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Апотека  „Београд“  је  током периода  I  ‐  XII  2020.  године  у  редовним активностима  успешно 

обавила  улогу  у  снабдевању  грађана  лековима,  медицинским  средствима  и  другим  производима 

значајним за здравље људи. У складу са Законом о лековима и медицинским средствима у промету 

су обезбеђени квалитетни, сигурни и безбедни лекови и медицинска средства, а такође и сви остали 

производи који се налазе у промету су испуњавали законом прописане услове.  

  Полазне основе за топ менаџмент Апотеке „Београд“, уз поштовање дефинисане мисије, визије 

и  пословне  политике,  подразумевају  да  лидерство  у  модерном  пословању  значи  вођење  људи  у 

организацији на начин да се афирмише креативност, јаснију визију будућности и правца кретања, ради 

стварања  радне  климе  у  којој  су  нове  идеје  више  него  добродошле,  као  и  сталну  тежњу  да  се 

запослени  инспиришу  у  правцу  пословне  изврсности,  а  у  циљу  добробити  корисника  и  осталих 

заинтересованих страна. Сагласно томе, менаџмент развија стратегију за остварење општих циљева 

који  проистичу  из  усвојених  стратешких  докумената.  Стратегија  за  постизање  циљева  је  била: 

одржавање  лидерске  позиције,  унапређење  пословања,  унапређење  улоге  Апотеке  „Београд“  у 

примарној здравственој заштити становништва, унапређење заштите животне средине и безбедности 

и здравља запослених. Поред тога, спроведен је читав низ активности у области едукације пацијената, 

интезивирања  сарадње  са  локалном  самоуправом  и  институцијама  здравствене  заштите. 

Континуирано је вршена афирмација кроз маркетинг и односе са јавношћу, уз спровођење концепта 

друштвене одговорности. 

Током  2020.  године  начин  извештавања  свих  сектора  Апотеке  „Београд“  се  огледао  у 

периодичном  (месечном/кварталном)  извештавању  на  основу  предвиђеног  плана  ПЛАНИРАНО/ 

РЕАЛИЗОВАНО. 

 

1. СЕКТОР АПОТЕКА 
 

Основну  делатност  апотеке  представља фармацеутска  здравствена  делатност  која  обухвата: 

промоцију  здравља,  превенцију  болести,  праћење  интеракција  и  нежељених  дејстава  лекова, 

снабдевање становништва лековима, медицинским средствима и другим производима значајним за 

здравље људи  и  побољшање  и  одржавање  квалитета живота;  пружању  услуга  и  давању  савета  и 

упутстава о правилној употеби лекова и осталих производа и давању савета и упутстава о могућим 

нежељеним ефектима и интеракцијама лекова. 

 
Апотека  „Београд“  у  свом  саставу  има  стодеветнаест  (119)  апотека,  које  покривају  све 

београдске  општине.  Апотека,  као  основна  јединица  у  области  фармацеутске  делатности,  је  део 

примарне здравствене заштите становништва и врши снабдевање грађана лековима који се издају на 

рецепт, као и медицинским средствима, лековима који се продају без рецепта, биљним и дијететским 

производима,  и  осталим  производима  за  унапређење  здравља.  Магистрална  израда  лекова 

представља  специфичну  услугу  која  задовољава  индивидуалне  потребе  пацијента,  и  као  важан 

сегмент рада обавља се у већини апотека. У циљу боље организације мреже апотека и доступности 

фармацеутске здравствене заштите континуирано је вршен обилазак потенцијалних локација апотека 

које би биле одговарајуће за отварање нових апотека. 

 
У циљу континуираног усклађивања броја запослених са потребама условљеним променама радног 
времена  објеката  и  организације  рада  за  време  ванредног  стања,  услед  ситуације  изазване 
епидемијом,  у  периоду  2019‐  2020.  године  урађено  је  У  циљу  континуираног  усклађивања  броја 
запослених са потребама условљеним променама радног времена објеката и мреже апотека као и 
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повећањем  зарада  урађено  је  1157  Анекса  уговора  о  раду,  као  и  58  Решења  о  привременом 
премештају  кадра  по  апотекама,  а  у  току  2020.  године  390  Анекса  уговора  о  раду  (63  за  време 
ванредног стања), као и 281 Решења о привременом премештају кадра по апотекама (51 за време 
ванредног стања).  

 
 
Највећи пад укупног промета у 2020. односу на исти период 2019. године забележиле су апотеке при 

домовима  здравља  (Милош Младеновић,  Богдан  Вујошевић  Синиша  Ђаја,Клинички  центар,  Свети 

Сава, Космај 1, Радомир Николић, Горњи Град...) услед актуелне епидемиолошке ситуацијеизазване 

корона вирусом (смањено прописивање рецепата у домовима здравља, преусмеравање пацијената и 

лекара у ковид амбуланте, претварање здравствених станица у ковид центре). Пад укупног промета је 

забележен и у апотекама које су у периоду ванредног стања биле привремено затворене. Током целе 

године,    због  епидемиолошке  ситуације,  пословало  се  са  мањим  бројем  апотека,  које  су  биле 

привремено затваране или радиле са измењеним режимом рада (рад у једној смени), што је значајно 

утицало на приходе Апотеке „Београд“. 

 
Апотеке  које  су  повећале  укупан  промет  2020.године  у  односу  на  2019.годину  су:  Блок  61/62, 

Калуђерица, Студентски дом, Бежанијска коса, 19.септембар, Стари Ђерам, Жагубица. 

 
Број рецепата у периоду јануар‐децембар 2020.године смањен је због ванредних околности у раду 

домова здравља због епидемије изазване корона вирусом. Значајан пад у броју рецепата  је уочен 

нарочито  у  априлу и мају  2020.године,  услед прописивања  хроничне  терапије  на дужи  временски 

период (6 месеци), због чега велики број пацијената није одлазио код изабраног лекара по рецепте. 

Из тог разлога, дошло је до пада како у броју, тако и у финансијској вредности рецепата, с тим што пад 

у  финансијској  вредности  рецепата  није  толико  изражен,  обзиром  да  највећи  удео  у  издатим 

лековима  (56,15%) и даље имају скупљи лекови(лекови чија је цена изнад1.000,00 дин.). Пад у броју 

рецепата се највише одразио на апотеке при домовима здравља.  

Као разлог пада броја рецепата може се навести и нова услуга Министарства здравља‐ Е рецепт, који 

је ступио на снагу 1.3.2018. године, са којом корисници услуга своју терапију могу реализовати у било 

којој другој апотеци у граду, укључујући и приватне апотеке које такође имају могућност издавања 

лекова на Е рецепт. 

 
Значајно повећање ручне продаје  у односу на исти период претходне године условљено је повећаном 

продајом дезинфекционих средстава, заштитне опреме (маске, рукавице, итд) и препарата за јачање 

имунитета,  због  епидемиолошке  ситуације,  док  је  продаја  осталих  производа  била  на 

задовољавајућем нивоу. 

 
У периоду јануар‐децембар 2020. активностима Сектора за маркетинг у сарадњи са произвођачима 

реализовано је 127 акција снижења цена ( од 5 до 50% ), при чему су произвођачи преузели део или 

цео износ попуста. 

 
Тај тренд раста се наставио до априла 2020.године, због значајне продаје дезинфекционих средстава 

израђених у Апотеци „Београд“  (нарочито током марта 2020.год.), док  је у другој половини године 

вредност радне таксе пала услед смањеног прописивања магистралних рецепата од стране лекара 

услед  епидемиолошке  ситуације  (измештање  лекара  са  кожних  клиника  у  ковид  амбуланте  и 

смањеног одласка пацијената код лекара). Паду радне таксе делом је допринела и неправилност при 
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евидентирању и наплати радне таксе, која је уочена у апотекама. 

 
Анализом личних карата апотека за период јануар‐децембар 2020. године закључено је да апотека 

„Клинички  центар“  покрива  своје  расходе  без  бонитета,    док  4  апотеке  покривају  расходе  са 

бонитетима:  Његош,  Први  Мај,  Младен  Стојановић,  као  и  апотека  Винча  за  3  месеца  колико  је 

пословала у 2020.години. 

Укупан остварени промет  за период  јануар‐децембар 2020.године  у односу на    исти период 2019. 

године је  мањи само за 8,41% (у односу на пад од 12,22% у 2019.години у поређењу са 2018.годином) 

чему  је  допринело  значајно  повећање  ручне  продаје  (8,75%  у  односу  на  2018.годину,  а  12,25%  у 

односу  на  2019.годину).  Због  смањеног  броја  рецепата  услед  ситуације  измењеног  рада  домова 

здравља,  привременог  затварања  појединих  апотека  Апотеке  „Београд“  перманентно  током  целе 

године, као и нарастајуће конкуренције од стране приватног сектора дошло  је до пада прихода из 

марже  по  основу  издавања  лекова  и  медицинских  средстава  на  рецепт  (у  износу  од  719.050.757 

динара,  односно  18,26%).  

Остале  активности  Сектора  апотека  у  периоду  јануар‐децембар  2020.  године  обухватале  су: 

активности око прерасподеле запослених из привремено затворених апотека током ванредног стања 

услед пандемије изазване корона вирусом, преиспитивање мреже апотека са гледишта оптималних 

потреба  и  рентабилности,  израда  годишњег  извештаја  о  потрошњи  психоактивних  контролисаних 

супстанци  и  активности  око  овере  књига  наркотика,  учествовање  у  организацији  одржавања 

годишњих  пописа  у  апотекама,  прикупљање  и  сумирање  захтева  апотека  за  набавком  и 

инвестиционим радовима, праћење личних карата апотека. 

 

2. СЕКТОР ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ И СНАБДЕВАЊЕ 
 
Дугорочни циљеви Сектора за комерцијалне послове и снабдевање су: добра и континуирана 

снабдевеност апотека, набавка по најповољнијим условима, конкурентност на тржишту, унапређење 

пословања преласком на е‐поручивање, унапређење продаје, оптимизација трошкова, унапређење 

рада централног магацина, као и рационализација и контрола трошкова возног парка и економата. 

У  периоду  јануар‐децембра  2020.  године  поступак  набавке  је  вршен  у  складу  са  захтевима 

важеће законске регулативе из ове области и на основу низа интерних процедура Апотеке „Београд”. 

Набавка је вршена путем: спроведених јавних набавки за лекове са Листе Д и медицинских помагала 

која се издају на рецепт/налог; путем спроведене централизоване јавне набавке (ЦЈН) коју спроводи 

РФЗО за лекове са листе А и А1 који се издају на рецепт; набавке за комерцијалну продају која  је 

спроведена на основу интерних процедура. Набавка производа на које се не односи Закон о јавним 

набавкама  вршена  је  на  основу  уговора  и  анекса  уговора  са  добављачима  по  критеријумима 

дефинисаним у важећој процедури за ове набавке (ПР‐24). 

 

Набавке које спроводи Апотека Београд 
 
1. Јавне набавке за лекове Д листе 
 
А) Јавна набавка по уговорима из 2019. године  
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По основу спроведеног поступка Јавне набавке за лекове са Д листе ‐ ЈН 02/19 закључено је 8 

уговора у укупној вредности 15.121.768,00 дин. без ПДВ‐а и  ЈН 07/19 закључено је 3 уговора у укупној 

вредности 1.924.165,00 дин. без ПДВ‐а. 

 

Б) Јавна набавка по уговорима из 2020. године  

Покренут је, објављен и спроведен поступак Јавне набавке за Д листу као и поступак за јавну 

набавку  за помагала  за 2020.  год. По основу  спроведеног поступка  Јавне набавке  за 2020.  год., за 

лекове са Д листе ‐ ЈН 05/20 закључено је 10 уговора у укупној вредности 40.763.996,32. без ПДВ‐а. 

 
2. Јавне набавке за помагала 
 
А) Јавна набавка по уговорима из 2019. године  

             По основу спроведеног поступка јавне набавке за помагала ‐ ЈН 04/19 закључено је 12 уговора 

укупне  вредности 5.726.313,90  дин.  без  ПДВ‐а  и  ЈН  05/19  закључен  је 1  уговор  укупне  вредности 

5.880.000,00 дин. без ПДВ‐а . Укупан број потписаних уговра по ЈН из 2019. год. је 24 укупне вредности 

28.652.246,90 без ПДВ‐а.  

 
Б) Јавна набавка 2020. године  
По основу  спроведеног  поступка  Јавне набавке  за  помагала    ЈН 01/20  закључен  је 1  уговор 

укупне вредности 33.330.200,00 дин. без ПДВ‐а , ЈН 02/20 закључено је 2 уговора укупне вредености 

4.567.000,00 дин. без ПДВ‐а и ЈН 04/20 закључено је 16 уговора укупне вредности 236.646.051,10 дин. 

без ПДВ‐а. Укупан број потписаних уговора по ЈН из 2020. год. је 29 укупне вредности 315.307.247,42 

дин. без ПДВ‐а.  

 
Табеларни приказ финансијских вредности уговора за помагала и Д листу 

 за 2018, 2019. и 2020. годину 
 

Година 
Уговорена вредност уговора за јавне 
набавке листе Д  (дин без ПДВ‐а) 

Уговорена вредност уговора за јавне 
набавке помагала  (дин без ПДВ‐а) 

2018  53,621,965.10  288,071,156.80 

2019  55,648,350.60  281,218,538.65 

2020  40,792,004.52  274,558,565.10 

 
Вредност уговора се због пада у рецептима и налозима смањује из године у годину.  Уговорена 

вредност за Д листу је мања за 26,70 % у 2019. у односу на 2020, док је за помагала мања за 2,37% за 

исти период. 

 
3. Јавне набавке одељења возног парка 

 
А) Уговори потписани у 2020.години за јавне набавке из 2019. године 
 
Набавка гума спроведена је у другој половини 2019.године са фирмом Пнеумастер ( Уговор 

број 4276/12 ). У току 2020.године реализовано је 155,200.00 дин без ПДВ‐а.  

Уговор  за  течност  за  стакло  потписан  је  крајем  2019.године  са  фирмом  Хемко  (  Уговор 

бр.4276/13 ), уговор је у потпуности реализован у току 2020.године. 
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Б)  Уговори потписани у 2020.години за јавне набавке из 2020. године 
 
По основу  спроведеног  поступка  Јавне набавке  за  сервис,  поправке и делове  за возила из 

возног парка‐ ЈН 07/20 потписани су уговори са фирмом Анђелковић. Потписано је укупно 5 уговора: 

уговор број 1645/8 за партију 1‐Ренаулт и Дациа и реализовано је  416,448.32 дин без ПДВ‐а. Уговор 

број 1645/9 за партију 2‐ Фиат и Застава, од чега је реализовано 134,143.34 дин без ПДВ‐а.  Уговор 

број 1645/10  за  партију  3‐Пеугеот,  од  чега  је  реализовано 44,015.01  дин  без  ПДВ‐а.    Уговор  број 

1645/11 за партију 4‐Опел од чега је реализовано 7,500.00 дин без ПДВ‐а.   Уговор број 1645/12 за 

партију 5‐Хонда, од чега је реализовано 6,750.00 дин без ПДВ‐а.  

По  основу  спроведеног  поступка  Јавне  набавке  за осигурање  возила‐  ЈН  09/20  потписан  су 

уговори ДДОР. По уговору 1541/8 реализовано је 725,650.00 дин без ПДВ‐а. 

 
4. Набавке возног парка на које се не односи закон о ЈН 

 
Уговор за прање возила потписан је крајем 2019. са фирмом Полир (уговор 4007) од чега је 

реализовано 152,400.00 дин без ПДВ‐а. Крајем 2020.године потписан је уговор са фирмом Полир за 

прање возила (Уговор бр.3964 ), реализација током 2021.године. 

У 2020.години купљено је 7 ТАГ уређаја за плаћање путарине. Путарина се у периоду јануар‐

децембар 2020.год.плаћала преко ТАГ уређаја, реализовано је 43.876,00 дин.без ПДВ‐а. 

У 2020.години уграђено је 9 ГПС уређаја и реализовано је 11.232,18 дин.без ПДВ‐а. 

 
5. Јавне набавке економата 

 
Уговори потписани у 2020.години за  јавне набавке из 2020. године 
У  периоду  јануар‐децембар  2020.године  покренут,објављен  и  спроведен  је  поступак  ЈН  за 

блоковску робу са логом Апотеке Београд и реализовано је 111.305,00 динара без ПДВ‐а. 

У периоду  јануар‐децембар 2020.  године  покренут,објављен и  спроведен  је  поступак  ЈН  за 

сигурносне кесе за транспорт новца. Уговор је потписан са фирмом Мастер теам ( уговор бр. 1688‐9) 

и у потпуности је реализован. 

У  периоду  јануар‐децембар 2020.  године  покренут,објављен и  спроведен  је  поступак  ЈН  за 

самолепљиве налепнице,уговор је потписан са фирмом Бигз ( Уговор бр.897), реализовано је 1.260,00 

динара без ПДВ‐а. 

