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1. ДЈЕЛАТНОСТ 

Основна дјелатност Јавне здравствене установе „Апотека Градишка“ Градишка је 

промет лијекова на мало, као и остале робе која је предмет промета у 

специјализованим продавницама у складу са позитивним законским прописима који 

регулишу предметну област. Асортиман робе и услуга које се прометују у апотекама у 

протеклом периоду  се проширио, тако да  се ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' Градишка 

бави и следећим дјелатностима : апотекарском дјелатношћу, трговином на мало 

парфимеријским и козметичким производима, трговином на мало медицинском 

робом и ортопедским помагалима, трговином на мало тоалетним препаратима, 

друмским превозом робе, трговином на мало прехрамбеним производима, трговином 

на мало играчкама, трговином на мало обућом и робом од коже, а у наредном 

периоду и трговином на мало путем поште или интернета. 

 У саставу ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' ради и Производно-галенска лабораторија 

која се бави производњом галенских препарата, и једина је лабораторија на подручју 

Републике Српске која послује у саставу јавне здравствене установе, и иста је 

оспособљена за производњу галенских препарата за  потребе других здравствених 

установа. 

 
 
 

2. ПРАВНИ СТАТУС И ВЛАСНИЧКА СТРУКТУРА 

 
Правни статус установе:  ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка послује као јавна 

здравствена установа у 100 %-ном власништву Града Градишка. 

Власничка структура Установе је приказана у следећој табели :  

 
Табела 1. Власничка структрура 

Опис 
% учешће у 

укупном капиталу 
Вриједност 

капитала 
Број акција 

Град  Градишка 100% 756.167. 0 

    

УКУПНО: 100% 756.167. 0 

 
Ова вриједност је и уписана у судском регистру Установе. 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И МЕНАЏМЕНТ 

 

Јавна здравствена установа „Апотека Градишка“ Градишка је организована у складу 

са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ 

„Апотека Градишка“ Градишка, интерним актом број 01-19/18 од 08.01.2018. 

Према наведеном интерном акту у Установи постоје три Сектора : 

1. Сектор апотека и апотекарских станица, 
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2. Производно - галенска  лабораторија и 

3. Сектор административно-стручних послова 

У сектору апотека и апотекарских станица послују следеће апотеке:  

- „Здравље“, „Центар“, „Ас“ и „Мента“ у Градишци 

- „Нова Топола“ у Новој Тополи 

- ''Козара“у Горњим Подградцима,  

- „Фармациа“ у Лакташима,  

- „Врбас“ у Бањалуци.  

Двије апотекарске станице  су лоциране  у Турјаку и Орахови. 

Производно-галенска лабораторија обавља послове производње галенских 

препарата за потребе наших апотека и за продају екстерним апотекама у складу са 

позитивним законским прописима који регулишу предметну област. 

У сектору административно стручних послова обављају се послови финансија и 

комерцијале, књиговодства, плана,анализе и контроле, правни,општи и кадровски 

послови, израда и достава извјештаја за статистику, и сви остали послови 

администрације по указаној потреби. 

Менаџмент Установе чини Директор Установе који за свој рад одговара Управном 

одбору ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' Градишка, именован од стране Оснивача. 

Директор се у руковођењу Установом и доношењу одлука, консултује или исте  у 

складу са овлаштењима препушта замјенику директора, руководиоцу Сектора 

апотека и апотекарских станица, руководиоцу Производно-галенске лабораторије,  

руководиоцу Сектора административно-стручних послова, те су исти за свој рад 

одговорни директору Установе.  

 

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

На дан 31.12.2019. године, у Установи су запослена 53 радника од којих је 38 

здравствених радника, а 15 нездравствених радника. 

ЈЗУ „Апотека Градишка“ Градишка кадровски је попуњена према следећој 

табели: 

Табела 2. Квалификациона структура запослених 

Р.бр. Квалификациона структура 

Структура запослених 
према полу 

Мушких Женских 

1.  Висока и виша стручна спрема 8 17 

2.  Средња стручна спрема 3 25 

3.  Остало 0 0 

УКУПНО:  11 42 

 
 

5. ОБИМ УСЛУГА 

У периоду 01.01.2019.- 31.12.2019. године остварени су укупни приходи у износу од 

7.277.097 КМ, што у односу на планиране приходе чини остварење од 105 индексна 
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поена. У односу на исти период прошле године укупни приходи су повећани за 10 

индексних поена.  

Укупан број рецепата реализованих у објектима Установе и фактурисаних Фонду 

здравственог осигурања Републике Српске износио је 149.575 комада и мањи је у 

односу на број рецепата у истом периоду прошле године за 18.976 комада. Приходи 

од фактурисаних рецепата Фонду здравственог осигурања Републике Српске су 

износили 1.553.762 КМ и мањи су од планираних за 13 индексних поена, док су у 

односу на приходе од фактурисаних рецепата за исти период прошле године мањи 

за 8 индексних поена. 

