављачима у 2014.години износе 37.495.000 динара и мање су у односу
на 2013.годину за 47,81%. Разлог за оволико смањење је што је у 2014.години РФЗО уредно
извршавао своје обавезе према Апотеци Ниш а Апотека Ниш је у року од три дана, након
уплате РФЗО, извршавала своје обавезе према добављачима за лекове и робу а такође и што је
због смањења броја рецепата смањена и набавка.

Потраживања по основу продаје  и друга потраживања на дан 31.12.2014.године износе
242.337.000 динара и мања су у односу на 2013.годину за 27,43% када су износила
333.912.000 динара.Од укупног потраживања, РФЗО дугује 224.991.000 динара  а остало су
потрживања од Фонда војних осигураника, за неисплаћена боловања и од осталих купаца.



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗУ АПОТЕКA НИШ ЗА 2014.ГОДИНУ

Лист: 15
Листова: 15
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Извештаје који су саставни део Извештаја о пословању ЗУ Апотека Ниш за 2014.год.
израдили су:

I Извештај о реализацији планираног броја услуга ЗУ Апотека Ниш за 2014. годину

Дипл. ецц. Миодраг Пејић - Помоћник директора за финансијске, правне и опште
послове
Дипл.ецц. Иван Павловић – Шеф одељења финансијске оперативе, плана и анализе

II Извештај о раду на унапређењу пружања фармацеутске здравствене заштите ЗУ
Апотека Ниш за 2014.годину

Дипл.фарм. Тања Арсић – Помоћник директора за фармацеутску делатност,
Председник Стручног савета,  ПР Апотеке Ниш
Дипл.инж. Јелена Петровић - Менаџер квалитета, Председник Комисије за унапређење
квалитета рада;

III Извештај о финансијском пословању ЗУ Апотека Ниш по завршном рачуну за
2014.годину.

 Дипл. ецц. Снежана Тошић - Шеф одељења књиговодства.

У НИШУ, 25.02.2015. ДИРЕКТОР ЗУ АПОТЕКА НИШ

 ДР СЦИ.МЕД. ДИМИТРИЈЕ ЈАНКОВИЋ