 
 

Централизоване јавне набавке које спроводи РФЗО  
 

1. Централизована јавна набавка (ЦЈН) коју спроводи РФЗО 2019. године 
 
По поступку ЦЈН 404‐1‐110/19‐60    (Антитуберкулотици прве линије)  потписано  је    2  уговора 

укупне вредности 1.069.078,64 дин. без ПДВ‐а.  
По поступку ЦЈН 404‐1‐110/18‐52 потписано је 24 уговора укупне вредности 397.332.633,10 дин. 

без ПДВ‐а.  
По поступку ЦЈН 404‐1‐110/19‐1 потписано је 7 уговора укупне вредности 9.028.820,00 дин. без 

ПДВ‐а.  
По поступку ЦЈН 404‐1‐110/19‐16 потписано је 2 уговора укупне вредности 421.519,00 дин. без 

ПДВ‐а.  
По поступку ЦЈН 404‐1‐110/19‐44 потписано  је 6 уговора укупне вредности 2.603.366,40 дин. 

без ПДВ‐а.  
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 Укупан број потписаних уговора по ЦЈН из 2019. је 41, укупне вредности 410.455.417,14 дин. 
без ПДВ‐а. 

 
2. Централизована јавна набавка (ЦЈН) коју спроводи РФЗО 2020. године 
 
По поступку ЦЈН за лекове са листе А и А1 спроведеним од стране РФЗО у марту 2020. По ЦЈН 

404‐1‐110/19‐84 потписано  је 30 уговора  укупне вредности 2.572.901.945,5 дин. без ПДВ‐а. По ЦЈН 

404‐3‐110/20‐52 потписан је 1 уговор укупне вредности 669.500,00 дин. без ПДВ‐а. 

Укупан број потписаних уговора по ЦЈН је 31, укупне вредности 2.573.571.445,5 дин. без ПДВ. 

 
Табеларни приказ финансијских вредности уговора за помагала и Д листу  

за 2018,2019. и 2020. годину 
 

Година  Уговорена вредност уговора за ЦЈН (дин без ПДВ‐а) 

2018  4,529,123,126.78 

2019  3,594,792,496.48 

2020  2,897,218,656.83 

 
Услед пада броја рецепата, из године у годину се смањује уговорена вредност за ЦЈН (20,63% 

за 2019.   у односу на 2018. и 19,41 % за 2020. у односу на 2019.годину; док је пад у 2020. години у 

односу на 2018. 36,03%). 

 
Централизоване јавне набавке које спроводи град Београд  
 
1. Уговори економата 

 
Уговори потписани у 2020.години за централизоване јавне набавке из 2019. године 
 
У делу ЦЈН, коју спрови град , за канцеларијски материјал у периоду јануар‐децембар 2020. 

реализовано  је 1.975.397,00 динара без ПДВ‐а;  за  средства  за одржавање хигијене по партијама 

реализовано  је  412.736,00  динара  без  ПДВ‐а;  за  папирну  галантерију  реализовано  је  366.400,00 

динара без ПДВ‐а; за прибор за одржавање хигијене реализовано је 176.437,00 динара без ПДВ‐а. 

 
Уговори потписани у 2020.години за централизоване јавне набавке из 2020. године 

У  делу ЦЈН,  коју  спрови  град  ,  за канцеларијски материјал  у   2020.  години реализовано  је 

338.224,90 динара без ПДВ‐а; за папирну галантерију реализовано је 279,900.00 динара без ПДВ‐а. 

 
2. Уговори возног парка 

 
             У  периоду  јан‐децембар  2020.  извршена  је  набавка  20.630,15  литара  ЕВРО  ДИЗЕЛА 

финансијке вредности 2.103.963,04 динара, као и набавка ЕВРО ПРЕМИУМ БМБ‐95  5.160,48 литара 

финансијске вредности 736.914,50 дин.без ПДВ‐а. Потрошња ДИЗЕЛ горива је порасла због набавке 

возила која троше ДИЗЕЛ гориво, док је укупна потрошња горива  смањена за 24,82% набавком нових 

возила. 
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Континуитет у снабдевању 
 
Снабдевање се одвијало у континуитету. 

 Укупан број налога у Служби набавке лекова са позитивне листе је 32.302 (9,33 % мањи број у 

односу на прошлу годину), док је у Служби набавке лекова са негативне листе и нелека 24.266 налога 

(10,86% мањи у односу на  2019.годину),  а  у  Служби  складиштења и дистрибуције  реализовано  је 

35,946 налога за паковање‐заједно са налозима за галенску (9,73% мањи у односу на 2019.годину). 

 
Одељење возног парка 
 
Возни парк  је неопходан за нормално и несметано функционисање рада апотека, транспорт 

робе,  интерни  пренос  робе  између  организационих  јединица‐апотека,  превоз  документације.  За 

лакшу и бржу доставу робе у најужем центру града обезбеђена су паркинг места испред сваке апотеке. 

 
           Одељење економата 

 
Да  би  сви  сектори  несметано  радили  служба  економата  обезбеђује  потрошни  материјал  у 

смислу  основног  прибора  за  рад  и  адеквантно  функционисање  свих  јединица  Апотеке  „Београд“ 

(папир, сигурносне кесе за транспорт новца, налепнице, прибор за писање, со за посипање путева, 

блоковска роба..). 

 

ЗАКЉУЧАК: 
 

Поред  великих  проблема,  ванредне  ситуације  и  измењеног  начина  рада  добављача  и 

произвођача  спречена  је  дефицитарност.  Сектор  снабдевања  је  захваљјући  добрим  односима  са 

добављачима  и  произвођачима  добио  првенство  у  испоруци  дефицитарних  артикала.  Добрим 

планирањем  и оптимизацијом снабдевања одржао се континуитет у снабдевању свих апотека, као и 

оптималне залихе лекова и ОТЦ препарата на нивоу целе установе. 

 

3. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКО‐ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
 

 
Iб‐ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА 
 

За разлику од осталих здравствених установа, које обављају делатност на примарном нивоу и 

финансирају  се  у  потпуности  од  стране  РФЗО‐а,  Апотека  „Београд“  са  Републичким  фондом  за 

здравствено  осигурање  закључује  Уговор  о  снабдевању  осигураних  лица  лековима  и  појединим 

помагалима, на основу којег се Апотеци преноси само накнада за трошкове промета на мало за лекове 

и помагала који се издају на рецепт и налог (маржа).  

Из  тако  остварене  марже  Апотека  финансира  расходе  за  запослене,  односно  плате    и  део 

трошкова за платни промет ( 25% од укупних расхода ) а 75%   расхода за плате и остале трошкове 

(материјалне,  трошкове  текућег  и  инвестиционог  одржавања  објекта,  набавке  нове  опреме  итд.) 

Апотека финансира из сопствених прихода које остварује из комерцијалне продаје лекова и осталих 

производа,  продаје  магистралних  и  галенских  лекова  и  препарата  Апотеке  „Београд“,  по  основу 

уговора ‐ Сектор маркетинга, Сектор комерцијалних послова и снабдевања, Сектор за производњу и 

Сектор за развој, као и остварене каса сконто по основу плаћања у краћим роковима плаћања. 



Апотека „Београд“, ул. Велимира Бате Живојиновића 16/ИВ, 11000 Београд  Страна 9 од 61 

 
 

 
 
ЗАКЉУЧЦИ ЗА ГОТОВИНСКИ ОБРАЧУН: 
 
• Исказани  дефицит  у  извештају  о  извршењу  буџета  је  настао  услед  кашњења  у  плаћању  од 

стране РФЗО. Наиме РФЗО није поступио у складу са Законом о роковима исплате обавеза у 

комерцијалним трансакцијама, те је каснио у плаћању обавеза за издате лекове на рецепт и 

помагала на налог. Обавезе по фактури за октобар 2020. године у износу од 208.540.879 динара, 

каснио је у плаћању 45 дана, као и обавезе по фактури за новембар 2020. године у износу од 

224.810.787 динара каснио је у плаћању 15 дана, што је укупно 433.651.667,15 динара.  

• Апотека „Београд“ је смањила укупне обавезе на дан 31.12.2020. године у односу на 31.12.2019. 

године у износу од 302.38.854,73 динара (уштеде се односе на трошкове, изузимајући лекове и 

помагала РФЗО и комерцијалну робу).  

• Ради  обезбеђивања  адекватних  залиха  лекова  и  помагала  на  налог  у  условима  пандемије 

изазване вирусом Корона дошло је до увећања залиха на дан 31.12.2020. године у односу на 

31.12.2019. године у износу од 170.713.812,60 динара.  

 

• Смањењем трошкова, исказане су уштеде, јер се рационално управљало, уз сталне контроле и 
праћење трошкова, на свим позицијама.  

 Расходи и издаци су у значајној мери смањени адекватним планирањем, као и управљањем 
кадрова,  чиме су остварене уштеде у односу на Финансијски план за 2019. годину. 
 

 
 

Извештај пословања по обрачунском моделу финансијског извештавања 2019. 

и 2020. годину 

 

 

Редни 
број 

Опис 
Период
01.01 ‐ 

31.12.2020. 

Период 
01.01 ‐ 

31.12.2019. 

I  ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  У 000 РСД У 000 рсд 

I.1 
Трансфери између буџетских 
корисника – РФЗО са 
партиципацијом 

2.879.035 
 

3.790.213 
 

I.2  Примања од продаје Сово фонд  23.572 17.291 

I.3 
Примања од продаје робе ‐
комерцијално 

1.937.439
1.812.269 

I.4  Примања ‐ услуге 
17.067

 
25.351 

I.5 
Примања од непокретности – откуп 
станова 

377
429 

I.6 
Приходи – накнада штете од
осигурања 

865
1.002 

I.7  Приходи – меморандумске ставке  4.013 4.287 

I.8  Приходи од рабата, каса и бонитета 
184.700 

225.709 

I.9  Остали приходи   112 2.012 

A 
СВЕГА: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I.1 ‐
I.9) 

5.047.181  5.878.562 

II  РАСХОДИ И ИЗДАЦИ   

II.1  Плате и додаци запослених  1.037.148 966.459 
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Редни 
број 

Опис 
Период
01.01 ‐ 

31.12.2020. 

Период 
01.01 ‐ 

31.12.2019. 

II.2 
Социјални доприиноси на терет 
послодавца 

184.034
149.828 

II.3  Соц. давања запосленима  15.306 18.415 

II.4  Накнада за превоз запослених   27.855 28.126 

II.5  Награде, бонуси и остали расходи  26.091 11.820 

II.6  Трошкови платног промета  10.235 12.116 

II.7  Енергетске услуге  27.293 29.123 

II.8  Комуналне услуге  9.290 11.905 

II.9  Услуге комуникација  8.518 8.666 

II.10  Трошкове осигурања  2.781 2.473 

II.11  Закуп имовине и опреме  79.272 80.681 

II.12 
Трошкови службених путовања и 
осталих трошкова превоза 

28
108 

II.13  Компјутерске услуге  3.890 7.691 

II.14  Услуге образовања  442 3.641 

II.15  Услуге информисања  331 556 

II.16  Стручне услуге  6.818 7.967 

II.17  Репрезентација  953 1.116 

II.18  Остале опште услуге  503 3.247 

II.19  Специјализоване услуге  3.992 5.309 

II.20  Тек. поправке и одржавање објеката  2.664 3.404 

II.21  Тек. поправке и одржавање опреме  14.267 7.573 

II.22  Материјал  31.824 13.480 

II.23  Остали трошкови  11.351 10.629 

Б  СВЕГА: Текући трошкови (II.1 do II.23)  1.504.889 1.384.335 

III  Издаци за робу  3.530.698 4.465.776 

III.25  Издаци за набавку опреме  5.935 20.199 

Ц 
СВЕГА: расходи и издаци за робу и 
опрему  

3.536.633
4.485.975 

Д  Укупни расходи и издаци = Б + Ц  5.041.522  5.870.310 

E  Суфицит/дефицит / А ‐ Д /  5.658 8.252 

Г  Опрема:  5.935 20.199 

Х 
УКУПАН ВИШАК ПРИХОДА И 
ПРИМАЊА 

     +11.593  +28.451 

 
 
 
 
 
ЗАКЉУЧАК: 
 

 Разлози оствареног  одрживог  пословног  резултата  су  контролисано и  адекватно  управљање 

свим ресурсима.  

 Остваривање  позитивног  пословног  резултата  по  обрачунском  моделу  финансијског 

извештавања омогућило је да се у току 2019. и 2020. године, исплате све зараде запосленима, 

које  су  увећане по основу Закључака Владе Републике Србије  (прво увећање зарада у 2019. 
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години почело је од јануара 2019. године када су зараде просечано увећане за 10%, док су од 

новембра 2019. године зараде просечно увећане за 11,50%. Од априла 2020. године Уредбом 

Владе  РС  уведен  је  обавезни  додатак  од    10%.  Изменама  и  допунама  Закона  о  буџетском 

систему  од  децембра  2020.  године  укинута  је  Уредба  о  додатку,  али  је  основна  зарада 

запослених  увећана  за  10%,  а  потом и  за додатних  5%.),  као  и  да  се  исплате    стимулативни 

делови зарада у месецима када је остварен вишак прихода и примања. Стмиулативни делови 

зарада су извршени у процентима који су   у складу са Законом. У току   2019. и 2020.  године 

вршена је редовна исплата свих обавеза установе према пословним сарадницима. 

 
 

4. СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
Сектор  за правне,  кадровске и  техничке послове  је у 2019.години, односно  током периода 

јануар – децембар 2019. године континуирано пружао стручну подршку у раду свих органа управљања 
и комисија формираних одлукама директора Апотеке „Београд“, као и стручну помоћ секторима и 
службама Апотеке „Београд“. 

 
              Током периода јануар – децембар 2019. Године, у Служби послова јавних набавки спроведено је 
64  (шездесетчетири)  поступка  јавних  набавки  чија  је  укупно  процењена  вредност  409.767.584.75 

динара, без ПДВ‐а. 
 

Структура спроведених поступака јавних набавки:  
Јавне набавке мале вредности:  Јавне набавке ‐ отворени поступак: 
‐ спроведено 48 поступака  ‐ спроведено 16 поступака 
(процењена в. 38.297.271,96 дин.)  (процењена в. 371.470.312,79 динара) 

 
Републички фонд за здравствено осигурање је, у име и за рачун Апотеке „Београд”, спровео 

јавну набавку лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова и Антитуберкулотика прве линије, на основу 
које  је  Апотека  „Београд”  закључила  130  уговора  укупне  уговорене  вредности  3.175.141.304,98 
динара без ПДВ‐а (процењена вредност3.283.340.542,69  дин без ПДВ‐а) 

 
Град Београд је, у име и за рачун Апотеке „Београд“, спровео јавну набавку која је у његовој 

надлежности (средства за одржавање хигијене, канцеларијски материјал), на  основу којег је Апотека 
„Београд“ закључила 19 уговора, укупне уговорене вредности 6.676,501,00дин без ПДВ‐а. 

 
По поступцима  јавних набавки које  је спровела Апотека „Београд”, укупно  је закључено 137 

уговора (отворени поступак 82 +  јн мале вредности 55, укупне уговорене вредности 350.695.328,84 
динара  без  ПДВ‐а),  што  са  бројем  уговора  по  ЦЈН  (РФЗО+Град)  од  149  уговора,  чија  је  уговорена 
вредност 3.181.817.805,98 динара без ПДВ‐а, износи УКУПНО 286 уговора,  са УКУПНО уговореном 
вредношћу без ПДВ‐а: 3.532.513.134,82 динара.  

