
           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  давању  сагласности  на  План  рада  са 
финансијским планом Апотеке Ниш за 2013. годину.

II Предлог решења о давању сагласности на План рада са финансијским 
планом Апотеке Ниш за 2013. 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: 741-23/2013-03
У Нишу, 14.05.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА

Љубивоје Славковић, дипл. правник



На основу члана 37 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   ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на План рада са финансијским планом 
Апотеке Ниш за 2013. годину, усвојен одлуком Управног одбора Апотеке Ниш 
број 01-110/1, на седници одржаној 28.01.2013.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 28. 01. 2013. 
године Одлуком бр. 01-110/1 усвојио је План рада са финансијским планом 
Апотеке  Ниш  за  2013.  годину  и  доставио  Управи  за  дечију,  социјалну  и 
примарну здравствену заштиту.

Апотека  као  здравствена  установа  обавља  фармацеутску  здравствену 
делатност на територији града Ниша и 6 општина и то: Алексинац, Сврљиг, 
Ражањ, Гаџин Хан, Дољевац и Мерошина.

План  рада  Апотеке  сачињен  је  са  циљем  побољшања  квалитета  и 
квантитета  пружања  услуга  корисницима  и  омогућавања  боље 
приступачности услуга отварањем нових организационих јединица.

За планиране активности Апотека обезбеђује средства из прихода путем 
уговора са РЗЗО – Филијала Ниш, по основу уговора са војним фондом и од 
продаје робе и лекова грађанима и правним лицима.  Средства опредељена 
уговором са РЗЗО-Филијала Ниш троше се за набавку лекова који се издаје на 
рецепт и помагала преко апотека и партиципацију. Средства за инвестиционо 
улагање,  инвестиционо  текуће  одржавање  и  набавку  медицинске  и 
немедицинске опреме и текућег одржавања  обезбеђују се из буџета Града 
Ниша према потребама и приоритетима установе.

План рада са  финансијским планом Апотеке Ниш за  2013.  годину је 
сачињен  у  складу  са  Законом,  подзаконским  актима,  прописима  града  и 
циљевима садржаним у оснивачком акту, те с тога 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

      _______________





АПОТЕКА НИШ АПОТЕКА НИШ
               

               

ПЛАН РАДА СА ФИНАНСИЈСКИM 
ПЛАНОМ ЗА 2013. ГОДИНУ
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ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗДРАВСТЕНОЈ УСТАНОВИ АПОТЕКА 
НИШ

ПОСЛОВНО ИМЕ: .................... ЗУ АПОТЕКА НИШ

СЕДИШТЕ:................................... БУЛЕВАР ДР.ЗОРАНА 
ЂИНЂИЋА БР.6

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ..................... 018/ 512- 296

БРОЈ ФАКСА ..............................018/ 512- 297

Е-МАИЛ: ...................................... info@  apotekanis  .  co  .  rs  

Web:.................................................  http: www.apotekanis.co.rs

МАТИЧНИ БРОЈ: ...................... 07283741

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ (ПИБ): 100334157

ТЕКУЋИ РАЧУН: ......................... 840-582661-85

ОСНИВАЧ:...................................... ГРАД  НИШ

http://www.apotekanis.co.rs/
mailto:info@apotekanis.co.rs


ПЛАН РАДА

       Апотека  Ниш обавља фармацеутску  здравствену  делатност  и  део је 
система примарне здравствене заштите.  План рада Апотеке Ниш за 2013. годину 
сачињен је на основу стварне реализације  плана рада у 2012.  години.  Изради 
годишњег  плана  Апотеке  Ниш  претходила  је  детаљна  анализа  остварених 
резултата  пословања  у  2012.  години,  сагледавање  реалних  могућности  свих 
ресурса  и  потенцијала  Апотеке  Ниш  ка   побољшању  нивоа  фармацeутске 
здравствене услуге коју Апотека Ниш пружа становништву Нишавског Округа. 
Одлуком о оснивању Апотеке Ниш и Статутом Установе, предмет планирања су 
сви послови и задаци у оквиру фармацеутске здравствене делатности.

