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I
Историјат ЈЗУ „Апотека Шамац“
ЈЗУ Апотека Шамац основана је 01. 08. 1995. године од стране Скупштине
Општине Шамац и од тада ради као самостални правни субјект.

-

Апотека Шамац у својој дјелатности врши:
медицинско снабдијевање становништва лијековима, помоћним љековитим
средствима и средствима за хигијену,
израђује магистралне препарате,
прати савремена научна и стручна достигнућа у области фармакотерапије,
води законом прописане евиденције и шаље извјештаје надлежним државним
службама.

У свом раду у складу са принципима “Добре апотекарске праксе“ пружа пацијентима
информације о правилној употреби лијекова, нус појавама, интеракцијама и
токсичности лијекова.
За обављање своје дјелатности апотеке су дужне да испуњавају законом прописане
услове у погледу кадра, простора и опреме.

II
Kaдровска структура
Кадровска структура запослености у Апотеци у 2015.години била је следећа:
-

магистар фармације............................ 2
фамацеутски техничар ...................... 2

Апотека је имала два тима запослених, што је омогућило рад у двије смјене.

-2Простор
ЈЗУ „Апотека Шамац“ ради у простору који изнајмљујемо од „Fructa Trade“
Дервента. У новим просторијама започели смо са радом 03.07.2015. године након веома
тешког периода за апотеку, што је било узроковано великим падом промета и
смањеним бројем рецепата.
Комисија Министарства здравља Републике Српске извршила је пријем објекта
дана 01.07.2015. године и одобрила употребу пословног простора за рад.
Закупнина пословног простора износи 585,00 КМ са ПДВ-ом, што на
годишњем нивоу износи 7.020,00 КМ, а то је огромна ставка за једну малу апотеку.
У поплави нам је уништена сва опрема и инвентар. Захваљујући добављачима и
произвођачима лијекова, успјели смо да отпочнемо са радом. Већина опреме је
добијена на реверс, а намјештај смо добили дијелом као донацију, дијелом је на реверс,
а дијелом смо је набавили властитим средствима.
Опрема
Техничка опремљеност Апотеке је задовољавајућа и испуњава законом прописане
услове.
Министарство здравља Републике Српске издало је рјешење којим се одобрава
ЈЗУ Апотека Шамац обављање промета на мало лијековима и медицинским средствима
(рјешење број:11/07-507.2-263/15 од 03.07.2015. године).
У складу са законским прописима да у свакој смјени мора радити магистар
фармације, Апотека је годинама радила само у једној смјени. У 2015. години запослили
смо магистра фармације, тако да је продужено и радно вријеме Апотеке на 12 часова.

III
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ

ЈЗУ Апотека Шамац је на крају 2015. године имала негативан финансијски
резултат.
- остварени су укупни приходи ................................ 479.206,00 КМ
- укупни расходи износе ........................................... 488.251,00 КМ
- губитак.......................................................................
9.045,00 КМ
Приходи:
- Главнину прихода чине приходи од продаје и они износе 422.078,00 КМ или 88,08%.
- Приход од услуга издавања лијекова на рецепт које сноси Фонд здравственог
осигурања Републике Српске износи 22.703,00 КМ или 4,74%.
- Приходи од оствареног рабата износе 34.425, 00 КМ или 7,18 %.
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- У структури расхода највећа ставка је набавна вриједност продате робе и она износи
383.355,00 КМ или 78,52 %.
- Бруто зараде запослених износе 80.895 ,00 КМ или 16,57 %.
- У 2015. години нисмо исплаћивали топли оброк и путне трошкове запосленим
радницима.
- Осталих 24.001,00 КМ или 4,91 % расхода чине:
- трошкови текућег одржавања,
- струја,
- закупнина,
- амортизација,
- трошкови одржавања чистоће,
- поштански трошкови,
- трошкови платног промета,
- директни порези,
- таксе,
- комунални трошкови,
- канцеларијски материјал,
- осигурање радника,
- ситне набавке и други ситни трошкови, .
- Дуг Фонда здравственог осигурања према Апотеци 31. 12. 2015. године износио
је 80.283,66 КМ .
Дана 31.12.2015. године извршен је попис робе, готовинских еквивалената и
готовине, потраживања и обавеза.
Нађено је следеће стање:
-

У благајни је било готовог новца у износу 1.755,00 КМ, што представља
дневни пазар од 31.12.2015. године.
Стање на жиро рачуну по посљедњем изводу Развојне банке од 31.12.2015.
године износи 6.620,00 КМ.
На издвојеном рачуну, депозита је било 350,00 КМ.