 
1. Покренути/спроведени поступци јавних набавки према Плану јавних набавки за 2019. годину 

 
Врста поступка Број поступака Процењена вредност без ПДВ-а 

Отворени поступак 16                                             371.470.312,79      

ЈН мале вредности 48                                               38.297.271,96      

Укупно 64                                             409.767.584.75      
  

Предмет набавке  Број поступака Процењена вредност без ПДВ-а 

Добра 28                                             371.657.206,16      



Апотека „Београд“, ул. Велимира Бате Живојиновића 16/ИВ, 11000 Београд  Страна 12 од 61 

 
 

Услуге  33                                               33.410.378,59      

Радови 3                                                 4.700.000,00      

Укупно 64                                             409.767.584,75      
 

2. Покренути/још увек у току: 2 отворена поступка (услуга одржавања апликативног софтвера и 
услуга одржавања процесне опреме) 

 
3. Закључени уговори о јавним набавкама у 2019. години 

 
 
 

4. Планиране, а непокренуте јавне набавке 
 

Интерни  наручиоци  нису  доставили  захтеве  за  покретање  поступака  јавних  набавки  (укупно  32 
поступака, од тога за добра 19 поступака, за услуге 9 поступака и за радове 4 поступка) и из тог разлога 
нису ни покренути следећи поступци према Плану јавних набавки добара, услуга и радова за 2019. г.: 
 

Р. бр. из 
плана 

Предмет набавке Интерни наручилац Процењена 
вредност  

ДОБРА 

1.1.4. Хигијенски материјал – Средства за одржавање и 
ручно и машинско прање рубља и посуђа 15-30% 

Служба за план и 
анализу 

38.280,00 

1.1.8. Тонери за штампаче по партијама  
1. Оригинал тонери за ХП штампаче 
2. Одговарајући тонери за остале штампаче 

Служба за план и 
анализу 

1.662.551,00 
 

1.1.10. Потрошни материјал – Средства за прикупљање 
(апсорпцију) 

Сектор за квалитет 50.000,00 

1.1.11. Набавка мерних инструмената и остале процесне 
опреме по партијама  

1. Набавка вага 
5. Набавка лакохолометара 
6. Набавка мгнетне мешалице са грејачем 
7. Набавка ручних капсулирки 

Сектор за квалитет 4.100.000,00 

1.1.13. Набавка рекламно-штампаног материјала и 
пословне галантерије  

Сектор за маркетинг 1.932.000,00 

Врста поступка  
Број 

уговора 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Уговорена ведност 
без ПДВ - а 

Разлика 
Разлика 

%  

Централна јавна набавка 
– РФЗО 

130 3.283.340.542,69 3.175.141.304,98 108.199.237,71 96,70% 

Централна јавна набавка - 
Град Београд 

19 6.676.501,00 6.676,501,00 0 100% 

Отворени поступак (ЈН) 82 353.416.728,79 328.939.598,19 24.477.130,60 93,07% 

Јавна наб. мале вредности 
(МВ) 

55 26.594.461,96 21.755.730,65 4.838.731.31 81,81% 

Укупно 286 3.670.028.234,44 3.532.513.134,82 137.515.099,62 96,25% 

  
 

      

Предмет уговора 
Број 

уговора 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Уговорена ведност 
без ПДВ - а 

Разлика  %  

Добра 248 3.645.029.815,85 3.510.550.947,5 134.478.868,35 96,31% 

Услуге 37 24.789.418,59 21.762.187,32 3.036.231,27 87,76% 

Радови 1 200.000,00 200.000,00 - 100% 

Укупно 286 3.670.028.234,44 3.532.513.134,82 137.515.099,62 96,22% 
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1.1.14. Нова процесна опрема за лабораторије по 
партијама  

1. Реактор, дозирка са дигестором и 
вентилатором (2 ком) 

2. УНГУАТОРИ за апотеке (4 ком) са 
комплетом потрошне опреме 

3. Миксери за апотеке (2 ком) 
4. Машине за паковање у БОПП фалију – 

машина за целофирање ГЛ „Жарково“ 
5. Набавка реактора за масну фазу 
6. Набавка реактора за пару 

Сектор за производњу 9.190.000,00 

1.1.15. Потрошни материјал за израду галенских и 
магистралних лекова/препарата по партијама 

1. Материјал за нове машине 

Сектор за производњу 850.000,00 

1.1.17. Манипулативна средства за галенске 
лабораторије 

Сектор за производњу 460.000,00 
 

1.1.19. Коморе за растварање антибиотика Сектор за производњу 498.000,00 
1.1.20. Набавка сеф каса Служба ОЗБЗР 500.000,00 
1.1.26. Фискални штампачи, рачунарска опрема и 

резервни делови по партијама 
1. Набавка фискалних штампача 
2. Рачунарска опрема и резервни делови 

 

Сектор ИТ 6.000.000,00 

1.1.28. Набавка централног сервера Сектор за ИТ 5.500.000,00 
1.1.29.  “Сецуритy софтвер” (са лиценцама) Сектор за ИТ 2.000.000,00 
1.1.30. Набавка беле технике по партијама 

3. Телефони и пегле 
4. Телефонска централа са припадајућом 

опремом 

Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

450.000,00 

1.1.31.  Електро материјал по партијама  
8. Пандуит 

Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

200.000,00 

1.1.32. Набавка фармацеутских фрижидера Сектор за производњу 3.500.000,00 
1.1.33. Опрема за канцеларије и апотеке по партијама 

      2.     Металне столице 
 

Сектор за развој 200.000,00 

1.1.35. Водоводно-канализациони материјал Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

500.000,00 

1.1.37 Вињете за цене  Сектор СКПС 162.500,00 
УКУПНО: 37.793.331,00 

УСЛУГЕ 
1.2.1. Ауто осигурање Служба за план и 

анализу 
914.000,00 

1.2.3. Испитивање и контрола галенских и 
магистралних лекова – контрола микробиолошке 
исправности 

Сектор за квалитет 1.600.000,00 

1.2.4. Испитивање здравствене исправности препарата 
галенских лабораторија  

Сектор за квалитет 1.700.000,00 

1.2.12. Услуге сервисирања и текућег одржавања и 
поправке процесне опреме по партијама 
10. Остала опрема 
13. Сервисирање нових машина 

Сектор за производњу 2.369.160,00 

1.2.13. Надзор на радовима за ГЛ „Липов лад“ Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

120.000,00 

1.2.18. Одржавање мреже Сектор за ИТ 900.000,00 
1.2.19. 
 
 
 
 

Сервисирање по партијама  
1. Сервисирање ласерских и матричних 

штампача 
2. Сервисирање фотокопира Минолта 
3. Сервисирање монитора и рачунара 

Сектор за ИТ 950.000,00 
 
 
 
 

1.2.22. Израда пројектне документације  Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

100.000,00 

1.2.24. Одржавање система за вентилацију, по 
партијама 

Служба ОЗБЗР 498.000,00 
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2. Одржавање, сервис и поправка система 
за вентилацију 

УКУПНО: 9.151.160,00 
РАДОВИ 

1.3.1. Радови у ГЛ “Липов лад”  Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

2.800.000,00 

1.3.2. Радови по партијама  
1. Браварски радови 
3.    Грађевински и хидроизолатерски  
4.    Кровополагачки 

Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања  

940.000,00 

1.3.3. Молерско-фарбарски радови Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

1.200.000,00 

1.3.5. Завршетак изградње зграде “Кошум” Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

250.000.000,00 

УКУПНО: 254.940.000,00 
УКУПНО(ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 301.884.491,00 

 
 

 Током наведеног периода није поднет ниједан захтев за заштиту права понуђача. 

 
*** 

 
Неке од активности спроведене у Сектору за правне, кадровске и техничке послове‐служби правних, 
кадровских и административних послова: 
 

 закључено је укупно 948 уговора по разним основима (са уговорима из јавних набавки); 

 Заступање Апотеке Београд пред судовима; 

 Пружање  правне  подршке  органима  управљања,  секторима  и  службама,  као  и  бројним 
комисијама; 

 Усвојен је Правилник о регулисању етике и личног интегритета у Апотеци „Београд“ 

 Измењен је Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, у делу који се односи на 
планирање, а који сада регуулише формирање Сталне комисије за планирање. 

 Сви уговори о раду у Апотеци „Београд“ су усаглашени са новим Правилником о организацији 
и  систематизацији радних места у Апотеци „Београд“, као и  са Закључком Владе Републике 
Србије 05  број 121‐161/2019 од 16.01.2019.године, којим је повећана цена рада.  

 праћење одсуствовања са посла: 
- плаћено одсуство – 129 
- неплаћено одсуство ‐ 4 
- породиљско одсуство ‐ 12 
- нега детета ‐ 4 

 у пензију је отишло 35 запослених од чега 26 здравствених радника (2 инвалидске пензије) и 9 
нездравствених радника; 

 радни  однос  је  споразумно  раскинуло  12  запослених  (6  здравствених  на 
неодређено+нездравствених радника); 

 закључено је 82 Уговора о раду (на неодређено време 1 ‐ преузимањем; на одређено 81); 

 закључено је 1252 Анекса уговора о раду; 

 израђено је 99 решења о привременом премештају; 

 израђено је 103 решења о јубиларним наградама 

 24 отказа уговора о раду (одређено); 

 4 отказа уговора о раду од стране запослених на неодређено време 
 
(***  Из  Апотеке  „Београд“  је,  по  три  основа  –  пензија,  споразумни  раских,  отказ,  укупно 
отишло запослених на неодређено време: 51) 
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 На  дан  31.12.2019.године,  број  запослених  на  неодређено  време  износи:  819,  а  број 
запослених на одређено време износи 72 (укупно: 891) 
 

Сектор за правне, кадровске и техничке послове је током периода јануар – децембар 2020. године 

континуирано  пружао  стручну  подршку  у  раду  свих  органа  управљања  и  комисија  формираних 

одлукама  директора  Апотеке  „Београд“,  као  и  стручну  помоћ  секторима  и  службама  Апотеке 

„Београд“. 

 
I)  Током периода јануар – децембар 2020. Година, у Служби послова јавних набавки спроведен је 61 

(шездесетједан) поступак јавних набавки чија је укупно процењена вредност 571.355.219,80 динара, 

без ПДВ‐а. 
 

 Структура спроведених поступака јавних набавки: 
 

 

Врста поступка Број поступака Процењена вредност без ПДВ-а 

Отворени поступак 37                                             540.691.416,00       

ЈН мале вредности 24                                               30.663.803,80       

Укупно 61                                             571.355.219.80       
   

Предмет набавке  Број поступака Процењена вредност без ПДВ-а 

Добра 25                                             518.508.086,60       

Услуге  36                                               52.847.133,20       

Радови /                                                   /       

Укупно 61                                             571.355.219.80       

 
 
Јавне набавке мале вредности: 
 

 
Јавне набавке ‐ отворени поступак 
 

 спроведено 24 поступка  
     (процењена в. 30.663.803,80 дин.) 

 спроведено 37 поступака 
(процењена в.  540.691.416,00 дин.) 
                                                     

   
 

 Закључени уговори о јавним набавкама у 2020. години 
 
Републички фонд за здравствено осигурање  је, у име и за рачун Апотеке „Београд”, спровео јавну 

набавку лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова и Лек калцијум барбонат, на основу којих је Апотека 

„Београд”  закључила  72  уговора  укупне  уговорене  вредности  2.954.007.500,23  динара  без  ПДВ‐а. 

(процењена вредност 3.001.264.108,80 динара без ПДВ‐а) 

Град  Београд  је,  у  име  и  за  рачун  Апотеке  „Београд“  спровео  јавну  набавку  која  је  у  његовој 

надлежности  (гориво,  електрична  енергија,  лож  уље,  прибор  за  одржавање  хигијене,  папирна 

галантерија  за  одржавање  хигијене,  средства  за  одржавање  хигијене,    канцеларијски  материјал), 

на  основу којег је Апотека „Београд“ закључила 23 уговора, укупне вредности 51.582.762,85 дин без 

ПДВ‐а. 
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По  спроведеним  поступцима  јавних  набавки  Апотеке  „Београд”,  укупно  је  закључено  95  уговора 

(отворени поступак 65 + јн мале вредности 30, укупне уговорене вредности 350.695.328,84 динара без 

ПДВ‐а), што заједно са бројем уговора по ЦЈН износи укупно 190 уговора. 

 

 
 
 Током наведеног периода није поднет ниједан захтев за заштиту права понуђача. 
 Запослени у  служби послова  јавних набавки су присуствовали на 2  семинара о новом Закону о 

јавним набавкама.  
 

II) Неке од активности спроведене у Сектору за правне, кадровске и техничке послове, односно у 

Служби  правних,  кадровских  и  административних  послова,  током  периода  јануар  –  децембар 

2020.године: 

 
1) На  основу  члана  23.  Статута  Апотека  „Београд“,  члана  7‐9.  Посебног  колективног  уговора  за 

здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број 96/2019), Сагласности Министарства здравља Републике 

Србије ‐ Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 

корисника јавних средстава бр.112‐01‐34/2020‐02 од 28.01.2020. године,  в.д. директора Апотеке 

„Београд“ је донео одлуку о расписивању три јавна конкурса за избор и пријем кандидата у радни 

однос  на  неодређено  време.  Надлежне  комисије  су  спровеле  поступке,  те  је  након  тога 

в.д.директора Апотеке „Београд“ донео  одлуке о избору кандидата за пријем у радни однос на 

неодређено време: 

Извршен је пријем у радни однос на неодређено време укупно 74  кандидата, и то за следећа 

радна места: 

‐ Магистар фармације – 41 извршилац 

‐ Фармацеутски техничар – 19 извршилаца 

Врста поступка  
Број 

уговора 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Уговорена ведност 
без ПДВ - а 

Разлика 
Разлика 

%  

Централна јавна набавка 
– РФЗО* 

72 3.001.264.108,80 2.954.007.500,23 47.256.608,57 98,42% 

Централна јавна набавка - 
Град Београд 

23 51.582.762,85 51.582.762,85 0 100% 

Отворени поступак (ЈН) 65 425.070.266,54 346.164.136,82 78.906.129,72 81,44% 

Јавна наб. мале вредности 
(МВ) 

30 25.734.070,80 21.751.301,49 3.982.769.31 84,52% 

Укупно 190 3.503.651.208,99 3.373.505.701,39 130.145.507,60 96,28% 

 
 
 
 
 

      

Предмет уговора 
Број 

уговора 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Уговорена ведност 
без ПДВ - а 

Разлика  %  

Добра 142 3.455.058.818.79 3.328.808.286,50 126.250.532,29 96,35% 

Услуге 46 47.344.727,20 43.512.849,39 3.831.877,81 91.91% 

Радови 2 1.247.663,00 1.184.565,50 63.097,50 94,94% 

Укупно 190 3.503.651.208,99 3.373.505.701,39 130.145.507,60 96,28% 
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‐  Руководилац послова јавних набавки 
‐  Руководилац послова инвестиционог/техничког одржавања 
‐  Руководилац финансијско‐рачуноводствених послова 
‐  Руководилац за ФУК 
‐  Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду 
‐  Самостални финансијско рачуноводствени сарадник – главни ликвидатор  
‐ Стручни сарадник за јавне набавке (два извршиоца) 
‐ Благајник 
‐ Технички секретар 
‐ Референт за фин.рачуноводствене послове 
‐ Спремачица  (3 извршиоца) 

 
2) У складу са одредбама  члана 111. 121. и  247. новог Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

бр.  91/19)  од Агенције  за  привредне регистар прибављена  је  потврда о непостојању основа  за 

искључење из поступка јавне набавке, односно Агенција је издала потврду број БПН 2567/2020 од 

17.06.2020. године којом је потврдила да је Апотека „Београд“ регистрована у Регистру понуђача; 

Истовремено је у Агенцији за привредне регистре извршена и промена адресе Апотеке „Београд“ 

тако да  је Решењем број БПН 3541/2020 од 24.06.2020.  године брисана адреса Бојанска 16/4 и 

уписана нова, Велимира Бате Живојиновића 16/4; 

 
3) Завршен  је  унос  свих  података  о  запосленима  Апотеке  „Београд“  на  Портал  Сервиса  јавног 

здравља Републике Србије који води Градски завод за јавно здравље „Батут“. Подаци се редовно 

ажурирају. 

 
4) Израђен  је  предлог  новог  Статута  Апотеке  „Београд“  (благовремено,  у  августу  2020.године, 

достављен Граду и Министарству здравља ради прибављања сагласности на исти. Након тога, АБ 

је  Граду  и  Министарству  упутила  низ  ургенција,  јер  је  усвајање  новог  статута  предуслов  за 

пререгистрацију, односно регистрацију Апотеке „Београд“ у АПР. 

 
5) Одржано је шест седница Управног одбора Апотеке „Београд“ (пружена је сва потребна стручна 

помоћ и подршка неопходна за несметано функционисање органа управљања Апотеке „Београд“) 

 
6) Урађен је Пречишћен текст Правилника о организацији и систематизацији радних места у Апотеци 

„Београд“  број  4249  од  30.10.2018.године  (пречишћен  текст  је  заведен  под  бројем  753  од 

03.03.2020.године.  Након  тога  је  урађено  још  4  (четири)  Правилника  о  измени  и  допуни 

правилника  о организацији и систематизацији радних места у Апотеци „Београд“. 

 
Остало: 

1) Закључено је укупно 555 уговора по разним основима (са уговорима из јавних набавки); 

2) Заступање Апотеке „Београд“ пред судовима; 

3) Пружање правне подршке свим секторима/службама 

4) Праћење одсуствовања са посла, тј. флуктуирања кадра: 

- плаћено одсуство  157 (*по разним основима нпр.тежа болест члана уже породице, смрт 

најближих сродника, рођење детета, венчање, судско рочиште итд.) 

- неплаћено одсуство 3 

- породиљско одсуство 15 

- нега детета 11 
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- радни однос је споразумно раскинуло 6 запослених; 

‐ закључено  је  390  анекса  уговора  о  раду  (*због  привременог  затварања  апотека  те 

изолације  запослених  у  складу  са  Планом  примене  мера  за  спречавање  и  ширење 

епидемије изазване ковидом‐19 у Апотеци „Београд“ –ОЗБЗР) 

‐ израђено је 281 решење о привременом премештају (*због ванредне ситуације обзиром 

на потребе хитних премештања запослених) 

‐ израђено је 44 решења за рад од куће за време ванредног стања (*у периоду првог таласа 

епидемије изазване ковидом, тј. март‐април 2020.године) 

 
5) У  пензију  је  отишло  22  (двадесетдвоје)  запослених  од  чега  17  здравствених  радника, 

нездравствена радника,  а 1  запослени у инвалидску пензију  (*отпремине у  укупном износу од 

9.927.000 динара) 

 
6) Закључено је 74 уговора о раду на неодређено време 

7) Закључен је 81 уговор о раду на одређено  

8) Израђено је 116 решења о јубиларним наградама (*у укупном износу од 16.511.000 динара) 

9) Израђена су решења за годишње одморе за све запослене  

10)  1 отказ уговора о раду (неодређено). 