Делатност

Апотека Ниш је здравствена установа у којој се обавља фармацеутска делатност 
на примарном нивоу на подручју града Ниша и општина Алексинац, Ражањ, Гаџин 
Хан, Сврљиг, Дољевац и Мерошина, која 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 вандредне 
потребе;

• Праћење  савремених  стручних  и  научних  достигнућа  у  области 
фармакотерапије  и  пружања  грађанима,  зрдавственим  радницима,  другим 
здравственим установама и приватној пракси, као и другим заинтеросованим 
субјектима,  информације  о  лековима  и  одређеним  врстама  медицинских 
средстава;

• Израду магистралних и галенских лекова;
• Снадбевање  грађана  дечјом  храном,  дијететским  производима,  одређеним 

врстама козметичких и других средстава  за заштиту здравља и предметима 
опште намене у складу са актом који доноси надлежна комора (у складу са 
законом и прописима у циљу унапређења здравља);

• Унапређење фармакотерапијских  мера  и  поступака  у  рационалној  употреби 
лекова и одређених врста медицинских средстава;
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• Рационализацију трошкова  за  спровођење утврђених  терапијских  протокола 
лечења;

• Пријављивање,  прикупљање  и  праћење  нежељених  реакција  на  лекове  и 
медицинска средства, као и избегавање и смањивање тих реакција;

• Праћење и избегавање интеракције лекова;
• Спровођење превентивних мера за очување и заштиту здравља становништва 

поштујући  основне  принципе  фармакологије,  фармакоекономије  и 
фармаковигилансе;

• Спровођење програма здравствене заштите;
• Обезбеђивање услова за стално стручно усавршавање својих запослених;
• Праћење  фармакоекономских  аспеката  терапијских  протокола  лечења 

дефинисаним методолошким поступком;
• Организовање  и  спровођење  мера  у  случају  елементарних  и  других  већих 

непогода и вандредних прилика;
• И друге послове у складу са законом.

Своју делатност Апотека Ниш обавља на територији 11 општина са 393.357 
становника 

( Републички завод за статистику –попис 2011. године )

                 

Организација

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

• Служба апотека (укупно у свом саставу има 59 организационих јединица)
• Галенска лабораторија
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• Служба за медицинско снадбевање са централним магацином
• Јединица за фармакоинформатику
• Служба за правне, економско финансијске, информационе, техничке и друге 

стручне послове.

Служба  апотека обавља  промет  лекова  на  мало,  промет  медицинским 
средствима  и  производа  битних  за  здравље  људи,  израду  магистралних  лекова, 
праћење савремених стручних и научних достигнућа, активно учешће у промоцији 
здравља  и  спровођењу  превентивних  мера  за  очување  и  заштиту  здравља 
становништва. 

Галенска лабораторија израђује и испоручује апотекама, огранцима апотека, 
јединицама за издавање готових лекова галенске лекове: стерилне растворе, растворе, 
лосионе, масти, креме, гелове, капсуле, таблете, сирупе, ректалне и вагиналне облике. 
У  лабораторији  за  контролу  лекова  Галенске  лабораторије  врши  се  квалитативна 
анализа фармацеутских супстанци које се користе за израду магистралних лекова у 
апотекама  и  огранцима  апотека,  квалитативна  и  квантитативна  анализа 
фармацеутских супстанци које се користе за израду галенских лекова, квалитативна и 
квантитативна анализа магистралних лекова из апотека и огранака апотека.

Служба  за  медицинско  снадбевање са  централним  магацином  снадбева 
апотеке,  огранке  апотека,  јединице  за  издавање  готових  лекова,  лековима, 
медицинским  средствима  и  другим  производима  битним  за  здравље  људи  из 
делатности Апотеке Ниш.

Јединица  за  фармакоинформатику прати  информације  о  лековима  на 
тржишту, нежељена дејства и интеракције са другим лековима, и пружа информације 
о лековима корисницима услуга и свим организационим јединицама Апотеке Ниш.

Служба  за  правне,  економско  финансијске,  информационе,  техничке  и 
друге стручне послове обавља правне, нормативне, кадровске, опште, финансијско 
књиговодствене, планско аналитичке, информатичке, техничке као и друге послове за 
потребе Апотеке Ниш.
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 Организациона шема Апотеке Ниш

   Директор

   Управни одбор

Помоћник директора за
фармацеутску делатност

Помоћник директора
за финансијске

 
,

правне иопште послове

Служба апотека
   Руководилац

  Апотека

Огранак апотека
    

Јединица за издавање
      готових лекова 
         Руководилац
     

Служба за медицинско

  магацином 
         Руководилац
           

снадбевање са централним

Централни магацин
          

Служба за правне,економске
финанисјске,информационе,
техничке и др.стручне 

Руководилац

   Одељење за правне,
персоналне и опште 
         Руководилац

послове 

Одељење финансијске

         Руководила ц        
оперативе,плана и анализе

Одељење за системску 

           
      