Стање потраживања је следеће:
- На рачуну 2010-купци, салдо износи ..................................................95.626,00 КМ
Стање обавеза је следеће:
- На рачуну 4320-добављачи, салдо износи...........................................161.856,00 КМ
Залихе робе у апотеци:
- На рачуну 13030 – залихе робе у Апотеци……………………………65,309,00 КМ
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артикла са истеклим роком трајања, укупне вриједности 570,68 КМ. Овај износ је
књижен на терет расхода.
Улагања у 2015. години
Пресељење у нови објекат је захтијевало улагање за гријање и климатизацију у
износу од 7.500,00 КМ и у грађевинске радове, тј. у преградне зидове и
водоинталатерске радове у износу од 3.610,00 КМ. Имали смо издатке око пресељења и
регистрације на новој адреси у износу од 1.240,00 КМ.
Укупна улагања око пресељења у нови објекат су 12.350,00 КМ.

IV
Апотека, као јавна здравствена установа, обавезна је да издаје лијекове на рецепт
са А, Б, и А1 листе уз 0% маржe, по принципу услуге од 1,22 КМ плус ПДВ, по
једном издатом рецепту, без обзира на цијену коштања лијека. Ова цијена услуге се
сваке године одређује од стране Фонда здравственог осигурања Републике Српске, тако
да никада не знамо колико ће она износити у текућој години.
На лијековима који су у слободној продаји Апотека остварује маржу од 20%. На
основу овога, може се закључити да Апотека послује по двострукој правној регулативи
. Њен рад прописује и контролише Министарство здравља РС и са те стране дужна је да
води здравствене евиденције и поштује прописе из области здравства. Са
друге стране, регистровани смо под шифром дјелатности -трговина. Обвезник смо
ПДВ-а и морамо да се уклапамо, односно испоштујемо многобројне законске прописе,
што усложњава наше пословање и повећава трошкове.
У извршавању наших редовних обавеза испољавају се и одређене потешкоће.
Листа лијекова који се издају на рецепт стално се проширује, тако да се смањује удио
комерцијалне продаје. У пропорцији са смањењем продаје на коју се зарачунава 20%
марже, а повећањем удјела у укупном промету лијекова који се издају на рецепт,
смањују се наши приходи.
И поред објективних потешкоћа, радници Апотеке су у 2015. години уложили
максимум напора да би се испоштовали сви законски прописи. Апотека је настојала да
набави лијекове по што повољнијим цијенама како би изашла у сусрет корисницима
својих услуга.
У току 2015. године снабдјевеност Апотеке је била добра. Снабдијевали смо се
лијековима из веледрогерија из Републике Српске и располагали свим препаратима са
позитивне листе.
У првих шест мјесеци 2015. године Апотека је имала смањен број рецепата, што
је узроковано повећањем броја апотека које су се отвориле у самом граду и које су
локацијски на много бољем мјесту од нас, пошто су уз сам Дом здравља. На територији
Општине тренутно се налази 7 апотека , а у самом граду 5, и све издају лијекове на
рецепт. Конкуренција је велика, тако да смо се трудили да осмислимо начин да
привучемо што већи број пацијената.
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запошљавањем још једног магистра фармације,како је то одређено законским
прописима.
На цјелокупан промет Апотеке утичу и добра сарадња са пацијентима, Домом
здравља, веледрогеријама и Фондом здравственог осигурања Републике Српске.
Досадашња сарадња је била успјешна, а настојаћемо да се она још више прошири.
Наставићемо да корисницима наших услуга и убудуће будемо на располагању у жељи
да им дамо сва потребна упутства у погледу правилног кориштења лијекова.
Мјесто и улога Апотеке у систему здравствене заштите у последњих неколико
година се знатно промијенила.Апотека, пратећи савремене трендове,проширујући обим
својих дјелатности и услуга, прилагођавајући се захтјевима корисника, расту и развоју
фармацеутске индустрије, а у складу са добром праксом и уз пуно поштовање етичких
норми. У наредном периоду инсистираћемо на примјени и сталном преиспитивању и
унапређењу усвојених процедура и поштовању стандарда Добре апотекарске праксе и
Етичког кодекса.
Због наведених поблема у пословању у првих шест мјесеци 2015.године и због
улагања у нови објекат, претходну годину завршили смо са негативним финансијским
резултатом.
Пресељењем на нову локацију створиле су се могућности за повећење промета у
комерцијалној продаји, чији раст очекујемо и у 2016.години, што није случај и у
погледу издавања лијекова на рецепт, гдје је забиљежен огроман пад.
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_______________________________
Магистар фарм. Дубравка Пантелић