11)  Формирана  је електронска архивска књига Апотеке „Београд“ 

12)  Спроведена су два излучивања архивске грађе којој је истекао рок чувања 

 
Сектор  за правне,  кадровске и  техничке послове  је у 2019.години, односно  током периода 

јануар – децембар 2019. године континуирано пружао стручну подршку у раду свих органа управљања 
и комисија формираних одлукама директора Апотеке „Београд“, као и стручну помоћ секторима и 
службама Апотеке „Београд“. 

 
              Током периода јануар – децембар 2019. Године, у Служби послова јавних набавки спроведено је 
64  (шездесетчетири)  поступка  јавних  набавки  чија  је  укупно  процењена  вредност  409.767.584.75 

динара, без ПДВ‐а. 
 

Структура спроведених поступака јавних набавки:  
Јавне набавке мале вредности:  Јавне набавке ‐ отворени поступак: 
‐ спроведено 48 поступака  ‐ спроведено 16 поступака 
(процењена в. 38.297.271,96 дин.)  (процењена в. 371.470.312,79 динара) 

 
Републички фонд за здравствено осигурање је, у име и за рачун Апотеке „Београд”, спровео 

јавну набавку лекова са Листе А и Листе А1 Листе лекова и Антитуберкулотика прве линије, на основу 
које  је  Апотека  „Београд”  закључила  130  уговора  укупне  уговорене  вредности  3.175.141.304,98 
динара без ПДВ‐а (процењена вредност3.283.340.542,69  дин без ПДВ‐а) 

 
Град Београд је, у име и за рачун Апотеке „Београд“, спровео јавну набавку која је у његовој 

надлежности (средства за одржавање хигијене, канцеларијски материјал), на  основу којег је Апотека 
„Београд“ закључила 19 уговора, укупне уговорене вредности 6.676,501,00дин без ПДВ‐а. 

 
По поступцима  јавних набавки које  је спровела Апотека „Београд”, укупно  је закључено 137 

уговора (отворени поступак 82 +  јн мале вредности 55, укупне уговорене вредности 350.695.328,84 
динара  без  ПДВ‐а),  што  са  бројем  уговора  по  ЦЈН  (РФЗО+Град)  од  149  уговора,  чија  је  уговорена 
вредност 3.181.817.805,98 динара без ПДВ‐а, износи УКУПНО 286 уговора,  са УКУПНО уговореном 
вредношћу без ПДВ‐а: 3.532.513.134,82 динара.  
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9. Покренути/спроведени поступци јавних набавки према Плану јавних набавки за 2019. годину 

 
Врста поступка Број поступака Процењена вредност без ПДВ-а 

Отворени поступак 16                                             371.470.312,79      

ЈН мале вредности 48                                               38.297.271,96      

Укупно 64                                             409.767.584.75      
  

Предмет набавке  Број поступака Процењена вредност без ПДВ-а 

Добра 28                                             371.657.206,16      

Услуге  33                                               33.410.378,59      

Радови 3                                                 4.700.000,00      

Укупно 64                                             409.767.584,75      
 

10. Покренути/још увек у току: 2 отворена поступка (услуга одржавања апликативног софтвера и 
услуга одржавања процесне опреме) 

 
11. Закључени уговори о јавним набавкама у 2019. години 

 
 
 

12. Планиране, а непокренуте јавне набавке 
 

Интерни  наручиоци  нису  доставили  захтеве  за  покретање  поступака  јавних  набавки  (укупно  32 
поступака, од тога за добра 19 поступака, за услуге 9 поступака и за радове 4 поступка) и из тог разлога 
нису ни покренути следећи поступци према Плану јавних набавки добара, услуга и радова за 2019. г.: 
 

Р. бр. из 
плана 

Предмет набавке Интерни наручилац Процењена 
вредност  

ДОБРА 

1.1.4. Хигијенски материјал – Средства за одржавање и 
ручно и машинско прање рубља и посуђа 15-30% 

Служба за план и 
анализу 

38.280,00 

1.1.8. Тонери за штампаче по партијама  
3. Оригинал тонери за ХП штампаче 

Служба за план и 
анализу 

1.662.551,00 
 

Врста поступка  
Број 

уговора 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Уговорена ведност 
без ПДВ - а 

Разлика 
Разлика 

%  

Централна јавна набавка 
– РФЗО 

130 3.283.340.542,69 3.175.141.304,98 108.199.237,71 96,70% 

Централна јавна набавка - 
Град Београд 

19 6.676.501,00 6.676,501,00 0 100% 

Отворени поступак (ЈН) 82 353.416.728,79 328.939.598,19 24.477.130,60 93,07% 

Јавна наб. мале вредности 
(МВ) 

55 26.594.461,96 21.755.730,65 4.838.731.31 81,81% 

Укупно 286 3.670.028.234,44 3.532.513.134,82 137.515.099,62 96,25% 

  
 

      

Предмет уговора 
Број 

уговора 

Процењена 
вредност без 

ПДВ-а 

Уговорена ведност 
без ПДВ - а 

Разлика  %  

Добра 248 3.645.029.815,85 3.510.550.947,5 134.478.868,35 96,31% 

Услуге 37 24.789.418,59 21.762.187,32 3.036.231,27 87,76% 

Радови 1 200.000,00 200.000,00 - 100% 

Укупно 286 3.670.028.234,44 3.532.513.134,82 137.515.099,62 96,22% 
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4. Одговарајући тонери за остале штампаче 
1.1.10. Потрошни материјал – Средства за прикупљање 

(апсорпцију) 
Сектор за квалитет 50.000,00 

1.1.11. Набавка мерних инструмената и остале процесне 
опреме по партијама  

2. Набавка вага 
13. Набавка лакохолометара 
14. Набавка мгнетне мешалице са грејачем 
15. Набавка ручних капсулирки 

Сектор за квалитет 4.100.000,00 

1.1.13. Набавка рекламно-штампаног материјала и 
пословне галантерије  

Сектор за маркетинг 1.932.000,00 

1.1.14. Нова процесна опрема за лабораторије по 
партијама  

7. Реактор, дозирка са дигестором и 
вентилатором (2 ком) 

8. УНГУАТОРИ за апотеке (4 ком) са 
комплетом потрошне опреме 

9. Миксери за апотеке (2 ком) 
10. Машине за паковање у БОПП фалију – 

машина за целофирање ГЛ „Жарково“ 
11. Набавка реактора за масну фазу 
12. Набавка реактора за пару 

Сектор за производњу 9.190.000,00 

1.1.15. Потрошни материјал за израду галенских и 
магистралних лекова/препарата по партијама 

3. Материјал за нове машине 

Сектор за производњу 850.000,00 

1.1.17. Манипулативна средства за галенске 
лабораторије 

Сектор за производњу 460.000,00 
 

1.1.19. Коморе за растварање антибиотика Сектор за производњу 498.000,00 
1.1.20. Набавка сеф каса Служба ОЗБЗР 500.000,00 
1.1.26. Фискални штампачи, рачунарска опрема и 

резервни делови по партијама 
5. Набавка фискалних штампача 
6. Рачунарска опрема и резервни делови 

 

Сектор ИТ 6.000.000,00 

1.1.28. Набавка централног сервера Сектор за ИТ 5.500.000,00 
1.1.29.  “Сецуритy софтвер” (са лиценцама) Сектор за ИТ 2.000.000,00 
1.1.30. Набавка беле технике по партијама 

7. Телефони и пегле 
8. Телефонска централа са припадајућом 

опремом 

Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

450.000,00 

1.1.31.  Електро материјал по партијама  
16. Пандуит 

Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

200.000,00 

1.1.32. Набавка фармацеутских фрижидера Сектор за производњу 3.500.000,00 
1.1.33. Опрема за канцеларије и апотеке по партијама 

      2.     Металне столице 
 

Сектор за развој 200.000,00 

1.1.35. Водоводно-канализациони материјал Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

500.000,00 

1.1.37 Вињете за цене  Сектор СКПС 162.500,00 
УКУПНО: 37.793.331,00 

УСЛУГЕ 
1.2.1. Ауто осигурање Служба за план и 

анализу 
914.000,00 

1.2.3. Испитивање и контрола галенских и 
магистралних лекова – контрола микробиолошке 
исправности 

Сектор за квалитет 1.600.000,00 

1.2.4. Испитивање здравствене исправности препарата 
галенских лабораторија  

Сектор за квалитет 1.700.000,00 

1.2.12. Услуге сервисирања и текућег одржавања и 
поправке процесне опреме по партијама 
10. Остала опрема 
13. Сервисирање нових машина 

Сектор за производњу 2.369.160,00 

1.2.13. Надзор на радовима за ГЛ „Липов лад“ Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

120.000,00 
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1.2.18. Одржавање мреже Сектор за ИТ 900.000,00 
1.2.19. 
 
 
 
 

Сервисирање по партијама  
4. Сервисирање ласерских и матричних 

штампача 
5. Сервисирање фотокопира Минолта 
6. Сервисирање монитора и рачунара 

Сектор за ИТ 950.000,00 
 
 
 
 

1.2.22. Израда пројектне документације  Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

100.000,00 

1.2.24. Одржавање система за вентилацију, по 
партијама 

4. Одржавање, сервис и поправка система 
за вентилацију 

Служба ОЗБЗР 498.000,00 

УКУПНО: 9.151.160,00 
РАДОВИ 

1.3.1. Радови у ГЛ “Липов лад”  Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

2.800.000,00 

1.3.2. Радови по партијама  
2. Браварски радови 
3.    Грађевински и хидроизолатерски  
4.    Кровополагачки 

Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања  

940.000,00 

1.3.3. Молерско-фарбарски радови Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

1.200.000,00 

1.3.5. Завршетак изградње зграде “Кошум” Одељење инвестиционог 
и текућег одржавања 

250.000.000,00 

УКУПНО: 254.940.000,00 
УКУПНО(ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ): 301.884.491,00 

 
 

 Током наведеног периода није поднет ниједан захтев за заштиту права понуђача. 

 
*** 

 
Неке од активности спроведене у Сектору за правне, кадровске и техничке послове‐служби правних, 
кадровских и административних послова: 
 

 закључено је укупно 948 уговора по разним основима (са уговорима из јавних набавки); 

 Заступање Апотеке Београд пред судовима; 

 Пружање  правне  подршке  органима  управљања,  секторима  и  службама,  као  и  бројним 
комисијама; 

 Усвојен је Правилник о регулисању етике и личног интегритета у Апотеци „Београд“ 

 Измењен је Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, у делу који се односи на 
планирање, а који сада регуулише формирање Сталне комисије за планирање. 

 Сви уговори о раду у Апотеци „Београд“ су усаглашени са новим Правилником о организацији 
и  систематизацији радних места у Апотеци „Београд“, као и  са Закључком Владе Републике 
Србије 05  број 121‐161/2019 од 16.01.2019.године, којим је повећана цена рада.  

 праћење одсуствовања са посла: 
- плаћено одсуство – 129 
- неплаћено одсуство ‐ 4 
- породиљско одсуство ‐ 12 
- нега детета ‐ 4 

 у пензију је отишло 35 запослених од чега 26 здравствених радника (2 инвалидске пензије) и 9 
нездравствених радника; 

 радни  однос  је  споразумно  раскинуло  12  запослених  (6  здравствених  на 
неодређено+нездравствених радника); 

 закључено је 82 Уговора о раду (на неодређено време 1 ‐ преузимањем; на одређено 81); 

 закључено је 1252 Анекса уговора о раду; 
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 израђено је 99 решења о привременом премештају; 

 израђено је 103 решења о јубиларним наградама 

 24 отказа уговора о раду (одређено); 

 4 отказа уговора о раду од стране запослених на неодређено време 
 
(***  Из  Апотеке  „Београд“  је,  по  три  основа  –  пензија,  споразумни  раских,  отказ,  укупно 
отишло запослених на неодређено време: 51) 

 
 На  дан  31.12.2019.године,  број  запослених  на  неодређено  време  износи:  819,  а  број 

запослених на одређено време износи 72 (укупно: 891) 
 
 

5. ИТ СЕКТОР 
 

Сектор за информационе технологије у оквиру  активности по  сегментима  плана, реализовао 
је следеће: 

   
I    Унапређење апликативног софтвера 
 
1)  У апотекама су инсталирање 3 комплетне верзије апликативног софтвера   и 7 верзије 
ПОС‐а,  а    5  верзија  су  се  односиле  измене  у  делу    реализацију  еРецепта.  Инсталирана  је 
функције уписа ПОС платних картица   банке     у систем апотеке   и потребна подешавања  за 
врсте плаћања, а са банком ОТП мора да се реализију повезивање банкарског система и ПОС‐
а  АБ.  Омогућено  је  раздвајање    наплаћене  партиципације    војних  осигураника  од  РФЗО 
партиципације, и преглед броја протокола приликом реализације еРецепта за наркотику. 
 
2)  На  централном  серверу  су  инсталирање    верзије  програма  за  :    јавне  набавке  ( 
достављене  су  примедбе  од  стручне  службе)  и  реализацију  уговора,    средње  набавне 
вредности, плаћање из Хубие апликације  са    упаривањем фактура из ЦРФ‐а, нова форма за 
евиденцију  чекова,  отворене  су  документа  за  магацинско  пословање,  допуна    обрачуна 
ПОПДВ. 
 
На  захтев  других  Сектора  :  отворена  нова  картица  лојалности  – МУП,    урадјено  рангирање 
добављача по ЈН СКПС‐а,  учтани уговори  СКПС,  рефактурисање рецепата и помагала. 
 
еРецепт 
 
Од   01.03.2019 кроз   форму   еРецепт издају  се лекови  (  хронична  терапија, акутна, Д‐листа, 

наркотика)  и  помагала,  а  на  папирном  обрасцу  се  издају  лекови  само  у  случају  да  систем    не 
функционише и помагала на налог. Проблеми који се јављају, а које је Апотека Београд  предочила 
пре  уводјења  еРецепта,  је  рад  у  два  независна  програма  и  реализација  преко  wеб  апликације. 
Еxпортовани фајл  еРецепта  често  има погрешан основ ослобадјања  за пацијента,  број здравствене 
установе нема у шифарнику,   и приликом реализације еРецепта   исти се дуплирају и као  такви од 
стране  ФОНД‐а  су  оспорени.  Комуникација  са  подршком    еАпотеке  је    боља,  проблеми  се  брже 
решавају, а број  проблема које  смо пријављивали је мањи. Још увек нису доступни извештаји које би 
апотеци помогли у контроли издатих еРецепата и материјелном раздужењу  лагера. 

Због    ограничења    приступа    сервису  за  проверу  осигурања  пацијената  (  РФЗО  је    доделио  
20.000 приступа Апотеци Београд на дневном нивоу), у марту  није била могућа реализација еРецепта 
8  дана  после    18х.  По  добијању  информације  од  надлежних  из  РФЗО‐а  о  наведеном  ограничењу,  
урадјене су додатне измене у програму који позива сервис за проверу осигурања.  
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Такође, реализација еРецепта је онемогућена или  је успорена, када се на платформи еАпотека  
МЗ Србије спроводе измене у програму  или  базама . У тим случајевима, апотека  тек из неколико 
покушаја  успе да реализује еРецепт   или је реализација  еРецепта у неком временском интервали 
стопирана. Ова врста застоја  је  била честа у марту  2019г када су су све здравствене установе прешле 
на реализацију еРецепта  (прописаног лека и помагала), а због неадекватне припреме целог ИЗИС‐а  ( 
велики број приступа  и уписа трансакција у базу еРецепта).  У најави је еФактура, али од стране РФЗО 
још увек нисмо добили техничко упутство  како ће се то  реализовати. 

Већи прекид ( нестанак струје  3х – 14х)  у реализацији еРецепта, био је  25.06.2019 године због  
хаварије на трафостаници у Земуну ( локација  Сектора за информационе технологије). 

 
  II  Одржавање  и унапредјење различитих сегмената  ИК система  Апотеке „Београд“ 
                 По плану ЈН  Сектора за информационе технологије  покренуте су и спроведене  
‐  ЈН  лиценце за антивирусни програм ( реализовано) 
‐  ЈН Услуга обавезног техничког прегледа фискалних штампача (реализовано) 
‐  ЈН  Набавка  централног  сервера  (  по  плану  ЈН  из    2018).  Завршено  је  инсталирање  и 
миграција базе података на нови централни сервер 
‐  ЈН Услуга  испоруке тонера , сервисирање ласерских стампаца и рентирање ( по плану ЈН  
из 2018) 
‐  ЈН Одрзавање и развој апликативног софтвера 
‐  По плану набавку на које се не примењује Закон о ЈН , продужен је хостинг и домен за 
сајт Апотеке Београд.  
                  
