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И З В Ј Е Ш Т А Ј 

о  раду  и финансијском   пословању  ЈЗУ “АПОТЕКА  ФОЧА“  Фоча   

у  периоду  од  01.01. - 31.12.2020. године 

 

 

Јавна здравствена установа „Апотека  Фоча“ Фоча (у даљем тексту: 

Апотека) је здравствена установа коју је основала Општине Фоча одлуком 

Скупштине општине Фоча од 13. јуна 1994. године. 

 

Одлуком Скупштине општине Фоча број: 01-022-1 oд 28.01.2010.  године 

Апотека је извршила усклађивање своје организације са Законом о систему 

јавних служби, од када послује под пуним називом: Jавна здравствена установа 

„Aпотека Фоча“ Фоча, као и скраћеним називом: ЈЗУ „Апотека Фоча“ Фоча, 

који су равноправни у примјени и који су уписани у судски регистар. 

 

 

У оквиру своје основне и допунске дјелатности Апотека се бави: 

- снадбијевањем становништва, здравствених установа и других организација 

лијековима и даје потребна упутства о њиховој правилној употреби, 

- набавком и прометом лијекова на мало,  

- издавањем лијекова на рецепт и без рецепта, 

- снадбијевањем дјечијом храном и дијететским производима, 

- израђивањем магистралних и галенских препарата, 

- пружањем услуга које служе у сврху промоције здравља и превенције 

болести, здравственог васпитања и савјетовања ради очувања и унапређења 

здравља грађана. 

 

У извјештајном периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године Апотека је 

остварила  наведене  финансијске приходе и расходе : 

 

Структура  остварених прихода у извјештајном  периоду у односу на 

исти период  претходне двије године  је сљедећа: 

 

ОСТВАРЕНИ  УКУПНИ  ПРИХОДИ : 

                                                                              Исказано у КМ 

Упоредни показатељи у                           2020.г          2019. г.           2018. г.           

Укупни приходи                                  1.959.490        1.984.872      1.988.059 КМ                                           

           

од тога:  

-. приход од наплате рецепата               556.523           607.059        708.510  КМ                                                     

 

- приход од продаје  робе                 1.291.050        1.223.062      1.136.222  КМ     

                                                                                                                      

- приход од помоћ Владе РС                    13.000   ---             ---    КМ 

-остали  пословни приходи                      90.845          145.618          142.917   КМ      

                         

 ( рабат за плаћање у валути, на промет 

 и рабат од  фабрика –ХЕМ-КРКА-ЛЕК)  

- рефундација боловања                          8.072              4.637              ------   КМ             

- приход од смањења обавеза од 

општине Фоча које је отписала                ------           4.496              -------  КМ           

             

 

                                             



1. Приход остварен издавањем лијекова на рецепт Фонду здравственог 

осигурања РС 

 

Приход остварен издавањем лијекова на рецепт Фонду здравственог 

осигурања  у току 2020. године је: 

 

БРОЈ  ИЗДАТИХ  РЕЦЕПАТА          2020.г             2019.г              2018.г      

 

УКУПНО                          64.428             70.295           72.701 КМ                                                                

 

 Из наведених показатеља види се да је број рецепата из године у годину 

мањи (просјек од 7.000 рецепата мјесечно сманјем је на око 6.000 рецепата)   

           

У приходу, вриједност фактурисаних лијекова на рецепт Фонда здравственог 

осигурања и осталим купцима садржана је набавна вриједност лијекова, која је 

највећи трошак Апотеке, што се види из табеле.                        

Структура укупне фактурисане вриједности : 

                                                                 2020. године      2019.година        2018.год.   

                       

УКУПНО ФАКТУРИСАНО                     556.523          607.059       708.510  КМ        

БЕЗ ПДВ 

а) Набавна вриједност лијекова                   468.045          511.810        611.239 KM 

б) Услуга фактури. ФЗО без ПДВ                 78.602            85.759          88.695 KM       

ц) Fактур. осталим купцима (Болница, 

ДЗ,C.S RAD и други купци) је                        9.876              9.490            8.576  КМ                                                                 

     

Вриједност услуге по једном рецепту у 2020. години je 1.43 КМ (1,22 КМ 

без  ПДВ) за издавање лијека и услуга растварања и израде магистралног лијека. 

Вриједност услуге се није мјењала дужи период. 

 Напомињемо да  се на један рецепт изда од 1 па чак и до 9 кутија 

појединих лијекова а све за једну услугу по рецепту.    

Потребно је напоменути да издавање лијекова обавља стручно лице 

(дипломирани фармацеут) који мора водити рачуна о дијагнози, индикацији која 

је наведена или није наведена на рецепту, евидентирати шифру лијека, водити 

рачуна о датумима, потписима и печатима здравствене установе која издаје 

рецепт и још других података. 