хардверску и софтверску  
подршку

        Руководилац

Особа за односе са јавношћу(PR)

Галенска лабораторија
        Руководилац 
           

Одељење производње
         Руководилац
         

     Лабораторија за 
     контролу лекова
       Руководилац    

Токови управљања

Tокови информисања

Tокови сарадње

Заштитник права пацијената

Одељење књиговодства 
           Руководилац               

Одсек за медицинско
       снадбевање 
       Руководилац

Oдсек за одржавање
             и ппз 
       Координатор        

Лице за бзнр

Повереник за ОНО

Менаџер квалитета

Руководилац

Руководилац Руководилац

Jединица за 
fармакоинформатику
Координатор

Ревизор-интерни контролор

АПОТЕКА НИШ

          

 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ    

           Апотека Ниш је здравствена установа која у складу са Уредбом о плану мреже 
здравствених установа РС обавља фармацеутску делатност на примарном нивоу на 
територији града Ниша и општина Алексинац, Ражањ, Гаџин Хан, Сврљиг, Дољевац 
и Мерошина .
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1. Служба за правне, економско финансијске, информационе, техничке 
и друге стручне послове 
ул Булевар др Зорана Ђинђића  бр.6  

      Тел.:018/512-296, 018/512-281, фаx 018/512-297

2. Служба за медицинско снадбевање са централним магацином 
ул Војводе Танкосића бб

     Тел.: 018/4512-085, 4512-084, 429-240

3. Јединица за фармакоинформатику 
ул. Димитрија Туцовића бб

           Тел.: 018/261-133

    e-mail: apotekanis1@open.telekom.rs 

4. Галенска лабораторија
ул. Пантелејска бр.69

Тел.: 018/4213-674, 4212-152,  фаx 018/4213-674

СЛУЖБА АПОТЕКА

ГРАД НИШ  (272.818 становника)

Општина Палилула (74.683 становника)

1. апотека «ЕИ» Булевар Цара Константина бб 
2. апотека «Бубањ» Салвадора Аљендеа бб 
3. апотека «Железничар» Димитрија Туцовића бб 
4. апотека «Расадник» Старца Вујадина1 
5. јзигл «Ново Село» Ново Село
6. јзигл «Габровац» Габровац 
7. јзигл «Црвена Звезда» Шабачка 18
8. огранак апотека «Делијски Вис» Марина Држића бб
9. огранак апотека «Ледена Стена» Жртава Фашизма бб

Општина Пантелеј   (53.894 становника)

1. апотека «Ратко Павловић» Пантелејска 69 
2. апотека «Дурлан Плус» Деспота Ђурђа 2
3. јзигл «Каменица» Каменица 
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4. јзигл «Малча» Малча 
5. јзигл «Горњи Матејевац» Горњи Матејевац
6. јзигл «Доња Врежина»  Осми Конгрес 1

Општина Црвени Крст (33.241 становника)

1. апотека «Црвени крст» Булевар 12 фебруар бб 
2. апотека «Јастребац» Булевар 12 фебруар бр 82 (Хумска бб)
3. јзигл «Бранко Бјеговић» Инжињера Бирвиша бб
4. јзигл «Трупале» Трупале 
5. јзигл «Хум» Хум 
6. јзигл «Велепоље» Велепоље 
7. јзигл «Горња Топоница» Горња Топоница    
8. јзигл «Поповац» Поповац

Општина Нишка Бања (14.819 становника)

1. апотека «Нишка Бања» Српских јунака 2 
2. јзигл «Јелашница» Јелашница 
3. јзигл «Сићево» Сићево  
4. јзигл «Прва Кутина» Прва Кутина 
5. јзигл «Никола Тесла» Заплањска бб

Општина Медијана (96.140 становника)

1. апотека «Хигија» Обреновићева 36 
2. апотека «Здравље» Булевар др Зорана Ђинђића 6 
3. апотека «14 Октобар» Обреновићева 57 
4. апотека «1 Мај» Кнегиње Љубице 3 
5. апотека «Медиана» Булевар др Зорана Ђинђића 81 
6. апотека «Ћеле Кула» Синђелићев Трг 24 
7. апотека «Чегар» Војводе Танкосића бб 
8. огранак апотека «Дуваниште» Мајаковског бб 
9. огранак апотека «Еликсир» Византијски Булевар 1