Одржавање и праћење: 
‐ Уговора  Телекома  ( повећан бој пријава прекида у телефонским линијама апотеке и прекид 
интернет  везе;  извршена  сеоба  ИП  Центреx  за  СКПС);  Телекому  су  упућене  две    опомене; 
Руководилац  Службе  системског  софтвера,  хардвера  и  мреже    треба  да  достави  укупни 
временски период прекида , као и  реализацију по питању бацкуп везе по апотека, 
‐ ОРИОН  (  прекиди  Л2ВПН   везе  измедју Дирекције  и локације Земун без најаве приликом 
спроводјења  радова); Руководилац Службе системског софтвера, хардвера и мреже  треба да 
достави укупни временски период прекида  
‐ МДС ( без примедби на реализацију),  
‐  Еуропос  (  реализација    захтева  према  приоритетима,  подршка  систем  администратора  и 
администратора базе после одласка датабасе админситратора Апотеке Београд) 
 
Руководилац  Слузбе системског софтвера, хардвера и мреже треба да достави  извештај  рада 

службе  у 2019 годину. 
 
   У јулу  2019г  на локацији Земун Сектора за информационе технологије , поплава је изазавала 

прекид у раду корисника, али тиме није било прекида у раду апотека и реализације еРецепта. Уведен 
је видео надзор и евиденција приступа   у Сектору за информационе технологије. Приликом   квара 
климе  у  систем  Сали  Сектора  за  информационе  технологије,  дошло  је  до  оштећења  ДВД‐а  видео 
надзора. 

 
Урадјена  је  анализа  рачунарске  опреме    по  локацијама  и  службама.    Због  Wиндоwс  XП 

потребна је замена већег броја радних станица и ПОС рачунара. 
 
III     Праћење законски обавеза 
                     У најави  измене  и допуне Закона о информационој безбедности  у складу са ЕУ; 

усвојен Закон о заштити података о личности 
                      У децембру је спроведена провера АКТ‐а о информационој безбедности. 
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 IV      Едукација , усавршавање и нови кадрови     
У Сектору за  информационе  технологије  тренутно ради   9   запослених (ВСС :2 , Виса СС : 1  И  

са ССС: 6) и  Помоћник директора  за  информационе технологије, што је минимум за одржавање ИКТ 
АБ .   Сектор  за  информационе технологије  због одласка у пензију напустили су :   два запослена ( 
средње стручне спреме  ) и програмер пројектан за     обрачун плата,      а  због    споразумног раскида 
уговора Сектор за ИТ је остао без администратора базе податак. 

  Кадрови  који  недостају,  а  неопходни  су      Сектору  за  информационе  технологије  : 
администратор базе података,  администратор системског софтвера ВСС, пројектант ВСС, программер 
ВСС , мреже  пројектант программер ВСС.  Због тренутне кадровске структуре и недостатка кадрова 
Сектор за информационе технологије  упућен је на ангазовање добављача по уговорима спроведених 
ЈН , а што има утицаја на даљи развој и одржавање ИКТ АБ. 

   Едукације    ‐    Систем  управљања  безбедношћу  информација  у  организацијама  (ИСМС)  –  
Захтеви стандарда ИСО 27001:2013 
 

Сектор за информационе технологије обавља послове којима се обезбеђују услови за функционисање  

информационо‐комуникационог  система  Апотеке  “Београд“,  као  и  послове  у  делокругу:  развоја, 

имплементације и одржавања апликативног програма; дефинисање, одржавање  и стална контрола 

заштите  података;  извештавање,  анализа  и  подршка    секторима  и  службама  АБ;  примена  свих 

законских  промена  софтверским  и  техничким  решењем;  праћење  промена  у  делу  Закона  о 

информационој безбедности; провера примене АКТ‐а о информационој безбедности АБ  и увођење 

нових процедура за рад у делокругу  информационо – комуникационих технологија. 

Перманентно функционисање ИКТ системан,  а по плану рада за   2020.г  постигнуто је у областима: 

1. Одржавање  и  развој  апликативног  софтвера  (измене  у  делу  платних  картица  потребних  за 

повезивање са информационим системом банке и рачуновотственом евиденцијом; измене у 

делу  магистралне  израде  у  апотеци;  програмске  измене  у  подсистему    обрачуна  плата; 

програмске измене подсистема фармације и контрола рецепта на ПОС‐у апотеке).   

2. Одржавање  и  унапређење  различитих  сегмената  ИКТ  система  (реализоване  ЈН:  за  услугу 

Л3ВПН; услугу интернета; одржавање мреже; набавка рачунарске опреме и резервних делова; 

услуга  обавезног  техничког  прегледа  фискалних  штампача;  обнова  лиценце  антивирусног 

програма као и набавка  за потребе домена и хостинг‐а за сајт  и андроид и ИОС апликације 

Апотеке “Београд“).  

Због  најаве  новог  Закона  о  евиденцији  фискалних  рачуна,  ЈН  за    набавку  нових  фискалних 

штампача није спроведена у  2020. год. 

Апотека “Београд“    је учествовала на Конкурсу за доделу средстава прикупљених на основу 

одлагања кривичних  гоњења,  са пројектом  за  унапређење ИКТ  система. Такође,  за потребе 

учешћа на конкурсу за доделу финансијских средстава, а за потребе унапређења безбедности 

ИКТ система АБ,  припремљена  је техничка и финансијкса  спецификација  за Security softver са 

лиценцама. 

 
Како је  Апотека “Београд“ здравствена установа, издавање прописаних лекова на рецепт је примарна 

услуга, а праћење реализације еРецепта у техничком делу је у делокругу послова Сектора за ИТ . У току  

2020. год није било измена у програму  за   реализацију еРецепта, као ни на платформи МојДоктор 

Министарства здравља РС. За време ванредног стања, за хроничне терапије  које су прописане на  6 

месеци, а после реализованих од стране пацијента, аутоматски су се формирали еРецепти  за још  3 

месеца  прописане  терапије.  Сектор  за   ИТ  константно    прати  прекиде  у  реализацији  еРецепата    и 

разлоге истих , који се дешавају услед нефункционалности платформе  еРецепт Министарства здравља 
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РС ( унапређење система или техничких проблема), као и могућих прекида на мрежи АБ.  Друга врста 

проблема у реализацији еРецепта,  су непотпуни и неисправни матични подаци који се достављају 

апотеци,  а  формирају  код  лекара  у  дому  здравља.  Све  сугестије  за  побољшање  функционисања 

еРецепта,  Сектор за ИТ АБ доставља у сталној комуникацији са  колегама који одржавају платформу 

МојДоктор  Министарства здравља РС. 

 
На испуњење Плана рада Сектора за  ИТ, а самим тим и на унапређење и функционалност  ИКТ система 
у  2020.г утицали су: 
 

1. Инцидент ‐ хакерски упад (crypto‐ransomware virus Sodinokibi) 

              Апотека “Београд“,  је надлежном  органу и ЦЕРТ‐у  пријавила инцидент – хакерски упад у ИКТ  

систем АБ који се догодио  20.01. 2020. год  око 2 часа., што је условило прекид у раду дела ИКТ 

система. До успостављања потпуне функционалности ИКТ система АБ, апотеке су радиле без 

прекида, осим у делу реализације еРецепта, због безбедносних провера мреже и интернета.  О 

наведеном инциденту  обавештен је МУП  УКП – СБПОК  и извршен је инспекцијски надзор од 

стране инспектора Министарства туризма и телекомуникације. Са достављањем статистичких 

података ЦЕРТ‐у , а по  Закону о информационој безбедности  до  28. фебруара  2021. год. за  

пословну 2020. годину, испуњене су све  законске обавезе  евиденције о инциденту од стране 

АБ. 

 
2. Због процедуре да Град мора да одобри покретање сваке  ЈН из Плана  ЈН АБ, а како би ИКТ 

систем функционисао у пуном режиму, потписани су анекси  уговора са  добављачима Телеком 

(услуга Л3ВПН)  и ОРИОН (услуга интернета). Због наведене процедуре и одбијања Града да  да 

сагласност по првом захтеву за покретање ЈН, АБ  3 месеца није имала уговор  за одржавање и 

развој  апликативног  програма.  После    детаљног  образложења  са  свим  техничким 

карактеристикама  и  функционалностима  апликативног  програма,  као  и  обезбеђеним 

финансијским средствиама,  добијена је сагласност да се ЈН покрене, што је имало за последицу 

нереализацију планираних активности у имплеметирању измена и унапређења аплиактивног 

програма 

 
 
И поред наведених техничких  проблема  и услова  ( пандемије COVID‐a и ванредног стања) у којима 

је  пословала Апотека  “Београд“  у    2020,  г.  Сектор  за  информационе  технологије    обезбедио  је  да 

информациони  систем  АБ  у  свим  пословним  процесима  функционише  константно,  као  и  да  се 

спроведу  унапређења појединих сегмената ИКТ система.  

 
 
 
 

6. СЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
 

Процедура  за избор добављача и набавку   фармацеутских и осталих  сировина покренута  је 
крајем маја, а крајем јула 2019.године потписани су Уговори са 11 квалификованих добављача.  

 
Након  формирања  листе  захтева  за  амбалажу,  анализе  прикупљених  понуда  и  одабира 

добављача потписани су Уговори са 6 квалификованих добављача. 
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Спроведена је ЈН за: потрошни материјал (за израду магистралних и галенских лекова), као и за 
професионалну  опрему  и  средства  за  чишћење  и  дезинфекцију  галенских  лабораторија  ‐  број 
потписаних Уговора‐5 добављача; Опрема и прибор за ГЛ Жарково – број потписаних Уговора – 1; 
Одржавање процесне опреме ‐ број потписаних Уговора‐8; Диазепам раствор за ректалну примену ‐ 
број потписаних Уговора‐4. 

Потписани  су  уговори  са  здравственим  установама  и  то  уговори  о  продаји  (54),  уговори  о 
пословно‐техничкој сарадњи (41), уговори о набавци (27) и уговори по јавним набавкама (74). Укупно 
је у 2019.години потписано 196 уговора, што је за 16% више у односу на исти период претходне године. 

 
У периоду I‐XII 2019.године реализовани су пројекти пуштања у продају 4 нова галенска лека и 

једног галенског препарата које израђује галенска лабораторија “Жарково”: 
 

1) Чај за знојење 100г ‐ пуштен у промет 16.01.2019.год. 
2) Калијум хлорид цапсуле 500мг ‐ пуштен у промет 12.03.2019.год. 
3) Глукоза орални прашак 75г ‐ пуштен у промет 09.04.2019.год. 
4) Лаксантни прашак са макроголом 5 кесица ‐пуштен у промет   03.06.2019.год. 
 5) Сода бикарбона а 150г. ‐ пуштен у промет  03.12.2019.год. 
 
 
Сектор за производњу је дефинисао следеће циљеве за 2020.годину: 
 

 1. Квалитетан препарат за крајњег потрошача (преиспитивање формулација наших производа, 
преиспитивање  квалитета  амбалаже  диктиране  потребом  тржишта,  одабир  квалификованог 
добављача  фармацеутских,  козметичких  и  биљних  сировина,  одабир  квалификованог  добављача 
амбалаже,  одабир  квалификованог  добављача  потрошног  материјала  за  израду  магистралних  и 
галенских лекова); 

 2.  Израда  рентабилних  препарата  –  повећање  финансијске  добити  (остварење  натуралног 
плана,  анализа  цена  коштања  препарата,  праћење  планирано‐израђено  и  израђено‐продато, 
смањење растура, праћење оптерећености радника, едукација запослених о галенским препаратима, 
учествовање у промотивним активностима везаним за галенске препарате, парето анализа, увођење 
нових галенских лекова и препарата, уговори са екстерним купцима о купопродаји галенских лекова 
и осталих производа гал. лаб.); 

3.  Добра  и  континуирана  снабдевеност  апотека  (адекватно  управљање  залихама  полазних 
материјала  и  готових  производа,  праћење  коефицијента  обрта  лагера,  одржавање  залиха  по 
препарату у апотекама на нивоу дефинисаног лагера, оптимизација рада галенских лабораторија).   

4.   Остале активности – учествовање у активностима научно‐стручних истраживања и израде 
научно‐стручних радова у сарадњи са стручном јавношћу. 
 
Закључак Сектора за производњу 
 

Процес производње у галенским лабораторијама одвијао се несметано и без застоја. Дефицита 
сировина,  амбалаже и  готовог  производа  није  било  због  ажурног  праћења  лагера  лабораторија  и 
апотека, као и стања залиха готовог производа. 

Успостављен  је  квалитетан  партнерски  однос  са  добављачима,  одлична  сарадња  са 
Здравственим установама, присутно је континуирано иновирање асортимана. 

Апотека ”Београд” ће бити у стању да се адекватно бори на тржишту спровођењем активности 
на повећању доходовности производа, како кроз преговоре са добављачима за кључне сировине, тако 
и кроз оптимизацију процеса и корекцију цена где год је то могуће. 

Мобилан тимски рад целог система треба да обезбеди континуитет свих производа и њихову 
исплативост кроз реализацију на тржишту у планираном обиму. 
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Повећање  обима  продаје  би  додатно  упослило  сопствене  ресурсе,  тј.  омогућило  повећање 
волумена учешћа на тржишту. 

 
 

Циљеви Сектора за производњу дефинисани за 2020.годину континуирано су се спроводили и пратили 
током периода I‐XII 2020.године: 
 
•  Квалитетан препарат за крајњег потрошача 

•  Израда рентабилних препарата  

•  Добра и континуирана снабдевеност апотека (израђено је довољно препарата који су пратили   

реализацију по апотекама) 

•  Усаглашавање израде галенских лекова са Законским прописима 

 
 

Спроведени  су  поступци  јавних  набавки  и  закључени  Уговори  за  услуге  сервисирања  и  текућег 

одржавања процесне опреме (укупно је потписано 12 Уговора, уговорене финансијске вредности од 

3.104.995,00 рсд‐а). 

 

Спроведен  је  поступак  јавне  набавке  и  извршен  одабир  квалификованих  добављача  за  потрошни 

материјал  за  израду  магистралних  и  галенских  лекова/препарата,  као  и  добављача    средстава  за 

чишћење  и  дезинфекцију  лабораторија  –  (укупно  је  потписано  6  Уговора,  уговорене  финансијске 

вредности од 1.413.174,22 рсд‐а ). 

 
Спроведен  је поступак  јавне набавке за унгуаторе за апотеке  ‐ апотеке “Први Мај“,  “Свети Сава“ и 

“Богдан  Вујошевић“  (са  базичним  пакетом  уз  одговарајући  сет  посуда).  Уговор  је  потписан  са 

добављачем “Суперлаб доо“ (уговорена финансијска вредности од 1.298.400,00 рсд‐а). 

 

Праћење  реализације  натуралних  планова  на  нивоу  израде  и  на  нивоу  продаје  током  2020.год. 

показује да је циљ код натуралног плана у делу реализације  израђено/продато постигнут (циљ је 80%, 

реализација износи 98%). 

 
 
ЗАКЉУЧЦИ: 
 
Током  2020.године  парето  анализа  је  показала  да  је  у  просеку  62  препарата  остварило  80% 
вредности од укупног износа оствареног продајом сопствених производа, што је на истом нивоу 
као  у  2019.години,  док  је  у  2018.години  57  препарата  остварило  80%  продаје,  и  у  просеку  је  55 
апотека током 2020.год.остварило 80% укупног промета, што је на истом нивоу као и у 2018. и 
2019.години.  
Како су укупно остварени приходи, већи од укупних расхода, постигнут је позитиван резултат. 
Растур је на минималном нивоу. Циљана вредност је да се не пређе 1%, просек у 2018., 2019. и 2020. 
години износи 0,60%. 
У децембру 2020.године у складу са процедуром (ПР‐25) покренут је поступак за избор добављача 
за набавку фармацеутских, козметичких и биљних сировина, као и поступак за избор добављача за 
набавку пластичне, стаклене амбалаже, Алу и Пвц туба, примарне и секундарне папирне амбалаже 
у складу са процедуром (ПР‐27). 
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У  периоду  I‐XII  2020.године  потписани  су  Уговори  са  Здравственим  установама,  и то  Уговори  о 
продаји (51), Уговори о пословно‐техничкој сарадњи (1), Уговори о набавци (48) и Уговори по јавним 
набавкама (34).  
У  2020.години  укупно  је  потписано  134  Уговора,  што  је  за  31%  мање  у  односу  на  исти  период 
предходне године, односно за 21% мање у односу на 2018.год. 
 
Иначе, сам процес производње у галенским лабораторијама одвијао се несметано и без застоја. 
Дефицита сировине, амбалаже и готовог производа готово није било због ажурног праћења лагера 
лабораторија  и  апотека,  као  и  стања  залиха  готовог  производа.  Успостављен  је  квалитетан 
партнерски однос са добављачима, одлична сарадња са Здравственим установама.  
Апотека  “Београд”  наставља  континуирану  борбу  на  тржишту  спровођењем  активности  на 
повећању  доходовности  производа,  како  кроз  преговоре  са  добављачима  за  кључне  сировине  и 
амбалажу,  тако  и  кроз  оптимизацију  процеса  и  корекцију  цена  где  год  је  то  могуће. Мобилан 
тимски рад целог система обезбеђује континуитет свих производа и њихову исплативост кроз 
реализацију на тржишту у планираном обиму, док би повећање обима продаје додатно упослило 
сопствене ресурсе. 

