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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, нуспојавама, 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 2020. години била је следећа:
 магистар фармације .....................................................................................
 фамацеутски техничар ...............................................................................
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Апотека је имала два тима запослених, што је омогућило рад у двије смјене.
Простор
ЈЗУ „Апотека Шамац“ ради у простору који изнајмљујемо од „Fructa Trade“
Дервента. У овим просторијама започели смо са радом 03.07.2015. године.
Закупнина пословног простора износи 585,00 КМ са ПДВ-ом, што је на
годишњем нивоу 7.020,00 КМ, а то је огромна ставка за једну малу апотеку.
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, у свакој смјени ради по један магистар
фармације. Радним данима Апотека ради 12 часова, а суботом 7 часова.
Апотека је сертификована у јануару 2017. године од стране Агенције за
сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета - АСКВА.
Циљ увођења програма сертификације здравствених установа у здравствени систем
Републике Српске је успостављање система рада у здравственим установама који
омогућава:
 сигурност пацијената и особља,
 веће повјерење корисника у систем здравствене заштите,
 стално унапређење процеса рада,
 стварање једнаких или приближно једнаких услова за пружање здравствених
услуга у цијелом систему здравствене заштите РС и
 заштиту животне средине.

III
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТИ

ЈЗУ Апотека Шамац је на крају 2020. године имала позитиван финансијски
резултат.
Остварени укупни приходи
Укупни расходи
Добит

572.919,95 КМ
571.481,00 КМ
1.438,95 КМ
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ПРИХОДИ:





Главнину прихода чине приходи од продаје и они износе 510.502,00 КМ или
89,11%.
Приход од услуга издавања лијекова на рецепт које сноси Фонд здравственог
осигурања Републике Српске износи 17.111,00 КМ или 2,98 %.
Приходи од остварених акција ( дневне и мјесечне, телемаркетинг, рабат, cassa
sconto) износе 39.533,14 КМ или 6,90 %.
Приходи према одлуци Владе РС у вези са Корона вирусом износе 5.773,81 КМ,
тј. ( 5.000,00 КМ -помоћ здравственим радницима и 773,81 КМ- уплата за пореске
обвезнике због смањења прихода у периоду април-мај).

РАСХОДИ:


У структури расхода највећа ставка је набавна вриједност продате робе и она
износи 443.910,57 КМ или 77,68 %.



Бруто зараде запослених износе 85.610,31 КМ или 14,98 %.



Осталих 41.872,12 КМ или 7,34% расхода чине:

бруто накнаде по уговору
топли оброк
бруто накнаде члановима Управног одбора
утрошени репроматеријал-галенска лабораторија
утрошак електричне енергије
канцеларијски материјал, кесе, траке за штампач
дневнице и путни трошкови
превоз радника
поклон пакетић за Нову годину
ПТТ услуга
накнада за воде
републичка административна такса
мантили за запослене
телефон и интернет
телефон-фискална каса
закуп пословног простора
амортизација основних средстава
материјал и резервни дијелови
Корона- Влада РС-исплата радницима
фармацеутски отпад
Котизација-стручно усавршавање
годишње сервисирање фискалне касе

10.156,74 КМ
0,00 КМ
347,22 КМ
214,45 КМ
2.366,93 КМ
661,29 КМ
917,10 КМ
5.013,80 КМ
29,87 КМ
165,37 КМ
48,00 КМ
60,00 КМ
82,20КМ
617,84 КМ
96,00 КМ
6.000,00 КМ
1.516,97 КМ
1.018,89 КМ
5.000,00 КМ
0,00 КМ
752,99 КМ
55,00 КМ
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преглед завршног рачуна- АПИФ
трошкови здравствених услуга-санитарни преглед
трошкови платног промета
накнада за шуме
противпожарна заштита
Фабис програм
осигурање радника
остали отрошкови
мањак
отпис робе са истеклим роком трајања
УКУПНО



72,00 КМ
200,00 КМ
2.671,22 КМ
401,04 КМ
171,18 КМ
1.200,00 КМ
110,00 КМ
226,29 КМ
346,14 КМ
1.353,69КМ
41.872,12 КМ

Дуг Фонда здравственог осигурања према Апотеци 31. 12. 2020. године износио
је 36.463,64 КМ .