ОПШТИНА АЛЕКСИНАЦ (53.894 становника)
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1. апотека «Арника» Момчила Поповића 23
2. апотека «Житковац» Драгољуба Вујића 27 
3. јзигл «Катун» Катун 
4. јзигл «Корман» Корман 
5. јзигл «Рутевац» Рутевац 
6. јзигл «Тешица» Тешица
7. јзигл «Гредетин» Гредетин 
8. јзигл «Мозгово» Мозгово

ОПШТИНА РАЖАЊ (9.676 становника)

1. апотека «Здравље» Партизанска бб 
2. јзигл «Витошевац» Витошевац 
3. јзигл «Скорица» Скорица 
4. јзигл «Нови Брачин» Нови Брачин 

ОПШТИНА ГАЏИН ХАН (8.770 становника)

1. апотека «Гаџин Хан» Милоша Обилића 61 
2. јзигл «Доњи Душник» Доњи Душник 
3. јзигл «Велики Крчимир» Велики Крчимир 
4. јзигл «Заплањска Топонца» Заплањска Топоница 
5. јзигл «Личје» Личје  

ОПШТИНА СВРЉИГ (14.724 становника)

1. апотека «Др.Миленко Хаџић» Хаџићева 22

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ (19.158 становника)

1. апотека «Дољевац» Дољевац 
2. јзигл «Малошиште» Малошиште
3. јзигл «Пуковац» Пуковац

ОПШТИНА МЕРОШИНА (14.317 становника)

1. апотека «Мерошина» Мерошина
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Радно време

Радно време Апотеке Ниш усаглашено је са радним временом здравствене службе на 
територији  Округа а у складу са одговарајућим одлукама општина, односно града 
Ниша.
Директор  Апотеке  Ниш  је  донео  24.12.2012.године  Одлуку  о  распореду  радног 
времена у оквиру радне недеље  у Апотеци Ниш за 2013. годину бр.01-2275/1.
Апотеке у саставу Апотеке Ниш одређене општим актом установе радним данима 
раде од 07.00 – 20.00 часова а суботом од 07.00 до 15.00 часова. “Дежурна” апотека на 
територији града Ниша одређена актом установе ради сваког дана од 00.00 до 24.00 
часова, а остале “дежурне” апотеке на територији општина Алексинац и Сврљиг раде 
радним  данима  од  07.00-20.00  а  недељом  од  08.00  до  15.00  часова.  Радно  време 
огранака и јединица за издавање готових лекова одређених општим актом установе 
утврђено је тако да прати радно време објеката у  чијем саставу се налазе.  Радно 
време апотека огранака и јединица за издавање готових лекова у време државних и 
верских празника утврђује се по одлуци директора а у складу са законом. 

Кадровска политика и план кадрова 

Запослени  Апотеке  Ниш представљају  њену  највећу  вредност.  Улагање  у  људске 
ресурсе представља
основ  даљег  напретка  и  развоја.  Кадровска  политика  представља  адекватно 
управљање људским ресурсима. Да би се поверени задаци остварили Апотека Ниш 
спроводи адекватну кадровску политику која се састоји од:

1. Распоређивање и оптимално упошљавање радника;
2. Прилив нових радника;
3. Формирање разних Комисија 

У  Апотеци  Ниш  се  обавља  велики  број  послова  који  су  различити  по  обиму, 
сложености, одговорности и потребном времену за њихово обављање. За обављање 
свих послова који су у делокругу рада Апотеке Ниш потребан је одговарајући број 
извршиоца, одговарајуће структуре и квалификације.

У Апотеци Ниш на дан 31. 12. 2012. године радило је 276 радника.