 

7. СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ 
 
Информације о лековима 
 
Континуирано је рађено на давању информација о лековима од стране Центра за информације 

о лековима, као и на промоцији здравља. Недељно су слати извештаји о дефицитарности лекова са А, 
А1 И Д Листе РФЗО‐у и Министарству здравља (52 извештаја). Дат је одговор на 19228  позива путем 
телефона. ЦИЛ је дао одговор на 615 питања постављених путем електронске поште. Учествовање у 
процесима афирмације Апотеке „Београд“ и струке преко средстава јавног информисања обављено 
је  6  пута.  Информисање  запослених  обављено  је  електронским  путем  71  дописа  и  5  одговора  на 
постављена питања из апотека, 3 стручна дописа о новом Галенском леку и 2 е‐едукације. 

 
По плану превентивних активности из Календара здравља Апотеке „Београд“ за 2019. годину, 

у сарадњи са Сектором за маркетинг обележени су: 
‐ 4.  фебруар‐  Међународни  дан  борбе  против  канцера.  Централно  место  обележавања‐ 

апотека  “Теразије“.  Као  и  претходних  година,  фокус  је  био  на  указивању  значаја  мера 
превенције и раног откривања, као саставног дела фармацеутске здравствене заштите. Мере 
превенције  пре  свега  укључују  престанак  пушења  и  смањење  излагања  УВ  зрацима  /из 
природних и вештачких извора‐ соларијум). Правилна исхрана и редовна физичка активност 
представљају опште мере смањења ризика. Уз тексt флајера, апотеке су добиле и текст о 
основним подацима организатора Светског дана борбе против рака. 

‐ 24.  март‐  Светски  дан  борбе  против  туберкулозе,  централна  апотека  „Обреновац  1“. 
Активност  апотека  је  била  усмерена  на  указивање  значаја  вакцинације  као  основне 
превентивне мере.  

‐ 7.април‐   Светски дан здравља‐ апотека „Ташмајдан“,  традиционално обележен датум са 
акцентом на  промоцији здравља и превенцији болести 

‐ 30. април‐ Дан апотекарства у Србији. Централна апотека обележавања овог датума била је 
апотека „Мр Матеј Ивановић“.  

‐ 31. мај‐ Светски дан без дуванског дима. Централно место обележавања апотека „Његош“. 
Проактивно саветовање о ризицима пушења и начину да се оно прекине. Ове године тема 
Светског дана без дувана  је „Дуван и болести крвних судова“. Пушење као познат фактор 
ризика  за  настанак  коронарне  болести,  можданог  удара  и  болести  периферних  крвних 
судова, често остаје по страни у акцијама борбе против употребе дувана. 
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‐ 09.  Јун‐  Национални  дан  борбе  против  можданог  удара‐  Централно  место  обележавања 
апотека „Први мај“. 

‐ 25. Септембар – Светски дан фармацеута – обележено у свим апотекама 
‐ 29.Октобар  –  Светски  дан  борбе  против  псориазе  –  обележено  у  апотеци  „Романија“. 

Наглашено је да је псоријаза хронична системска болест, а не само козметички проблем, и 
указано је на важност правилне неге коже уз одговарајућу терапију. 

‐ 14. Новембар  ‐ Светски дан борбе против шећерне болести – обележено у апотеци „Младен 
Стојановић“. Као и претходне године „Породица и дијабетес“. 

‐ 1. Децембар – Светски дан борбе против ХИВ/АИДС‐ а – обележено у апотеци „Свети Сава“ 
под слоганом „Друштво доприноси напретку“,  са акцентом на подизању свести о  значају 
превенције и тестирања на ХИВ: 

 
Стручно усавршавање 
 
У току 2019. године одржано је укупно 52 различите едукације за фармацеуте и фармацеутске 

техничаре  (укупно  74  бода  за  дипл.фарм  и  126  бодова  за  фарм.техничаре).  Свим  здравственим 
радницима је пружена могућност да учествују у бесплатним едукацијама и стекну бодове за обнову 
лиценце уз максималну штедњу финансијских средстава. Одржано је и 19 комерцијалних предавања 
која се нису бодовала за лиценцу. 

Од  планираних  средстава  за  едукације  (без  средстава  планираних  за  трошкове 
специјализација) од 01.01. до 31.12.2019. године утрошено је 18,31% опредељених средстава, чиме је 
остварена значајна уштеда. 

Традиционални  симпозијум  фармацетуских  техничара  „Нови  погледи“  похађало  је  200 
фарм.техничара и стекло 5 бодова. 

На  Симпозијум  фарм.техничара  на  Златибору  у  мају  и  октобру  учестовало  је  по  6 
фарм.техничара из Апотеке „Београд“. 

У периоду јан‐дец 2019. години од комерцијалних „онлајн“ едукација‐ ЕДУ 720 инкасирали  смо 
318.168,49  динара. 

Специјализант  Татјана  Жунић  положила  је  специјалистички  испит  из  Фармакотерапије  у 
децембру 2019. године. 

Током периода јан‐дец 2019. године извршена је обука и обављен стручни стаж 29 стажера. 
Настављена је сарадња са Фармацеутских факултетом у Београду ‐ Студентска стручна пракса, 

која у будућности треба да замени досадашњи вид приправничког стажа.  47 студената Фармацеутског 
факултета се определило да стручну праксу обаве у апотекама Апотеке „Београд. Такође, закључени 
су споразуми о стручно‐едукативној сарадњи са Медицинском и Фармацеутско‐физиотерапеутском 
школом за извођење праксе и наставе у блоку за ученике. 

Извршена је набавка неопходне стручне литературе за све апотеке и стручне службе‐ Регистар 
лекова 2019. и друга потребна литература која се штампала 2019. године. 

130 фармацеутских техничара је урадило „онлајн“ електронски тест за 5 бодова. 
 
Поред наведених активности, у апотеци “Каленић” континуирано ради саветовање за правилну 

употребу лекова. У 7 апотека функционише саветовање за превенцију и правилну терапију дијабетеса.  
 
 
 
 

Унапређење пословања 
 
У  сегменту  унапређења  пословања  започет  је  пројекат  Проширења  регистрације  Галенске 

лабораторије „Липов лад „ ради усаглашњавања са законом и обезбеђивања услова за прозиводњу 
разблаженог алкохола и хидрогена. Комисија формирана од стране директора Установе је формирала 
пројектни задатак и израђен је идејни пројекат. Након решавања свих потребних сагласности добијена 
је дозвола за извођење радова, тако да ће се пројекат реализовати у току 2020. године. 
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Апликација  „Апотека  Београд“  за  кориснике  IOS  оперативног  система‐  кориснике  Iphone 

паметних телефона, је у завршној фази тестирања, док је за кориснике андроид оперативног система, 
редизајнирана апликација била доступна током  године. 

 
Реализовано  је  5  пројеката  :  Чај  за  знојење,  Глукоза  орални  прашак  75г, Макрогол  орални 

прашак, Калијум хлорид капсуле 500мг и Сода бикарбона прашак 150г. 
У току је рад на пројекту ‐ развој новог производа „Мултивитамински напитак Аповита“. 
Поново су почеле са радом апотека „Рушањ“ 11.03.2019. , апотека „Дудовица“ 25.03.2019.  и 

апотека „Рипањ“ 22.07.2019. године. 
 

Инвестиционо‐технички послови 
 
Од  28.08.2018.године,  Сектору  за  развој  је  припојена  Служба  за  инвестиционо‐техничке 

послове. У периоду јан‐дец 2019.године од 1028 захтева , реализованo je 872 односно 84,8%. 
У периоду јан‐дец 2019.године покренуто је 20 набавки, потписано је 18 уговора: 

1. Набавка  плочастог  материјала  и  окова  за  столарске  радове  које  изводи  техн.служба 
Апотеке „Београд“ 

2. Сервисирање опреме за безбедност ‐ аларми и видео надзор 
3. Поправка и израда тракастих завеса и венецијанера 
4. Сервис фриго‐уређаја 
5. Прање излога, тенди и капсула 
6. Стаклорезачки радови 
7. Сервисирање, текуће одржавање и поправка клима уређаја 
8. Браварски материјали и профили 
9. Сервисирање опреме за безбедност ‐ касе и специјалне браве 
10. Сервис и поправка  ПВЦ и АЛУ столарије 
11. Набавка малих кућних апарата 
12. Набавка мердевина 
13. Набавка столица за канцеларије и апотеке 
14. Набавка и монтажа ПВЦ и АЛУ столарије 
15. Електроматеријал и расвета 
16. Месечни сервис и поправка малотеретних лифтова 
17. Подополагачки радови 
18. Бела техника‐фрижидери 

За две јавне набавке : Одржавање етажног грејања и Набавка котла за апотеку „Рипањ“ је 
обустављен потупак јер није прибављена прихватљива понуда. 

 
Од  надлежног  Секретаријата  за  саобраћај,  у  периоду  јан‐дец  2019.године,  добијено  је  38 

решења  за  постављање  светлећих  реклама  на  објектима  Апотеке  „Београд“.  Од  надлежних 
општинских служби добијено је 32 решења за постављање форекса и налепница. Предато је још 54 
захтева Секретаријату за саобраћај који још увек нису обрађени и за које чекамо одговор, као и 20 
захтева Заводу за заштиту споменика за продужење сагласности за постављање реклама. 

 
 
Остале активности 
 

‐ Праћење радова на реконструкцији апотеке „Космај 1“ у склопу Дома здравља „Младеновац“ 
и одласци у Младеновац на редовне недељне састанке сваког понедељка 

‐ Завршени су преговори са фирмом „Технобиро инг“ у вези закупа пословног простора у Веле 
Нигринове 1, и начина обрачуна за трошкове грејања за грејну сезону 2019/2020. 
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У  току 2020.  године континуирано  је рађено на давању информација о лековима од  стране 

Центра за информације о лековима (ЦИЛ), као и на промоцији здравља. Недељно су слати извештаји 

о дефицитарности лекова са А, А1 И Д Листе РФЗО‐у и Министарству здравља (95 извештаја). Дат је 

одговор на 15723    позива путем  телефона. ЦИЛ  је дао одговор на 855 питања постављених путем 

електронске  поште.  Учествовање  у  процесима  афирмације  Апотеке  „Београд“  и  струке  преко 

средстава  јавног  информисања  обављено  је  7  пута.  Информисање  запослених  обављено  је 

електронским путем у виду 49 дописа, прослеђена су 8 писама здравственим радницима и 11 дописа 

о несталом факсимилу лекара. 

 
По плану превентивних активности из Календара здравља Апотеке „Београд“ за 2020. годину, 

у сарадњи са Сектором за маркетинг обележени су: 
 

‐ 30. април‐ Дан апотекарства у Србији – у свим апотекама  

‐ 05. мај – Светски дан борбе против астме ‐ централно место обележавања апотека „Радомир 

Николић“ 

‐ 31. мај‐  Светски  дан  без  дуванског  дима  ‐  централно место  обележавања  апотека  „Први 

Мај“. Проактивно саветовање о ризицима пушења и начину да се оно прекине.  

‐ 01.‐07. август – Светска недеља дојења – обележено у  апотеци „Миријево III“ 

‐ 25. септембар  ‐ Светски дан фармацеута – обележено у апотеци „Палилула“ 

‐ 29. октобар – Светски дан против псоријазе – обележено у апотеци „Романија“. 

Наглашено је да је псоријаза хронична системска болест, а не само козметички проблем, и 

указано је на важност правилне неге коже уз одговарајућу терапију. 

‐ 14. Новембар – Светски дан борбе против дијабетеса – апотека „Младен Стојановић“ 

 
Стручно усавршавање 
 
У  периоду  јануар‐децембар  2020.  године  одржано  је  укупно  11    едукативних  скупова  за 

фармацеуте и фармацеутске техничаре (укупно 43 бода за дипл.фарм и 15 бодова за фарм.техничаре). 

Због епидемиолошке ситуације то је много мање у односу на 2019. (52 скупа) и 2018. годину (54 скупа). 

Свим здравственим радницима је пружена могућност да учествују у бесплатним едукацијама и стекну 

бодове за обнову лиценце уз максималну штедњу финансијских средстава. Послато  је обавештење 

свим фармацеутима о он‐лине тестовима на сајту Фармацеутске коморе, помоћу којих се могло стећи 

30  бодова  за  обнову  лиценце  (6  тестова  по  5  бодова).  Такође, фармацеути и  техничари    су  током 

године имали доступне   комерцијалне   он‐лине тестове  (укупно 19 бодова). За 130 фармацеутских 

техничара уплаћена је котизација за он‐лине тест преко сајта СУЗР. Фармацеутским техничарима била 

су доступна и 4 бесплатна он‐лине теста на сајту СУЗР која су носила по 5 бодова. 

Због епидемиолошке ситуације, од јануара до децембра нису одржани конгреси и симпозијуми 

на  којима  је,  финансијским  планом  за  2020.  годину,  предвиђено  учешће  фармацеута  и  техничара 

запослених у Апотеци „Београд“.  

Отворени  су  нови  кориснички  профили  за  све  фармацеуте  и  техничаре,  чија  је  обавеза  да 

редовно прате едукације и решавају тестове на платформи ЕДУ 720. Сектор за развој континуирано 

прати реализацију. Од потписивања новог уговора запослени су погледали 25 едукација, укупно 33 од 

почетка године. 

Током периода јануар‐децембар 2020. године извршена је обука и обављен стручни стаж 21 

стажера  –  5  дипломираних  фармацеута  и  16  фармацеутских  техничара.  Због  ситуације  са  корона 



Апотека „Београд“, ул. Велимира Бате Живојиновића 16/ИВ, 11000 Београд  Страна 32 од 61 

 
 

вирусом и увођења ванредног стања, по препоруци Министарства здравља, привремено је прекинуто 

обављање приправничког стажа, које је настављено након укидања ванредног стања. 

Студентска  стручна  пракса  у  сарадњи  са  Фармацеутским  факултетом  одложена  је  због 

епидемиолошке  ситуације.    Такође,  одложена  је  и  стручна  пракса  за  ученике  Медицинске  и 

Фармацеутско‐физиотерапеутске школе. 

Извршена је набавка неопходне стручне литературе за све апотеке и стручне службе ‐ Регистар 

лекова 2020.  

Поред наведених активности, у апотеци “Каленић” континуирано ради саветовање за правилну 

употребу лекова. У 7 апотека функционише саветовање за превенцију и правилну терапију дијабетеса.  

 
Инвестиционо‐технички послови 
 
Поред послова редовног одржавања, у периоду јануар‐децембар 2020. године од 788 захтева 

за интервенцију од стране апотека и других служби, реализованo je 683 односно 87 %. 

 

Закључно са 31.12.2020. године Служба за техничко и инвестиционо одржавање имала је 26 

важећих уговора по јавним набавкама/набавкама на које се Закон не односи. 

У периоду јан‐дец 2020. године спроведене су следеће набавке: 

 

‐ Набавка котла за апотеку „Рипањ“  

‐ Сервисирање, текуће одржавање и поправка клима уређаја 

‐ Сервисирање опреме за безбедност ‐ аларми и видео надзор 

‐ Набавка телефона 

‐ Набавка телефонске централе 

‐ Молерско‐фарбарски радови 

‐ Услуге транспорта и селидбе 

‐ Стаклорезачки радови 

‐ Одржавање централног грејања 

‐ Водоводно‐канализациони материјал са уградњом 

‐ Стаклорезачки радови 

‐ Прање излога 

‐ Набавка алата за техничку службу 

‐ Столарски материјал и окови 

‐ Поправка и израда тракастих завеса и венецијанера 

‐ Сервис и поправка малотеретних лифтова 

‐ Сервис каса и специјалних брава 

Покретане су и следеће набавке, без одговарајућих понуда понуђача: Сервис фриго уређаја, Сервис и 

поправка ПВЦ и АЛУ столарије. 

 

               Служба текућег и инвестиционог одржавања поставила је рецептурна стакла у четири апотеке 

у којима су иста већ постојала (апотеке Свети Сава, Матеј Ивановић, Младен Стојановић, Чукарица). 

По принципу  хитне интервенције,  по налогу директора,  постављена  су рецептурна  стакла  у  још 25 

апотека  (  апотеке Дорћол,  Авала,  Стари Ђерам,  29.  Новембар,  Теразије, Милунка  Савић, Миросав 

Трајковић, Обреновац I, Обреновац II, 19. Септембар, Сурчин, Бежанијска Коса, Студентски Дом, Блок 

28, Каленић, Вишњичка Бања, Балкан, Жарково, Мирјана Ступар, Степа Степановић, Браћа Гаврајић 
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Бољевци, Вранић, Стублине, Дражевац). У апотеци „Геронтолошки центар“ стакла су постављена у 

августу и апотека је почела са радом 03.08.2020. Накнадно су постављена стакла дуж целе рецептуре 

у апотекама „Младен Стојановић“, „Март“ и „Ђуро Ђаковић“ . 