Дана 31.12.2020. године извршен је попис робе, готовинских еквивалената и
готовине, потраживања и обавеза.
Нађено је следеће стање:
Готов новац у благајни, на рачуну 2430
Новчана средства на рачуну код Развојне банке, рачун 2410
Депозит-на издвојеном рачуну

1.735,31 КМ
6.549,29 КМ
350,00 КМ

Стање потраживања је следеће:
 На рачуну 2010-купци, салдо износи ................................................... 36.316,14
КМ, што представља дуговање Фонда здравственог осигурања Републике
Српске према Апотеци за лијекове издате на рецепт.
 Остала потраживања- конто 2010- купци..................................................477,44 КМ
Стање обавеза је следеће:
 На рачуну 4320-добављачи, салдо износи ......................................... 97.852,96 КМ
Од тога:
Phoenix d.o.o. Бијељина
Интерпромет Нови Град
ИЦМ Бијељина
Херцеговиналијек , Брчко
Медиком Бијељина
Р&Б Медикал Бијељина
Остали добављачи
УКУПНО

31.059,96 КМ
888,83 КМ
2.113,13 КМ
62.940,49 КМ
256,76 КМ
485,39 КМ
108,40 КМ
97.852,96 КМ
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-5Залихе робе у апотеци:


На рачуну 13030 – залихе робе у Апотеци ......................................... 89.979,27 КМ



Евидентиран је и мањак робе у износу од 346,14 КМ, што је књижено на терет
расхода.
Евидентиран је и отпис робе са истеклим роком у износу од 1.353,69 КМ, што је
књижено на терет расхода.
Смањен обим посла узроковао је велики отпис робе, пошто се радило о роби
набављеној у периоду прије корона вируса.



Структуру укупних средстава ЈЗУ „Апотека Шамац“ чини:
1. Обртна имовина .....................................................................................113.121,00 КМ
Структуру сталних средстава чине:
Опрема:
1. Бруто књиговодствени износ ...........................................................60.933,00 КМ
2. Исправка вриједности по основу амортизације ..............................57.675,00 КМ
3. Нето књиговодствена вриједност .................................................... 3.258,00 КМ
Апотека не посједује нематеријална улагања.
Струтуру текућих средстава чине:
1. Залихе робе у апотеци
2. Потраживања од купаца
3. Готовина на жиро рачуну





Залихе трговинске робе у малопродаји евидентирају се по малопродајним
цијенама.
Сва потраживања од купаца односе се на домаће купце и на ФЗО РС.
У току обрачунског периода извршено је усаглашавање потраживања и овјера
ИОС-а са ФЗО РС.
Готовина на жиро рачуну налази се код једине пословне банке – НЛБ Развојна
банка Бања Лука.

Укупна вриједност капитала
Државни капитал
Нераспоређени добитак ранијих година
Нераспоређени добитак текуће године
Губитак ранијих година - поплава

16.005,00 КМ
15.008,00 КМ
31.294,00 КМ
1.439,00 КМ
31.736,00 КМ
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У структури обавеза нема дугорочних обавеза, пошто није било дугорочног
задуживања по основу кредита код банака. Такође, није било ни краткорочних
кредита. Све обавезе Апотеке односе се на обавезе према добављачима и износе
97.853,00 КМ.
IV
УТИЦАЈ КОРОНЕ НА ПОСЛОВАЊЕ АПОТЕКЕ

Корона вирус је увелико утицао на рад Апотеке. Април и мај мјесец су били
најтежи мјесеци у 2020. години. Страх од заражавања, смањено кретање становништва,
полицијски сат и недолазак наших и страних држављана из иностранства утицали су на
пад промета и до 45% у односу на мјесечни просјек.
Апотека послује по принципу исплате зарада запосленима према приходима који
су били у текућем мјесецу. Због свега наведеног, исплаћене зараде биле су ниже од 10
до 40%. Зараде у априлу и мају износиле су 60% укупних нето зарада запослених.
Због недостатка средстава Апотека није била у могућости да исплаћује топли
оброк запосленима.

V
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 2020. 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.
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У току 2020. године снабдјевеност Апотеке је била добра. Снабдијевали смо се
лијековима из веледрогерија из Републике Српске и располагали свим препаратима са
позитивне листе.
Апотека је имала у 2020. години мали број рецепата, што је узроковано великим
бројем апотека у самом граду, а и оним које су локацијски на много бољем мјесту од
нас, пошто су уз сам Дом здравља. На територији Општине тренутно се налази 8
апотека , а у самом граду 6, и све издају лијекове на рецепт. Конкуренција је велика,
тако да смо се трудили да осмислимо начин да привучемо што већи број пацијената.
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
развој 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.
Наш циљ је да се у 2021. години максимално ангажујемо и усмјеримо све
капацитете ка комерцијалној продаји, пошто је сваке године мањи број рецепата због
велике удаљености од Дома здравља.
Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Апотека Шамац“ усвојен је на
сједници Управног одбора,одржаној 23.03.2021. године.

.
ДИРЕКТОР
_______________________________
Магистар фарм. Дубравка Пантелић

