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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 сљедећим 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'' Градишка, ради и Производно-галенска
лабораторија, која се бави производњом галенских препарата и једина је Производно
– галенска лабораторија на подручју Републике Српске, која послује у саставу јавне
здравствене установе. 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
Град Градишка
УКУПНО:

% учешће у
укупном капиталу
100%
100%

Вриједност
капитала
756.167.
756.167.

Број акција
0
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 01-166/20 од 19.05.2020.
године.
Према наведеном интерном акту у Установи постоје три Сектора :
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1. Сектор апотека и апотекарских станица,
2. Сектор Производно - галенске лабораторије, 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 и
Координатору административно стручних служби и послова, те су исти за свој рад
одговорни директору Установе.

4. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ
На дан 31.12.2020. године, у Установи су запослена 54 радника од којих је 40
здравствених радника, а 14 нездравствених радника.
ЈЗУ “АПОТЕКА ГРАДИШКА“ Градишка кадровски је попуњена према следећој
табели:
Табела 2. Квалификациона структура запослених
Р.бр.

Квалификациона структура

1. Висока и виша стручна спрема
2. Средња стручна спрема
3. Остало
УКУПНО:

Структура запослених
према полу
Мушких
Женских
7
17
2
28
0
0
9
45
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5. ОБИМ УСЛУГА
У периоду 01.01.2020.- 31.12.2020. године остварени су укупни приходи у износу од
7.309.563 КМ, што у односу на планиране приходе чини остварење од 100 индексна
поена. У односу на исти период прошле године укупни приходи су повећани за 0,5
индексних поена.
Укупан број рецепата реализованих у објектима Установе и фактурисаних Фонду
здравственог осигурања Републике Српске износио је 150.000 комада и већи је у
односу на број рецепата у истом периоду прошле године за 425 комада. Приходи од
фактурисаних рецепата Фонду здравственог осигурања Републике Српске су
износили 1.385.013 КМ и остварени су по плану за 2020 годину, док су у односу на
приходе од фактурисаних рецепата за исти период прошле године мањи за 11
индексних поена.
Приходи од продаје галенских препарата другим здравственим установама –
апотекама износили су 306.083 КМ

6. ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА И ИЗВЕДЕНИ РАДОВИ
У 2020.години није било значајнијих инвестиција у објекте, сем текућег одржавања
истих.
.

7. ПРОБЛЕМИ У ПОСЛОВАЊУ
У посматраном периоду основни проблеми у пословању су узроковани актуелном
пандемијом и првенствено се огледају у паду опште потрошње која се дијелом односи
и на апотекарски сектор. Иако су остварени планирани приходи, пословање у току
године је трпјело велике осцилације, те је било периода када смо планиране приходе
остваривали са 70 % од планианих прихода, а исто тако и периода када су исти
остваривани иса 130 % од плана. Ово се првенствено односи на периоде у години када
су из епидемиолошких разлога границе биле затворене и на снази примјена
ограничења кретања када сми имали смањене приходе, а у периодима када су тзв.
''пикови епидемиолошког вала'' имали промете много веће од планираних.
Иако су остварени планирани приходи, структура робе која се прометовала у току
2020.године није онаква каква је планирана на основу претходних година У вези са
структуром промета логистика у фармацеутском ланцу је претрпјела велике промјене
јер неки стандардни и велики системи који су нам главни добављачи нису били
спремни за наведену ситуацију те смо морали брзо реаговати и сналазити се у
набавци одређених врста роба, првенствено заштитиних средстава и опреме.
Исто тако велик изазов је био сачувати запослене од инфекције, у чему смо великим
дијелом и успијели те су сви наши објекти били на услузи становништву цијело вријеме
трајања епидемије, а апотека ''Здравље'' у Градишци је радила и током трајања
забране кретања.
Значајна финансијска средства су утрошена на дезинфекцију радних просторија и
заштиту запослених на радном мјесту, што је директно утицало и на остварени
пословни резултат.
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И у ранијим извјештајима смо наводили потенцијалне проблеме функционисања
апотекарских станица Турјак и Орахова, прије свега по питању рентабилности
пословања истих.

8. ЗАКЉУЧАК
И поред наведених проблема у пословању, који су углавном у вези са актуелном
пандемијом, можемо рећи да је ЈЗУ ''АПОТЕКА ГРАДИШКА'' са успјехом обавила своју
функцију у пружању здравствених услуга становништву у извјештајном периоду.
У периоду 01.01.2020. до 31.12.2020.године ЈЗУ ''Апотека Градишка'' је остварила
позитиван финансијски резултат – добит у износу од 21.627 КМ.

9. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
Табела 3. Структура прихода
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Приходи
УКУПНИ ПРИХОДИ
Приходи од ФЗО РС
Приходи од готовинске
реализације
Приходи од продаје правним
лицима
Приходи од повезаних лица
Приходи од продаје галенских
препарата
Приходи од закупа
Остали послони приходи
Остали финансијски приходи
Приходи од смањења обавеза
према повезаном лицу
Остали разни приходи

01.01. 31.12.2019. год.
7.277.097
1.553.762

01.01. 31.12.2020. год.
7.309.563
1.385.013

4.455.245

4.419.213

99

10.362

80.793

779

188.565

258.444

149

308.523

306.083

102

72.000
34.722
538.197

120.000
120.155
423.664

167
1001
84

109.164

140.879

470

6.557

45.319

1510

01.01. 31.12.2019. год.
7.256.230

01.01. 31.12.2020. год.
7.287.834

5.150.068

5.057.846

98

277.952

300.815

108

1.293.912
534.298

1.402.306
526.867

108
97

Индекс
101
89

Табела 4. Структура расхода
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.

Расходи
УКУПНИ РАСХОДИ
Набавна вриједност продане
робе
Утрошене сировине и
производне услуге
Плате запослених
Остали трошкови пословања

Индекс
99
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