 
Од надлежног Секретаријата за саобраћај   добијено  је 65 решења за постављање светлећих 

реклама  на  објектима  Апотеке  „Београд“.  Предато  је  још  више  десетина  захтева  Секретаријату  за 

саобраћај и ЈП „Путеви Београда“ за издавање решења за постављање реклама и продужење решења 

за 2020.,  који још увек нису обрађени и за које чекамо одговор. Добијенo је укупно 110 сагласности 

за  постављање  реклама  од  закуподаваца  (домова  здравља,  Секретаријата  за  имовинске  и  правне 

послове, итд), стамбених заједница, Завода за заштиту споменикa. 

 

8. СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ 
 
 
Позиционирање производа 

          У периоду јан‐дец 2019.године потписано је и/или продужено 39 уговора о пословно техничкој 

сарадњи (Alvogen, Avanglion, Beiersdorf, Biobit, Do‐ing, Ervamatin, Esensa, Evropa Lek, Fortas, Galenika, 

Hemofarm, Immuno Systems, Innventa, Inpharm, Iso‐Collagen, JGL, Keprom, Medipel Balkan, Meditas RS, 

Oktal Pharma, PharmaSwiss, Primax, Salveo, Sibex Line, TG‐Farm Medico, Vis Health). Потписано је 40 

уговора о пословно техничкој сарадњи 

Постављање реклама 

    У оквиру уговора о постављању рекламних уређаја у апотекама Апотеке „Београд“, који је закључен 

са  фирмом Moving  Screen  на  период  од  2  године  (од  15.03.2018.  до  14.03.2020.године),  чиме  је 

продужена вишегодишња сарадња, сваког месеца у апотекама које су обухваћене уговором (укупно 

54 апотеке) постављене су рекламе за групу галенских лекова и препарата из производног програма 

Апотеке  „Београд“  (Pharmasens  Q10,  Pharmaclear  i  Pharmaskin  kolekcije,  Сениор  картица  –  Апотека 

„Београд“),  реклама  андроид  апликације,  као  и  рекламе  атестираних  и  законом  одобрених 

медицинских средстава и фармацеутских препарата, као и козметичких производа домаћих и страних 

произвођача  са  којима  Moving  Screen  има  потписане  уговоре.  Поменутим  уговором  уговорено  је 

уступање  рекламне  позиције  Moving  Screen‐a  у  чекаоницама  10  домова  здравља  у  сврху 

рекламирања производа из програма Апотеке „Београд“. 

    Beiersdorf  је  на  основу  потписаног  уговора  о  пословно‐техничкој  сарадњи  брендирао  излоге  15 

апотека  у  периоду  јан‐март  2019.,  односно  6  апотека  у  периоду  јул‐децембар  2019.,  у  излозима  3 

апотеке постављене су фолије за Панадол еxтра адванце (уговор са Evtopa Lek Pharmom), у излозима 

19  апотека  Hemofarm  је  поставио  рекламне  фолије  и  у  1  апотеци  је  уредио  излог  (апотека Матеј 

Ивановић),  док  је  Inpharm  у  излозима  2  апотеке  поставио  рекламне  фолије  за  производе  из  свог 

производног/заступничког портфолија. Укупан приход од постављања рекламних фолија урачунат је 

у већ наведеном извештају који се односи на укупну вредност по уговорима за период јан‐децембар 

2019.године.      

     У  периоду  јануар‐децембар  2019.године  поново  су  отворене  три  апотеке,  Апотека  Дудовица, 

Апотека Рипањ и Апотека Рушањ, уз достављање маркетиншког и рекламног материјала (постери – 

Мисија и визија, БСК, акције снижења цена, обавештења ‐ радно време, одговорно лице у апотеци, 
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Центар за информације о лековима, одложено плаћање, налепнице – БСК, Палилулска картица и сл.) 

од стране Сектора за маркетинг.   

     Сектор  за  маркетинг  је  у  сарадњи  са  Moving  Screen‐om  поставио  брендиране  фолије  са  логом 

Апотеке „Београд“ на излоге апотека Блок 61‐62 и Нова Галеника након замене излога. 

     По основу ЈН спроведено је постављање светлећих реклама за 100 апотека. За 53 апотеке установа 

је добила решења и у тим апотекама светлећа реклама‐капсула је монтирана. За остале апотеке за 

које  су израђени пројекти  чекају  се решења на основу поднетих  захтева  за постављање  светлећих 

конзолних реклама. За 3 апотеке израда пројеката је у току (8.март, Жарково и Вита Стојановић). Од 

надлежног  Секретаријата  за  саобраћај,  у  периоду  јан‐дец  2019.године,  добијено  је  36  решења  за 

постављање  светлећих  реклама  на  објектима  Апотеке  „Београд“.  Почетком  2020.  апотека Матеј 

Ивановић  је добила решење за постављање светлеће рекламе‐капсуле од стране Секретаријата за 

саобраћај. 

Имплементација стратегије цена 

     Праћене  су  цене  препарата  на  тржишту  и  реализовани  су  предлози  о  корекцији  марже  током 

периода  јан‐дец  2019.године  за  дијететске  суплементе  и  ОТЦ  лекове  –  препарати  са  ацетил‐

салицилном  киселином,  Саттwа  балзам,  препарати  галенских  лабораторија  Апотеке  „Београд“  ‐ 

Adapalen gel, Bademov krem, Emolijentni lipofilni krem, Hidrantni kremovi, Hijaluron kolecija, Pharmasens 

Q10 и Pharmaskin kolekcija, Vitaminski masni krem, Krem za pete, Krem za  ruke, Pharmaclear hidrantni 

krem,  Surecheck  pločica  и  штапић  за  утврђивање  трудноће,  Herboral  sirupi,  Atopiskin  производи, 

Nutrigen производи.     

Апотекама је редовно и по захтевима  достављан рекламни материјал ‐ постери и остали неопходни 

материјал (налепнице забрањено пушење, налепнице за Београдску сениор картицу, радно време, 

постери за најаву промоција, постери кућни ред, постер мисија‐визија, постери који прате акцијска 

снижења цена, постери за сениор картицу ...). На основу уговора о заједничкој сарадњи хуманитарна 

организација  „Дечје  срце“  дистрибуира  апотекама  укупно  200.000  кеса  на  месечном  нивоу 

(дистрибуцијом је обухваћено 78 апотека на територији Београда). 

          У периоду од јануара до краја децембра 2019. године реализован је велики број промоција и 

акција снижења цена – укупно 169 акција снижења цена. 

Табела 1. Преглед спроведених маркетиншких акција у 2019.години 

Apoteka Beograd, PALILULSKA KARTICA,10%, 
AB  01.01.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke  

Pelene, 6%, AB  01.01.2019. ‐ 31.01.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Uriage, 3 preparata, 30%, Phoenix  01.01.2019. ‐ 31.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Inpharm, 15%, Inpharm  01.01.2019. ‐ 10.01.2019.  Sve apoteke  

Skincode, Sanotint, Migliorin 50%, Meditas 
RS  04.01.2019. ‐ 31.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Skincode, Sanotint, 30%, Meditas RS  04.01.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  04.01.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

BEOGRADSKA SENIOR KARTICA, 10%. AB  01.01.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke  

Esensa, 10%, Farmalogist  01.01.2019. ‐ 31.01.2019.  Sve apoteke  

Arterinorm caps, 5%, ADOC  01.01.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Bronchicum sirup, 20%, AB  01.01.2019. – 31.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 
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Coraps, Argifen, od 18% do 27%, Vega  01.01.2019. ‐ 31.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.01.2019. 
Matej Ivanović, 1.maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.02.2019. ‐ 17.02.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 10%, Phoenix  16.01.2019. ‐ 28.02.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Inpharm, 50%, Inpharm  25.01.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Darphin, 20%, AB+Doing, 10% Doing  16.01.2019.  Matej Ivanović 

Esensa, 10%, Farmalogist  15.02.2019. ‐ 31.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Darphin, 20%, AB+Doing, 10% Doing  14.02.2019.  Matej Ivanović 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.02.2019. 
Matej Ivanović, 1.maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

UV STOP, 12%, 8.5% i 15%, AB  01.03.2019. ‐ 31.07.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Medicobiotic 10 caps, baby 6,67%, Phoenix  28.12.2018. ‐ 28.02.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Skincode, 20%, AB+Meditas, 15 % Meditas RS  01.03.2019. ‐ 10.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.03.2019. ‐ 17.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Mavala, 15%, AB+Meditas RS, 10% Meditas 
RS  01.03.2019. ‐ 10.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Medicobiotic 10 caps, baby 6,67%, Phoenix  06.03.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortinmanom 

Poklon kartica lojalnosti   08.03.2019. ‐  Sve apoteke sa asortimanom 

Primax, 10%, Velexfarm  08.03.2019. ‐ 10.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Kreme AB, 5% ‐ 20%, AB  08.03.2019. ‐ 11.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Hemofarm, 20%, Velexfarm  09.03.2019. ‐ 15.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  20.,23.,28. i 30.03.2019.  Matej Ivanović i Zemun 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.03.2019. 
Matej Ivanović, 1.maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Darphin, 20%, AB + Doing, 10% Doing  12.03.2019.  Matej Ivanović 

Sanotint, Migliorin, Locherber,  30%, Meditas 
RS  01.01.2019. ‐ 31.01.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Klompe, 50%, AB  01.01.2019. ‐ 31.03.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Skincode 20% , Meditas RS  01.01.2019. ‐ 31.01.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Esensa, 5%, AB  01.04.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Esenbak probiotik, Esenbak bulardi forte, 
10%, AB  01.04.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Guam rok, 20%, AB+ Doing, 10% Doing  01.04.2019. ‐ 30.06.2019.  Matej Ivanovć 

Corasp, Agrifen, od 18% do 27%, Vega  01.04.2019. ‐ 30.06.2019.   Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.04.2019. ‐ 17.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas RS, 10%, AB  19.03.2019. ‐ 30.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Dent, 15%, Meditas RS, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Hemofarm, 10%, Velexfarm, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Inpharm, 10%, Inpharm, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Abela Pharm, 10%, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Esensa, 10%, Farmalogist, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Galenika, 10%,  Phoenix, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Primax, 10%, Velexfarm, SENIOR KARTICA  06.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  13.04.,20.04.,25.04.2019.  Matej Ivanović i Zemun 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.04.2019. 
Matej Ivanović, 1.maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Klompe, 50%, AB  09.04.2019. ‐ 30.06.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Caudalie, 30%, Phoenix  15.04.2019. ‐ 30.04.2019.  Matej Ivanović 

Vichy, 10%, Farmalogist  17.04.2019. ‐ 20.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  
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La roche posay, 10%, Farmalogist  17.04.2019. ‐ 20.04.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Dent x, Nutrigen, Pelene..., Pilfud losion i 
sprej, 10%, AB  11.04.2019. ‐ 31.05.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Pelene, 15%, AB  11.04.2019. ‐ 31.05.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Pelene za odrasle, 10%, AB  11.04.2019. ‐ 30.06.2019.  Sve apoteke sa asortimanom  

Alkaloid, 10%, Phoenix, SENIOR KARTICA  10.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

PHARMAS, 20% i 30%, Vega, SENIOR KARTICA  19.04.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 30%, Oktal Pharma  20.04.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

PHARMAS, 20%, Vega  01.05.2019. ‐ 30.06.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.05.2019. ‐ 17.05.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 30%, Oktal Pharma  25.04.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 6.94% i 7.84%, Farmalogist  01.05.2019. ‐ 31.05.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avanglion, 10%, Avanglion, SENIOR KARTICA  01.05.2019. ‐ 16.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Uriage Xemose sindet 200 ml, 25%, Phoenix  07.05.2019. ‐ 31.05.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

La roche posay, 5%, Farmalogist  07.05.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Vichy, 5%, Farmalogist  07.05.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Hemofarm, 20%, Velexfarm  09.05.2019. ‐ 12.05.2019.  Matej Ivanović 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.05.2019. 
Matej Ivanović, 1. maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Darphin, 20%, AB+ Doing, 10% Doing  21.05.2019.  Matej Ivanović 

Nacionalni kongres zdravstvenih radnika na 
Zlatiboru  22.05.2019. ‐ 26.05.2019.    

Sajam trećeg doba 55+  28.05.2019. ‐ 29.05.2019.    

Avene, 20%, Oktal Pharma 
15.05,18.05.,27.05. i 
30.05.2019.  Matej Ivanović i Zemun 

Caudalie, 30%, Phoenix  20.05.2019. ‐ 20.06.2019.  Matej Ivanović 

Putna apoteka Salveo, 7%, Phoenix  01.06.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Darphin, 20%, AB+ Doing, 10% Doing  03.06.2019.  Matej Ivanović 

MUP kartica pogodnosti, 10%, AB  24.05.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.06.2019. ‐ 17.06.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.06.2019. 
Matej Ivanović, 1. maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Avene, 20%, Oktal Pharma 
07.06.,08.06.,21.06., 22.06. 
2019.  Matej Ivanović i Zemun 

Galenika, 10%, Phoenix  03.06.2019. ‐ 28.06.2019.  22 apoteke 

Avene, 20%, Oktal Pharma  05.06.2019. ‐ 30.06.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Skincode i Mavala, 10%, Meditas  08.06.2019. ‐ 29.06.2019. 

Matej Ivanović, 1.maj, Terazije, 
Tašmajdan, Zemun, Đeram, 
Njegoš, Mladen Stojanović. Avala 

Floriotic daily, 20%, Vega  01.07.2019. ‐ 30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Darphin, 20%, AB+ Doing, 10% Doing  04.07.2019.  Matej Ivanović 

Avene, 20%, Oktal Pharma  15.06.2019. ‐ 15.07.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Corasp, Agrifen, 0.01%  20.06.2019. ‐ 30.06.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.07.2019. ‐ 17.07.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Hemofarm, 20%, Velexfarm  01.07.2019. ‐ 31.07.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Abela Pharm, 20%, Sopharma  01.07.2019. ‐ 30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.2%, Sopharma  01.07.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Caudalie, 30%, Phoenix  28.06.2019. ‐ 31.08.2019.  Matej Ivanović 

Meditas RS, 30%, Meditas RS  01.07.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Klompe, 50%, AB  01.07.2019. ‐ 31.12.2019.  sve apoteke sa asortimanom 
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Uriage, 30%, Phoenix  01.07.2019. ‐ 30.09.2019.  Romanija 

Uriage, 30% i 20%, Phoenix  01.07.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas RS, 10%, Meditas  04.07.2019. ‐  29.07.2019. 

Matej Ivanović, 1.maj, Terazije, 
Tašmajdan, Zemun, Đeram, 
Njegoš, Mladen Stojanović. Avala 

Avene, 20%, Oktal Pharma 
06.07., 08.07., 20.07., 22.07. 
2019.  Matej Ivanović i Zemun 

Galenika, 10%, Phoenix  10.07.2019. ‐ 31.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.07.2019. 
Matej Ivanović, 1. maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Darphin, 20%, AB+ Doing, 10% Doing  07.08.2019.  Matej Ivanović 

Avene, 30%, Oktal Pharma  17.07.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

SEBAMED rokovi, 20%, AB  17.07.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 30%, Oktal Pharma  01.09.2019. ‐ 31.12.2019. 

Romanija, Avala, Matej Ivanović, 
Mladen Stojanović, Zemun, 1. 
maj, Tašmajdan 

Avene, 30%, Oktal Pharma  01.09.2019. ‐ 31.12.2019.  Tašmajdan 

Avene, 30%, Oktal Pharma  01.09.2019. ‐ 30.11.2019.  Zemun 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.08.2019. ‐ 17.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Sirup Ehinacea 110 ml, 33.78%, AB  20.07.2019. ‐ 20.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas RS, 10%, Meditas RS  ‐  PRESTALA DA 
VAŽI DANA 08.08.2019.  08.08.2019. ‐ 22.08.2019. 

Matej Ivanović, 1.maj, Terazije, 
Stari Đeram, Njegoš, Mladen 
Stojanović 

Meditas RS, 30% i 50%, Meditas RS ‐ 
PRESTALA DA VAŽI DANA 07.11.2019.  24.07.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 30%, Oktal Pharma  23.07.2019. ‐ 31.12.2019.  Njegoš 

Avene, 30%, Oktal Pharma  23.07.2019. ‐ 31.12.2019.  Čukarica 

Avene, 30%, Oktal Pharma  01.09.2019. ‐ 31.12.2019.  Dorćol, Njegoš 

Inpharm, 15%, Inpharm  01.08.2019. ‐ 30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Inpharm, 10%, Inpharm, SENIOR KARTICA  02.08.2019. ‐ 16.12.2019.  sve apoteke sa asortimanom 

Meditas RS, 20 %, AB+Meditas RS, 10% 
Meditas RS  

08.08., 10.08., 17.08., 
13.08., 20.08., 22.08. 2019. 