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У АПОТЕЦИ НИШ

ШКОЛСКА СПРЕМА БРОЈ РАДНИКА % УЧЕШЋА

- са високом школском спремом        132 47,83%
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- са вишом школском спремом      5 1,81%

- са средњом стручном спремом 112 40,58%

- НК и КВ радника 27 9,78%

УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 276 100,00%
                   

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ
  АПОТЕКЕ НИШ НА ДАН 31.12.2012. ГОДИНЕ 

  

Р.бр. Квалификација
Град
 Ни
ш

Алексинац Г.Хан Сврљиг Ражањ Дољевац Мерошина Свега:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

1

Дипл. 
Фармацеут 
специјалиста 5       5

2
Дипл. 
Фармацеут 103 6 1 2 1 2 2 117

3
Фармацеутски
технничар 64 14 3 5 4 5 2 97

СВЕГА  ЗДРАВСТВЕНИ 
РАДНИЦИ 172 20 4 7 5 7 4 219

         79,35%

2. АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ И ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ 

4
Дипл. 
економиста 4       4

5 Дипл.правник 2       2
6 Дипл. инжињер 4       4
7 Економиста 4       4
8 Инжињер 1       1

9
Екон.тех.и друга 
с.с. 14 1      15

10 НК-спремач 16 2  1 1 1 1 22

11
Транспортни 
радник 5       5

СВЕГА АДМИН.ФИН.И 
ТЕХ. РАДНИЦИ 50 3 0 1 1 1 1 57

         20,65%
УКУПАН БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 222 23 4 8 6 8 5 276

                        
                                        ОДНOС ЗДРАВСТВЕНИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА
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 АПОТЕКЕ НИШ НА ДАН  31.12.2012. ГОДИНЕ 

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

немедицински 
радници -57

 20,65% здравствени 
радници -219 

79,35%

здравствени
радници 219

немедицински
радници 57

Кадровски план за 2013. годину

У складу са планираним циљевима  за 2013. годину Апотека Ниш планира да 
незнатно смањи укупан број радника због природног одлива на 273 радника. 

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ
АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

ШКОЛСКА СПРЕМА БРОЈ РАДНИКА % УЧЕШЋА
- са високом школском спремом 
         132 48,35%
- са вишом школском спремом      

5 1,83%
- са средњом стручном спремом 

109 39,93%
- НК и КВ радника 

27 9,89%
ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

273 100,00%
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Апотека Ниш је ускладила свој кадровски план са предлогом Комисије Министарства 
Здравља  Републике  Србије  за  рационализацију  броја  запослених  у  здравственим 
установама. У складу са предлогом Комисије за рационализацију Министар здравља 
је донео Кадровки план за Апотеку Ниш. Укупан број запослених, на одређено  и на 
неодређено време у Апотеци Ниш је 273 радника.

  

Р.бр. Квалификација
Град
 Ни
ш

Алексинац Г.Хан Сврљиг Ражањ Дољевац Мерошина Свега

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ

1
Дипл. Фармацеут 
специјалиста 5       5

2 Дипл. Фармацеут 103 6 1 2 1 2 2 117

3
Фармацеутски
технничар 62 13 3 5 4 5 2 94

СВЕГА  ЗДРАВСТВЕНИ 
РАДНИЦИ 170 19 4 7 5 7 4 216

         79,12%

2. АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ И ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ 

4
Дипл. 
економиста 4       4

5 Дипл.правник 2       2
6 Дипл. инжињер 4       4
7 Економиста 4       4
8 Инжињер 1       1

9
Екон.тех.и друга 
с.с. 14 1      15

10 НК-спремач 16 2  1 1 1 1 22

11
Транспортни 
радник 5       5

СВЕГА АДМИН.ФИН.И 
ТЕХ. РАДНИЦИ 50 3 0 1 1 1 1 57
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         20,88%
УКУПАН БРОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ 220 22 4 8 6 8 5 273

                                                                                  

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ УАПОТЕЦИ НИШ

дипломирани 
фармацеути 117

42,86%

немедицински 
радници 57

20,88%

дипл. Фармацеути
спец. 5
1,83%

фармацеутски 
техничари 94

34,43%
фармацеутски техничари 94

дипломирани фармацеут 117

немедицински радници 57

дипл. Фармацеут спец. 5

 
     

Исплата зарада, накнада и других примања радника

У току пословне 2013. године, зараде, накнаде и друга примања радника вршиће се 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  доноси  директор 
Апотеке Ниш.     

       
       Едукација запослених                 

Апотека Ниш посебну пажњу посвећује едукацији запослених. 
Стручни  савет  Апотеке  Ниш је на  седници 14.11.2012.године усвојио  План 

стручног усавршавања здравствених радника у Апотеци Ниш за 2013.годину. Свим 
здравственим радницима неопходан је одређен број бодова за добијање лиценце за 
рад. План стручног усавршавања је тако направљен да сви здравствени радници имају 
могућност да остваре потребан број бодова неопходних за обнављање лиценце. 

