
            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 14.05.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I Утврђује се  Предлог решења о  усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш 
за 2012. годину.

II Предлог  решења о  усвајању Извештаја о пословању Апотеке Ниш за 2012. 
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 Радојко Матић,  специјалиста економских наука,  директор Апотеке 
Ниш.

Број: 741-17/2013-03
У Нишу, 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу  члана  37,  тачка  24 Статута  Града  Ниша („Службени лист 
Града  Ниша“,  бр.  88/2008),  Скупштина  Града  Ниша  на  седници  одржаној 
___________ 2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I   УСВАЈА СЕ  Извештај о пословању Апотеке Ниш за 2012. годину, 
усвојен одлуком Управног одбора Апотеке  Ниш број 01-242/1 , на седници 
одржаној дана 26.02.2013.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, _____________ 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 26. 02. 2013. 
године Одлуком бр. 01-242/1 усвојио је Извештај о пословању Апотеке Ниш 
за   2012.  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  2012. 
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

      _______________





ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ АПОТЕКЕ НИШ
ЗА 2012.ГОДИНУ

Извештај о пословању Апотеке Ниш  за 2012.годину обухвата финасијске показатеље на 
основу Биланса стања на дан 31.12.2012.године и Биланса прихода и расхода  за период 
01.01.-31.12.2012.године.
Апотека Ниш има закључен уговор о финансирању трошкова за лекове и помагала који 
се  издају  на  лекарски  рецепт  и  послује  у  складу  са  њим.Такође,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 2012.години исказала суфицит у износу од 1.565.000 динара.Такође,је 
искористила  и  3.907.000  динара   средства  која  су  наменски  била  опредењена  у 
2011.години  за  набавку  нефинансијске  имовине-  опреме  и  материјала  за  Галенску 
лабораторију која је реновирана у 2012.години.
Укупни приходи и примања као и расходи и издаци приказани су у Табели 1.

Табела 1: Основни показатељи пословања

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2011.
    Износ

  I-XII 2012.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1
Текући приходи и
     примања 2.296.697 2.730.331 118,88

2 Текући приходи     13.475 16.668 123,69

3

Примања од продаје 
нефинансијске 
имовине 2.283.222 2.713.663 118,85

4

Наменски опредељна 
средства у 2011
и средства 
амортизације  3.907  

5
Текући расходи и
       издаци 2.288.181 2.732.673 119,42

6 Текући расходи        400.541 406.400 101,46

7

Издаци за 
нефинансијску
            имовину 1.887.640 2.326.273. 123,23

8 Вишак прихода 8.516 1.565  



УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Апотека Ниш је у 2012.години  остварила  укупне приходе у износу од 2.730.331.000 
динара што је више за 18,88% у односу на 2011.годину.  У укупном приходу продаја 
лекова и помагала који се издају на лекарски рецепт и партиципација учествују 77,96%, 
остали извори или тзв.сопствени приходи учествују са 21,47% а остатак чине приходи 
који се рефундирају.

За  разлику  од  2011.године,када  је  партиципација  књижена  као  сопствени  приход  у 
2012.години се она књижила као приход РФЗО ,па је тако и  сопствена средства показују 
велико смањење.

Табела 2: Укупни приходи и примања по изворима

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2011.
    Износ

  I-XII 2012.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1
Текући приходи и
     примања 2.296.697 2.730.331 118,88

2
РФЗО-лекови и 
помагала     1.474.289 1.895.729 128,58

3 Партиципација  233.076 100,00

4 РФЗО- боловање 519 761 146,62

5
Министар.-породиљско
        боловање        9.575 14.421 150,61

6
Из осталих извора
           810.936 586.344 72,30

7 Из буџета Града Ниша 1.378   

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Укупни расходи и издаци у Апотеци Ниш у 2012.години износе 2.732.673.000 динара
што је за 19,42% више него у 2011.години.Од укупних расхода 69,71% чине расходи за 
набавку лекова и помагала на терет РФЗО сто се види из Табеле 3.



Табела 3: Укупни расходи и издаци  по изворима

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2011.
    Износ

  I-XII 2012.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1
Текући приходи и
     примања 2.288.181 2.732.673 119.,42

2
РФЗО-лекови и 
помагала     1.227.332 1.905.039 155,21

3
Текући расходи из 
РФЗО 259.836 222.392 85,58

4 РФЗО- боловање 519 642 123,69

5
Министар.-породиљско
        боловање        12.093 13.180 108,98

6
Из осталих извора
 текући расходи          787.023 591.420 75,14

7 Из буџета Града Ниша 1.378 .  

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

У  2012.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 
406.400.000 динара или 1,46% више у односу на 2011.годину. 

Расходи за запослене чине 87,61%  текућих расхода и износе 356.065.000 динара или 
1,98% више него у 2011.години.