Све то Апотека обавља за наведену услугу, без обзира која је вриједност 

лијека и броја кутија које се издају на један рецепт, а да не говоримо о даљој 

обради рецепата (фактурисање, канцеларијски материјал) и другим трошковима 

који су везани за обраду рецепата. 

 Информације ради, за потписивање уговора о снадбијевању са Фондом 

здравства за период 2019 и 2020.годину, Апотека  није морала испуњавати  

услове о томе да предузеће послује позитивно, висини  плата дипломираних 

фармацеута и техничара и залиха лијекова за наредна три мјесеца , како је то 

био случај у претходним годинама, и када је Фонд мијењао Позитивну листу 

више пута у току године. 

            Из Извјештаја је уочљиво да приход од услуге од Фонда здравственог 

осигурања РС може да покрије само дио  личних примања запослених,  око 3-

(три)  бруто плате, а да не говоримо о другим трошковима као што је:  

канцеларијски материјал који је потребан за фактурисање сваких петнаест дана, 

како је условљено од стране Фонда, струја, телефон за набавку лијекова, 

трошкови гријања, закуп пословних простора  и други трошкови.  

 

 

 



ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ У ГОТОВИНИ 

 

Приход од продаје робе за готовину у 2020. години у односу на исти период 

прошлих 2018 и 2019 година јe: 

 

Исказано у КМ 

                                                              2020. г.       2019. Г  2018.г 

 

УКУПНО                                         1.291.050            1.223.062           1.136.222 КМ                          

        

 Наплату у готову путем фискалних каса чини: 

- Набавна вриједност лијековама,  

- Партиципација,(само  набавна вриједност лијека)                

- Остварена маржа у дневним пазарима.                                                        

Од наплате у готовом новцу у 2020 години  маржа Апотеке, која се креће од  0 

%  до 20 %, је   зарада (маржа)  на лијекове  268.849 КМ.  

 Све остало је набавна вриједност продатих лијекова и партиципација . 

 

2. ОСТАЛИ ПРИХОДИ ОСТВАРЕНИ У 2020.ГОДИНИ 

 

 Остали приходи остварени у 2020. години у односу на претходне године 

2018 и 2019  је: 

                                2020.г  2019.г.  2018.г.  

_______________________________________________________________ 

УКУПНО                                  98.917 КМ       154.751 КМ           142.532 КМ 

 

Приход од рабата      90.846  КМ      145.618   КМ        142.532 КМ           

Приход од рефунд.болов.        8.072  КМ          4.637   КМ            -------------- 

Смањење обавеза 

 према Општини Фоча            ------                   4.496   КМ       ---------- 

 

 Остварени приходи  односи се на одобрени рабат остварен за промет 

набавке лијекова од добављача  за измирење обавеза према њима у валути  по 

потписаним уговорима  и рабат од фабрика (ХЕМОФАРМ, КРКА, ЛЕК, 

АЛКАЛОИД, и др.)  за промет њихових производа. .   

 Остали приход (рабат) је веома битан за пословање Апотеке јер из марже 

и услуга које оствари  није у могућности да покрије трошкове  без додатних 

рабата који се дефинишу уговорима са добављачима.  Из тих разлога је важно 

изабрати  најповољнијег добављача који даје највећи проценат рабата. 

 

ПОТРАЖИВАЊА АПОТЕКЕ 

 

Потраживања Апотеке од купаца су:    2020.г            2019. г          2018 г.           

 

                                                                      182.714         120.773    242.961 КМ  

Структура  потраживања  са 31.12.2020.г: 

             Купци                                                   дуг 

-  Фонд Здравственог осигурања                                                      140.179  КМ 

-  Болница Фоча                                                          237  KM 

-  Дом здравља Фоча                                                                              4.531  KM         

-  Дом здравља Чајниче                         ---------                                  25.652  KM 

- Остали купци                                                                                      12.115  КМ 

 



Наплата издатих лијекова на рецепт који су фактурисани Фонду здравственог 

осигурања била је углавном  путем цесија (директно плаћање добављачима) а 

један мали износ плаћен  је на жиро рачун Апотеке од стране осталих купаца. 

 

ОБАВЕЗЕ  АПОТЕКЕ 

 

Структура обавеза Апотеке за 2020.годину  у односу на период двије предходне  

године је: 

Опис        2020.г                    2019. г                     2018. г             

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- обавезе према добављачима               618.405             638.131             725.863 КМ                                                      

- обавезе за доприносе  и ЛП                  29.563               27.265               27.436 КМ                                                                   

- остале обавезе из резултата                    1.560                1.150                  1.490 КМ                                                              

- обавезе за ПДВ,водни.шуме,                10.992                9.084                  5.652 КМ   

  противпожарна,  итд.                                                      

   Укупно обавезе                                  660.520             675.630             760.441 КМ  

                                    

 Ни у овој години нису укалкулисанo дио  спорних обавезе према добавњачу од    

за које је покренута  тужба . 