Поред плана стручног усавршавања који се односи на лиценцу Апотека Ниш 
планира усавршавање осталих радника (нездравствени радници). 

Посебна  пажња посвећује  се  усвајању нових  знања  и  вештина  које  намеће 
тржиште да би се успешно остварили зацртани планови и циљеви.

       План улагања у опрему и информациони систем
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       Основни циљ инвестиционог улагања и развоја Апотеке Ниш је успостављање 
новог информационог система који ће побољшати успешност целокупног пословања. 
За остварење планираних циљева неопходна је иновирање постојећег софтвера који 
ће омогућити подизање квалитета фармацеутске услуге, информацију о доступности 
лекова, побољшање асортимана и постизање веће конкурентности.
        Да би се имплементирао нови информациони систем неопходно је умрежавање 
свих организационих јединица чиме би се повећала ефикасност целог система.

        План услуга

        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 који  се могу издавати  на лекарски  рецепт, 
доноси одлуку о висини партиципације, утврђује проценат учешћа лекова на рецепт, 
даје  предлог  Влади  РС  о  максималним  ценама  лекова  и  медицинско-технички 
помагалима који се издају  на Рп/ ОПП образац у апотекама. 
        Годишњи план обухвата план реализације лекова са Листе лекова који се издају 
на лекарски рецепт и реализацију лекова који нису на Листи лекова као и других 
производа (друга  комерцијална роба).  Апотека Ниш израђује  План свих лекова са 
Листе  лекова  и  медицинско-техничких  помагала  и  доставља  Институту  за  јавно 
здравље.
         План је тако направљен да обезбеђује  потпуну  доступност свих лекова и 
медицинско-техничких  помагала  у  сваком  периоду  током  године  свим 
осигураницима Нишавског Округа.

  

П Л А Н    Р А Д А        АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2013.год.

Р.Б. НАЗИВ УСЛУГЕ Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено Остварено План за

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 2.325.000

2

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

3

Издати лекови 
по РП - 
општина Гаџин 
Хан 80.920 80.840 104.625 103.299 109.918 105.509 90.269 75.000
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4

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

5

Издати лекови 
по РП - 
општина 
Алексинац 343.000 334.831 408.955 481.531 495.064 485.009 425.817 370.000

6

Издати лекови 
по РП - 
општина 
Сврљиг 153.600 155.800 179.825 180.721 178.761 174.331 153.221 135.000

7

Издати лекови 
по РП - 
општина 
Мерошина 67.900 68.215 84.558 91.160 92.440 91.626 75.503 65.000

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 3.125.000

             

         
    Становника: 393.357  (Р.З.З.С. за 2011.г. )   3.366.281
                                                                                                        

         План за град Ниш          2.325.000         
                Остале општине                800.000          
                Укупно:                            3.125.000  
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 У 2012. години остварен је број услуга ( рецепата и ОПП обрасци) за 10,15 % мање 
од планираних . Укупно је остварено  3.366.281 рецепата и ОПП обрасци. План броја 
услуга ( рецепата и  ОПП образаца)  пројектован је на бази oчекиваног предрачуна 
РФЗО-а  за  2013. годину.  Предвиђено  је  да  се  у  Апотеци Ниш реализује  укупно 
3.125.000 рецепата и налога.
         
           План рада у домену унапређења фармацеутске здравствене заштите

У  циљу  побољшања  пружања  фармацеутске  здравствене  заштите, 
приближавања и хармонизације са европском регулативом, а са намером задржавања 
позиције  коју  Апотека  Ниш  има  на  тржишту  наставља  се  континуитет  рада  на 
стандардизацији  фармацеутске  здравствене  заштите,  заштити  животне  средине  и 
заштити здравља и безбедности на раду. Основни циљ успостављеног интегрисаног 
система  менаџмента  је  подизање  квалитета  фармацеутске  здравствене  заштите  и 
укупног  рада  Апотеке  Ниш  у  корист  пацијената-корисника  услуга,  запослених  и 
локалне заједнице. ЗУ Апотека Ниш планира да у 2013. години одржава и побољшава 
интегрисани систем менаџмента (ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001).

ЗУ Апотека  Ниш је  постигнутим  резултатима  у  имплементацији  стандарда 
стекла услове да у 2013. годинини конкурише за Националну награду за пословну 
изврсност «Оскар квалитета».   