Социјална давања запосленима већа су за 16,56% и износе 15.774.000 динара од чега 
највећи износ су расходи који се рефундирају ( боловање и породиљско боловање) и 
износе 13.822.000 динара. Отпремнине и помоћи запосленима су већи за 122,84% а то је 
износ отпремнине за седморо запослених који су у 2012.години отишли у пензију.

Трошкови  за долазак и одлазак са посла су мањи за 11,78% и износе 7.482.000 динара.До 
смањења је дошло због повећаног неопорезивог износа за порез и премештаја који су 
утицали на смањење трошкова.

Јубларне награде су мање за 5.855.000 динара из разлога што су у 2011.години исплаћене 
јубиларне награде  за 2009,2010 и 2011.годину а у 2012 само за текућу годину.
Стални трошкови показују повећање од 7,53% а ту спадају: трошкови платног промета 
,трошкови електричне енергије,комунални трошкови ,трошкови комуникација,осигурања 
и закупа.

Услуге комуникација су мањи за 33,14% ,трошкови осигурања за 6,07% док трошкови 
закупа бележе раст од 148,77% због повећања закупа у апотеци Еликсир у ТЦ Меркатор.



Трошкови службених путовања у земљи износе 1.230.000 динара и већи су за 16,25% у 
односу на 2011.годину.

Услуге по уговору су мање за 19,86% и износе 4.782.000динара.Највеће смањење је код 
компјутерских,услуга  образовања  и  стручних  услуга.Код  стручних  услуга  се  књиже 
уговори  о  делу  за  професоре  који  држе  предавања  фармацеутима  због  неопходних 
бодова,испитивања електричних инсталација и стручни налази за сировине и препарате 
Галенске  лабораторије.Како  Галенска  лабораторија  због  реновирања  није  радиле 
неколико месеци то је и разлог смањења ових трошкова.

Специјализоване  услуге  су  повећане  за  25,00%  а  односе  се  на  испитивање  ПП 
апарата,фотокопирање и укоричавање обавештења која су неопходна апотекама.
Текуће поправке и одржавање објеката и опреме је мање за 7,80% и износи 5.099.000 
динара.

Трошкови метријала су мањи за 29,05% и износе 6.784.000 динара.Највеће смањење је 
код материјала за посебне намене – водоводни,електро материјал и други материјали за 
поправке  и  опремање  апотека.Они  у  2012.години  износе  726.000  динара  док  су  у 
2011.години  износили  1.887.000  динара.Смањење  је  и  код  административног 
тј.канцеларијског материјала.

За  6,47%  повећане  су  остале  текуће  дотације  и  трансфери  а  односе  се  на  плаћања 
буџетском  фонду  за  рехабилитацију  инвалидних  лица,што  је  регулисано  Законом  а 
Апотека Ниш има обавезу да плаћа за 5 инвалидних лица сваког месеца.

Трошкови  за  набавку  опреме  износе  2.192.000  динара  и  покривени  су  у  целости  из 
средстава амортизације из ранијих година.

Трошкови за набавку сировина и амбалаже су драстично смањени из разлога што се 
реновирала Галенска лабораторија  и није радила неколико месеци.

Преглед Текућих расхода за 2012.годину  са индексима смањења и повећања приказан је 
у Табели 4.



Табела 4: Текући расходи

Ред.број       О  П  И  С
    Износ

  I-XII 2011.
    Износ

  I-XII 2012.
 Индекс

   4:3
1 2 3 4 5

1 Текући расходи 400.541 406.400 101,46

2 Расходи за запослене   349.137 356.065 101,98

3 Стални трошкови 24.855 26.727 107,53

4 Трошкови путовања 1.369 1.324 96,71

5 Услуге по уговору 5.967 4.782 80,14

6
Специјализоване 
услуге        460 575 125,00

7
Текуће поправке и 
одржавање 5.530 5.099 92,20

8 Материјал 8.614 6.784 78,75

9
Остале дотације и 
трансфери 2.099 2.235 106,47

10
Порези,обавезне таксе 
и казне 589 1.185 201,18

Обавезе  према  добављачима  у  2012.години  износе  520.085.000  динара  и  мање  су  у 
односу на 2011.годину када су износиле 896.530.000 динара.Разлог за оволико смањење 
је смањење броја дана дуговања РФЗО.

Потраживања  од  купаца  на  дан  31.12.2012.износе   643.974.000  динара  од  којих  је 
потраживање  од  РФЗО  632.776.000  динара  ,  док  су  на  дан  31.12.2011.година  она 
износила 1.184.332.000 динара а потраживање од РФЗО 1.171.261.000 динара.  

                                                                                                Извештај саставио,
                                                                                 Снежана Тошић,шеф рачуноводства