Приходи од продаје галенских препарата другим здравственим установама –

апотекама износили су 308.523 КМ   

 
 

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ 

У 2019.години није било значајнијих инвестиција у објекте, сем текућег одржавања 

истих. Од заначајнијих улагања у опрему наводимо да смо купили једно путничко 

возило ''Шкода Фабиа'' у износу од 19.500 КМ, за потребе комерцијалних послова.  

 

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ 

У посматраном периоду као проблем се може навести  смањење броја рецепата 

прописаних од стране тимова породичне медицине Дома здравља Градишка  из 

разлога прописивања тромјесечне терапије хроничним болесницима. У току 2019. 

године по овом основу приходи од услуга за издавање лијекова на рецепт су били 

мањи за 25.000 КМ. Иако примјена прописивања тромјесечне терапије утиче на 

финансијски резултат ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' исту подржавамо као практичну, 

те сматрамо да се повећањем цијене услуге и овај проблем може ријешити. У 

сталним смо контактима са Фармацеутском комором која се активирала како би се 

покушала изборити за бољи статус фарамецеутске дјалтности и цијену услуге.  

Исто тако ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' одобрава попуст од 10% пензионерима на 

одређене категорије лијекова и трошкови које имамо по овом основу на подручју 

Градишке су износили 26.787 КМ на годишњем нивоу.  

Као што се из претходно наведеног види смањење прихода по основу услуга за 

издане лијекове на рецепт и трошкови попуста за пензионере на подручју Градишке 

износе око 52.000 КМ на годишњем нивоу и исто представља велики терет за нашу 

Установу.  

Као што смо наводили и у претходним извјештајима потенцијални проблеми се могу 

јавити у функционисању апотекарских станица Турјак и Орахова, прије свега по 

питању рентабилности пословања истих. Наиме за пословање апотекарских станица 

је потребно испунити одређене услове које прописује Министарство здравља и 

социјалне заштите Републике Српске,  а промети који се остварују у тим станицама 

нису довољни за покривање трошкова пословања истих.  
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8. ЗАКЉУЧАК 

И поред наведених потенцијалних проблема у пословању, који су углавном 

финансијске природе,  можемо рећи да је ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' са успјехом 

обавила своју функцију у пружању здравствених услуга становништву у извјештајном 

периоду.  

У периоду 01.01.2019. до 31.12.2019.године ЈЗУ ''Апотека Градишка'' је остварила 

позитиван финансијски резултат – добит у износу од 20.169 КМ. 

 

9. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

 
Табела 3. Структура прихода 
Ред. 
бр. 

Приходи 
01.01. - 

31.12.2018. год. 
01.01. - 

31.12.2019. год. 
Индекс 

1. УКУПНИ ПРИХОДИ  6.640.005 7.277.097 110 

2. Приходи од ФЗО РС 1.690.261 1.553.762 92 

3. Приходи од готовинске 
реализације 

3.847.803 4.455.245 116 

4. Приходи од продаје правним 
лицима 

13.724 10.362 76 

5. Приходи од повезаних лица 189.388 188.565 100 

6. Приходи од продаје галенских 
препарата 

262.974 308.523 117 

7. Приходи од закупа 72.000 72.000 100 

8. Остали послони приходи 53.131 34.722 65 

9. Остали финансијски приходи 429.856 538.197 125 

10. Приходи од смањења обавеза 
према повезаном лицу 

74.123 109.164 147 

11. Остали разни приходи 6.745 6.557 97 

 
 
Табела 4. Структура расхода 
Ред. 
бр. 

Расходи 
01.01. - 

31.12.2018. год. 
01.01. - 

31.12.2019. год. 
Индекс 

1. УКУПНИ РАСХОДИ 6.626.409 7.256.230 110 

2. Набавна вриједност продане 
робе 

4.772.280 5.150.068 108 

3. Утрошене сировине и 
производне услуге 

258.092 277.952 108 

4. Плате запослених 1.205.678 1.293.912 107 

5. Остали трошкови пословања 390.359 534.298 137 

 
 
 
 
                                                                                                 ДИРЕКТОР : 

                                                                                 Прим. мр пх Свјетлана Ковачевић 

 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ "АПОТЕКА ГРАДИШКА" за 2019. годину      7/10 

 

 

 

 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ "АПОТЕКА ГРАДИШКА" за 2019. годину      8/10 

 

 

 

 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ "АПОТЕКА ГРАДИШКА" за 2019. годину      9/10 

 

 

 

 

 



Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ "АПОТЕКА ГРАДИШКА" за 2019. годину      10/10 

 

 

 

 