 

У 2020. години Апотека је имала обавезу да плати  85.974 КМ на име 

пореза на додату вриједност а обавезе за ПДВ  на крају 2020. године  су  

9.977 KM која је плаћена до десетог јануара 2021.године. .  

 

Укупно је уплаћено  75.997 КМ,  просјечно  око   6.333  КМ  мјесечно.  

 

Залиха лијекова на дан 31.12.2020. година  је у вриједности од 

               2020.г               2019.г       2018.г 

Укупне залихе                               293.318        447.538      397.422  KM        

 

Залихе лијекова су  по продајним цијенама (укалкулисана маржа и пдв). 

 

Структура остварених расхода у извјештајном периоду: 

 

ОСТВАРЕНИ  РАСХОДИ: 

 

Упоредни показатељи за         2020. г.      2019. г.         2018.г 

                                                                        

- УКУПНИ  РАСХОДИ                       2.003.245       1989.083    2.038.466 КМ         

                                 

Остварени расходи у 2020. години су  већи  у односу на расходе  прошле 

године.  

 

Расходе у  извјештајном периоду  у односу на претходну годину чине  

сљедеће позиције:                        2020.г         2019.г         2018 г. 

 

- набавна вриједност продате робе                  1.580.546   1.575.515   1.603.960 КМ            

-трошкови  бруто  личних примања          277.099      280.096      290.173 КМ       

- остале накнаде   - топли оброк            33.591        31.762        44.786 КМ 

- исплата радницима помоћ Владе РС                  13.000         ------          -------  КМ                                                                                

- накнаде члановима Управног одбора                   5.970         5.970          5.970 КМ         

- трошкови горива, угља  и енергије                     11.894         9.868        12.657 КМ 

 

 

 



-трошкови осталог материјала (канце. 

мат. за чишчћње, мате. за оправке и одрж)                   3.876        5.894     4.806 КМ                                              

- амортизација                                                                  7.711        7.676     7.948 КМ  

- накнаде за обављање привремених и  

повремених послова                                                      12.976       16.381  13.928 КМ      

- ПТТ трошкови, РТВ таксе                                            3.634         3.615    3.735 КМ      

- трошкови закупа за Апотеку 2, Чајниче и Калин.    13.454      13.454  13.454 КМ 

- трошкови адвокатских услуга                                      2.135        -------    ------  КМ     

-исплата за рођење дјетета и др,помоћи             955         4.899    3.309 КМ      

-тро. стучног образ(семинари, претп.С.Глас.                  764            368       849 КМ        

(обнова лиценци, кнјиге опијара и дневнице). 

-трошкови осигурања имовине и лица                          1.730         1.567    1.796 КМ     

-трошкови платног промета           6.351         6.321    5.795 КМ   

-чланарине                           726            726       712 КМ      

-републичке, комуналне и судске таксе                      18.935         7.341    9.374 КМ    

- камата                                       29                4       750 КМ 

-расход робе за протеклим роком                                   3.383        4.395    8.097 КМ                                  

- трошкови превоса са посла и на посо                             726           579     ------ КМ     

 - помоћ  и остали поклони                                                 540           270       618 КМ 

-трошкови у складу са прописима и остали трошк          ----         1.788       ---- КМ         

- репрезентација                  96            198      188 КМ          

- трошкови комуналних услу                                              994           915      915 КМ     

- остале непроизводне услуге                               2.130         9.481   4.644 КМ      

( поштарина, поправке и ос усл)               

Укупно расхода                               2.003.245   1.989.083  2038.464     

 

Расходи отварени у 2020.години су  већи  од расхода у  2019.години. 

 

 

Апотека је остварила негативан пословни  резултат. 

                                              2020.г                           2019. год.              2018. год. 

ДОБИТ                             ---------                             --------                   --------                                                  

 

ГУБИТАК                     43.755                            4.211                    50.405  КМ  

Све трошкове  наведене у извјештају  Апотека је финансирала искључиво 

из  својих  прихода.  

Томе треба додати и реалну чињеницу да се приходи Апотеке смањују и 

због лоше куповне моћи становника      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У погледу броја ангажованих радника, у 2020 години ангажовано је 13 

запослених, у 2019.години било је ангажовано 12 радника. 

 Апотека је имала 13 запослених а структура је следећа::  

- 3 дипломирана фармацеута,  

- 8 фармацеутских техничара,  

- 2 административна радника  

Пријавњен је  и магистар фармације на 4 сата  који је запослен у приватној 

апотеци Ехпера у Фочи. 

Радно вријеме Апотеке је од 08 - 20 часова сваким радним даном, 

суботом од 08 - 16 часова. 

           Апотека дежура недељом и празницима  у  времену прописаном од сране  

надлежних органа из Општине. 

 

                           ДИРЕКТОР 

             Мр пх  РАДМИЛА  ПАВЛОВИЋ 

 

                                                                 ______________________________ 

                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

             Прим.мр сц.мед.  СЕНКА   МИЛИЋ  

                  

                                                                  