Уколико  финансијске  могућности  Апотеке  Ниш  дозволе  Апотека  Ниш  ће 
током 2013. године           покренути поступак добијања акредитације.

 План рада Галенске лабораторије

             Решењем Министарства здравља од 01.10.2012. год. регистровани су галенски 
лекови.

Апотека Ниш планира да у 2013. години настави израда галенских лекова, са 
посебним акцентом на промовисање својих производа. У том контексту се планира 
израда каталога галенских лекова, флајера и организовање промотивних активности 
са циљем побољшања продаје.            
         

            ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АПОТЕКЕ НИШ ЗА 2013. ГОДИНУ

Финансијски план Апотеке Ниш за 2013. годину урађен је на бази остварења 
прихода и расхода Апотеке Ниш за 2012. годину, oчекиваног предрачуна средстава 
Републичког  фонда  за  здравствено  осигурање  за  2013. годину  као  и  на  бази 
предвиђених трошковних параметара.
            Као важне елементе финансијског плана за 2013. годину треба узети и следеће 
чињенице:

- Укупна накнада Апотеци Ниш према Предрачуну средстава РФЗО 
за  2012 годину  ,  за  набаку  лекова  који  се  издају  на  рецепт  и 
појединих  помагала  (Уговор  са  Фондом  здравственог  осигурања) 
износила је  1.716.579.000,00 динара. Апотека Ниш је фактурисала 
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1.818.749.648,14 динара што је  5,95% више од уговореног износа. 
РФЗО-а за 2012. годину намењен апотеци Ниш.

- Дуг РФЗО-а према Апотеци Ниш на дан 31.12.2012. године износи 
632.829.092,00 динара.           

  ПРИХОДИ
 

Укупни приходи за 2013. годину планирани су у износу од  2.344.125.000,00 
динара и они су мањи од остварених у 2012. години за 1,59%. 

Структура прихода:
1. Приходи по основу Уговора са РФЗО-ом

1.589.425.000,00 дин. или 67,80% од укупно планираног прихода
2.   Приходи по основу Уговора са војним фондом  7.000.000,00

или 0,30% од укупно планираног прихода.
3.  Приходи од продаје робе и лекова грађанима и  правним лицима
      744.000.000,00 дин или 31,74% од укупно планираног прихода  
4.  Остали приходи
      3.700.000,00  дин или 0,16% од укупно планираног прихода 

  

  

 РАСХОДИ

Планирани расходи за 2013. годину  износе 2.342.125.000,00 динара и они су мањи од 
остварених у 2012 год. за 1,36%. 
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Структура расхода:

            1.  Планирани издаци за набавку робе и лекова
1.896.715.000,00 дин или 80,98% у укупним расходима

2.   Планирани расходи за запослене  (+трошкови путовања запослених)
380.930.000,00 дин или  16,27% у укупним расходима

3.   Планирани остали расходи
64.480.000,00 дин или  2,75% у укупним расходима

 

                 
  
                              За  2013. годину планиран је суфицит у износу од 2.000.000,00 
динара.          
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НАПОМЕНА
ДУГ РФЗО НА ДАН 31.12.2012. 
ГОДИНЕ 
РФЗО КАСНИ У ПЛАЋАЊУ ПРЕКО 
150 ДАНА 632.776.000

   Полугодишње или на крају године могуће је остварити суфицит односно добит који 
се  може смањити   у  корист  расхода  запослених   и  крај  године  завршити  са 
позитивним резултатом а све под условом да су сви остали показатељи прихода и 
расхода у складу са планираним и у складу са позитивним законским прописима.
                                                                             
           Закључак:                                                

Изради годишњег  Плана  рада  Апотеке  Ниш  претходила  је  анализа 
остварених  резултата  у  претходним  годинама  и  сагледавање  реалних 
могућности  за  даљи развој  и  побољшање фармацеутске  здравствене  заштите 
становништва. План рада установе је израђен на бази предлога  планова рада 
руководиоца свих Служби који  дају  своје  сугестије за  побољшање продаје и 
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побољшање пословног амбијента а затим је усклађен са реалним финансијским 
могућностима Апотеке Ниш.

                                                                                           

У  Нишу, јануара 2013. године                                      Директор Апотеке Ниш
                                                                                      Радојко Матић-дипл.ецц.спец.
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