Matej Ivanović, 1.maj, Terazije, 
Stari Đeram, Njegoš, Mladen 
Stojanović 

Meditas RS, 15 %, AB+Meditas RS, 5 % 
Meditas RS   08.08.2019. ‐ 22.08.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Darphin, 20%, AB+ Doing, 10% Doing  09.09.2019., 20.09.2019.  Matej Ivanović 

Avene, 20%, Oktal Pharma 
06.09., 07.09., 21.09., 
27.09.2019.  Matej Ivanović i Zemun 

Avene, 20%, Oktal Pharma  11.09.2019. 
Matej Ivanović, 1. maj, Zemun, 
Bogdan Vujošević, Romanija 

Sirup Žak C 125 ml, 10%, AB  21.08.2019. ‐ 30.11.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  01.09.2019. ‐ 30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.09.2019. ‐ 17.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

AB, 10%, AB  26.08.2019. ‐30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Galenika, 10%, Phoenix  26.08.2019. ‐ 30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

JGL, 33%, Sopharma  29.08.2019. ‐ 30.09.2019.  1. maj, Terazije 

Avene, 30%, AB+Oktal Pharma, 20% Oktal 
Pharma  29.08.2019. ‐ 30.09.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Galenika, 10%, Phoenix  01.09.2019. ‐ 30.11.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  01.09.2019. ‐ 30.09.2019.  sve apoteke sa asortimanom 
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Meditas RS, 20%, AB+ Meditas RS, 10% 
Meditas RS  12.09.2019. ‐ 28.09.2019. 

Matej Ivanović, 1. maj, Terazije, 
Stari Đeram, Mladen Stojanović, 
Njegoš, Zemun, Tašmajdan, Avala 

Meditas RS, 30%, Meditas RS  12.09.2019. ‐ 28.09.2019. 

Matej Ivanović, 1. maj, Terazije, 
Stari Đeram, Mladen Stojanović, 
Njegoš, Zemun, Tašmajdan, Avala 

Probalans lady vaginalete, 50%, AB  11.09.2019. ‐ 31.10.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Dr.HAUSCHKA, ROC, PHYTO, 30%, Doing  12.09.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.10.2019. ‐ 17.10.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Hemofarm, 10‐25%, Velexfarm  24.09.2019. ‐ 23.10.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Plus Pharmaceutiucals, 10%, Farmalogist  01.10.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Abela Pharm, 20%, Sopharma  01.10.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Abela Pharm, 20%, Sopharma  01.10.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas RS, 30%, Meditas RS  05.10.2019. ‐ 24.10.2019. 

Matej Ivanović, 1.maj, Terzije, 
Stari Đeram, Njegoš, Mladen 
Stojanović, Tašmajdan, Avala, 
Zemun 

Meditas RS, 20%, AB+ Meditas RS, 10% 
Meditas RS  05.10.2019. ‐ 24.10.2019. 

Matej Ivanović, 1.maj, Terzije, 
Stari Đeram, Njegoš, Mladen 
Stojanović, Tašmajdan, Avala, 
Zemun 

Avene, 20%, Oktal Pharma  02.10.2019. ‐ 31.10.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

CORASP, 5%, AB  02.10.2019. ‐ 31.10.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Apoteka Beograd,15%, AB  03.10.2019. ‐ 31.10.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.11.2019. ‐ 17.11.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Kongres na Zlatiboru, 10%, AB  23.10.2019. ‐ 27.10.2019.    

Darphin, 20%, AB+Doing, 10% Doing   20.11.2019.  Matej Ivanović 

Meditas RS, 20%, AB+ Meditas RS, 10% 
Meditas RS  02.11.2019. ‐ 30.11.2019. 

Matej Ivanović, 1. maj, Terazije, 
Stari Đeram, Mladen Stojanović, 
Njegoš, Zemun, Tašmajdan, Avala 

Meditas RS, 30%, Meditas RS  02.11.2019. ‐ 30.11.2019. 

Matej Ivanović, 1. maj, Terazije, 
Stari Đeram, Mladen Stojanović, 
Njegoš, Zemun, Tašmajdan, Avala 

Medico Domus, 6.67%, Phoenix  01.11.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  01.11.2019. ‐ 30.11.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Avene, 20%, Oktal Pharma  05.11.2019. ‐ 30.11.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas RS, 50%, Meditas RS  07.11.2019. ‐ 31.12.2019.  sve apoteke sa asortimanom 

Doing dan: Darphin, Bioderma, Biokap, 
Weleda, Noreva, Lierac, Guam, 20%, Doing 
(10%+10%)  23.12.2019.  Matej Ivanović 

Salveo, 7.25%, Phoenix  10.12.2019. ‐ 17.12.2019  Sve apoteke sa asortimanom 

Salveo, 7% I 10%, Phoenix  01.12.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Inpharm, 15%, AB+Inpahrm, 10% Inpharm  05.12.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas, 30%, AB+Meditas RS, 15% Meditas 
RS  07.12., 21.12.2019.  Matej Ivanović 

Meditas, 20%, AB+Meditas, 10% Meditas RS  07.12., 21.12.2019.  Matej Ivanović 

Meditas, 10%, AB+Meditas, 5% Meditas RS  07.12., 21.12.2019.  Matej Ivanović 

Meditas, 30%, AB+Meditas RS, 15% Meditas 
RS  23.12.2019. ‐ 30.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas, 20%, AB+Meditas, 10% Meditas RS  23.12.2019. ‐ 30.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Meditas, 10%, AB+Meditas, 5% Meditas RS  23.12.2019. ‐ 30.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Darphin, 20%, AB+Doing, 10% Doing   11.12.2019.  Matej Ivanović 
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Inpharm, 30%, Inpahrm  11.12.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Galenika, 10%, Sopharma  15.12.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Apoteka Beograd, 10%, AB  20.12.2019. ‐ 31.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

Hyalfit, 20%, Phoenix  23.12.2019. ‐ 29.12.2019.  Sve apoteke sa asortimanom 

 

Промотивно‐продајне активности на сајмовима 

     У периоду јануар‐децембар 2019. године Апотека „Београд“ је учествовала на 4 скупа продајног и 

непродајног карактера: 

•  Републички  симпозијум  Савеза  удружења  здравствених  радника  Београда,  одржан 

12.априла 2019. у Београду, био је непродајног карактера.  

•  Национални конгрес здавствених радника Србије, од 22 до 26. маја на Златибору. 

•  Шести сајам за треће доба 55+, од 28 до 29. маја у Београду, продајног карактера, који је био и 

медијски  пропраћен,  и  на  коме  се  вршила  продаја  путем  мобилне  касе  и  промоција  галенских 

препарата.  

•  Национални  конгрес  здравствених  радника  Србије,  од  23  до  27.октобра  на  Златибору, 

продајног карактера. 

Праћење и анализа продаје галенских препарата 

     Просечна  реализација  циљева  на  нивоу  130  препарата  у  периоду  од  01.01.2019.  до 

31.12.2019.године  је  76.95%,  од  чега  је  за  9  препарата  постигнут  циљ  продаје  од  100‐136%,  16 

препарата је имало реализацију 90–100%, 15 препарата је имало реализацију од 80‐90%, 29 препарата 

реализацију од 70‐80%, 43 препарата између 50‐70%, 10 препарата испод 50%, 1 препарат није имао 

остварење циља (ČAJ MEŠ.SENJAČKI ČAJ ZA DECU 100G  LČ ‐ није било одговарајуће понуде за захтевани 

квалитет за биљне дроге које улазе у састав Сењачког чаја), а за 7 препарата није постављен циљ: 

ČAJ ZA ZNOJENJE 100G  LČ 

GLUKOZA ORALNI PRAŠAK 75G  GLPR 

KALIJUM HLORID KAPS TVRDE 30X500MG  GLPR 

KREM ZA BEBE 50ML  GLMA 

LAKSANTNI PRAŠAK SA MAKROGOLOM 5 KESICA  GLPR 

SERUM ZA NEGU KOSE 50ML  GLMA 

SODA BIKARBONA 150G  GLPR 

 

Производи који су имали остварење циља мање од 50% су: 

 

RIVANOL, RASTVOR ZA KOŽU 0,1% 360ML SA KUTIJOM  GLLA 

BORNA KISELINA, RASTVOR ZA KOŽU 3% 360ML SA KUTIJOM  GLLA 

NISTATIN  I OKSITETRACIKLIN‐HIDROHLORID,  VAGITORIJE  6  KOM  
GLLA 

ANTICELULIT GEL 150ML  GLMA 

BRUSNICA 30% FILTER ČAJ 20 KES  GLPR 

DIAZEPAM  RASTVOR  ZA  REKTALNU  PRIMENU  5X(5MG/2,5ML)  
GLMA 
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EFEDRIN KAPI ZA NOS 0,5% 10ML  GLLA 

GORKA SO 10G  GLPR 

ČAJ MEŠ.KOD URINARNIH INF.ZA TRUDNICE 100G  LČ 

PHARMASENS Q10 MLEKO ZA TELO 200ML  GLMA 

 

   Diazepam rastvor za rektalnu primenu и Nistatin oksitetraciklin hidrohlorid vagitorije се продају/издају 

искључиво по препоруци лекара, па је остварење циља тиме ограничено. Anticelulit gel је повучен са 

тржишта  због  контаминације  у  првој  половини  2019.године.  .  Gorka  so  od  10g  је  замењена  новим 

паковањем.  Услед  недостатка  сировине  (раставић)  била  је  отежана  израда  чајне  мешавине  за 

уринарне инфекције за труднице, па је самим тим остварење циља било ограничено. Rivanol rastvor 

za kožu, Borna kiselina rastvor za kožu, Efedrin kapi za nos 0,5%, Brusnica filter čaj i Pharmasens Q10 mleko 

су препарати са малом излазношћу.  

      

Промотивне активности 

     У  апотекама  су  континуирано  организоване  промоције  препарата  реномираних  произвођача 

(дермокозметички  брендови,  дијететски  суплементи).  У  периоду  од  јануара  до  децембра  2019. 

године реализован је велики број промоција – укупно 578. 

     У циљу стицања нових знања и добијања информација о производима који се стављају у промет у 

нашим апотекама, у току периода јануар‐децембар 2019.године Сектор за маркетинг је у сарадњи са 

другим  фирмама  организовао  едукације  за  фармацеуте  и  фармацеутске  техничаре:  Медитас  РС 

(едукација  одржана  20.03.2019.  о  производима  из  колекција  Skincode,  Dentaid  и  Mavala),  Loreal 

(едукација  11.04.2019.,  о  производима  из  колекције  Vichy  и  LRP)  и  Evropa  Lek  Pharma  (едукација 

одржана 21.05.2019.године о производима бренда Uriage). Фармацеути и фармацеутски техничари 

који су присуствовали едукацијама имали су обавезу да информације о брендовима добијене током 

едукација пренесу колегама у својој апотеци, да врше промоције и поспеше продају препарата, као и 

да континуирано воде евиденцију о спроведеним активностима.  

     Од јануара до краја новембра 2019.године у апотекама су одржаване промоције галенских лекова 

и препарата Апотеке „Београд“ уз присуство промотера, са акцентом на сезонским производима и 

козметичким препаратима. Укупно је одржано 164 промоција Апотеке „Београд“. 

Картице лојалности 

     Настављена је продаја препарата купцима који су остварили право на Картице лојалности. Табела  

‐  Попуст  од  10%  на  целокупан  асортиман  препарата  из  производног  програма  галенских 

лабораторија Апотеке “Београд”, 

‐  Попусти од 10% до 30% за артикле домаћих и иностраних произвођача (Hemofarm,  Inpharm, 

Alkaloid, Meditas, Esensa, PharmaS, Primax, Galenika, Avanglion, Abela Pharm). 

      

 

Календар здравља 

          У периоду од јанура до децембра 2019.године обележени су следећи дани из Календара 

здравља Апотеке „Београд“ за 2019.годину, уз припрему адекватног едукативно‐промотивног 

материјала: 
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•  4.Фебруар ‐ Светски дан борбе против рака ‐ апотека Теразије 

•  24.Март ‐ Светски дан борбе против туберкулозе ‐ апотека Обреновац 1 

•  07.Април – Светски дан здравља ‐ апотека Ташмајдан 

•  30.Април ‐ Дан апотекарства у Србији – апотека Мр Матеј Ивановић 

•  31.Мај ‐ Светски дан без дуванског дима ‐ апотека Његош 

•  09.Јун ‐ Национални дан борбе против можданог удара ‐ апотека Први мај  

•  25.септембар‐ Светски дан фармацеута (по ФИП‐у) ‐ све апотеке 

•  29. Октобар ‐ Светски дан борбе против псоријазе ‐ апотека Романија 

•  14. Новембар ‐ Светски дан против шећерне болести – апотека Младен Стојановић 

•  1. Децембар‐ Светски дан борбе против ХИВ/АИДС‐а ‐ апотека Свети Сава 

 

Унапређење  имиџа  Апотеке  „Београд“  ‐  активности  промоције  здравља/превенције  болести  и 

сарадња са медијима 

     Остварена је добра сарадња са медијима. Током периода јанур‐децембар 2019.године медијска 

заступљеност  Апотеке  “Београд”  обухватила  је  укупно 120  прилога,  од  тога 62  прилог  (51.67%)  је 

објављено на интернету (blic.rs‐5 прилога, telegraf.rs‐5 прилогa, novosti.rs‐7 прилога, pink.rs‐4 прилога, 

kurir.rs‐4,  informer.rs‐3,  politika.rs‐2,  rts.rs‐3,  scradar.com‐2,  24online.info‐2,  alo.rs‐2,  beograd.rs‐1, 

happytv.rs‐1, espreso.rs‐2, bizlife.rs‐1...), 33 прилога (27.5%) у електронским медијима (РТС1‐17 прилога, 

ТВ Студио Б‐10 прилога, Happy‐1 прилог, Пинк‐1 прилог, РТС2‐1), 21 (17.50%) у штампаним медијима 

(24 Сата, Политика, Вечерње новости, Ало, Базар, Бизлифе, Hellо, Бизнис&Финансије, Дневник, Еко 

Мед Плус, Информер) и 2 прилога  (1.67%) су објавиле агенције  (Тањуг) и 2 прилога које  је објавио 

локални медиј ТВ Мост Звечан (1.67%) о обиласку лабораторија Апотеке “Београд” од стране ученика 

фармацеутске школе са Косова који је оцењен веома позитивно. 

     Није било негативних порилога, односно прилози су били позитивни (20%) или неутрални (80%). 

     Сва гостовања и медијска појављивања Директорке установе су оцењена као позитивна.  

     Све важне информације везане за пословање Апотеке „Београд“ (недељна дефицитарност, план 

промоција,  најава  акција  и  активности  и  сл.)  редовно  су  постављане  на  сајт  и  фацебоок  страницу 

Апотеке „Београд“. 

Сајт 

 

     Потписан је уговор о изради сајта Апотеке „Београд“ и израда је у току. Установа ће имати модеран, 

функционалан и прегледан сајт.  

Закључак:  

     Током 2019.године потписано је и/или продужено 39 уговора о пословно техничкој сарадњи. 

     По основу ЈН спроведено је постављање светлећих реклама за 100 апотека. За 53 апотеке установа 

је добила решења и у тим апотекама светлећа реклама‐капсула је монтирана. За остале апотеке за 

које  су израђени пројекти  чекају  се решења на основу поднетих  захтева  за постављање  светлећих 

конзолних реклама. За 3 апотеке израда пројеката је у току (8.март, Жарково и Вита Стојановић). Од 

надлежног  Секретаријата  за  саобраћај,  у  периоду  јан‐дец  2019.године,  добијено  је  36  решења  за 

постављање светлећих реклама на објектима Апотеке „Београд“.  

     Током 2019.године реализовано је 578 промоција препарата реномираних произвођача. 
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     Од  јануара  до  краја  новембра  2019.године  у  апотекама  је  одржано  164  промоција  Апотеке 

„Београд“. Током промоција одржаних у периоду од јануара до јуна продато је 1568 галенских лекова 

и препарата.  

     Настављена је продаја препарата купцима који су остварили право на Картице лојалности. 

     Током  периода  јануaр‐децембар  2019.године  медијска  заступљеност  Апотеке  “Београд” 

обухватила је укупно 120 прилога, а сва гостовања и медијска појављивања директорке установе су 

оцењена као позитивна.     

     Потписан је уговор о изради сајта Апотеке „Београд“ и израда је у току. Установа ће имати модеран, 

функционалан и прегледан сајт.  

 
 

     Сектор за маркетинг је дефинисао следеће циљеве за 2020. годину: 
 

1. Одржавање лидерске позиције на тржишту (позиционирање производа, рекламе у излозима, 

истраживање  тржишта,  праћење  конкуренције,  спровођење  утврђене  политике  цена  ‐ 

имплементација стратегије цена, промоције у апотекама); 

2. Препознатљивост на тржишту  (брендирање и обележавање апотека, спољно обележавање, 

уређење излога и огласног простора  у  апотеци,  унапређење имиџа Апотеке  „Београд“  кроз 

сарадњу са медијима); 

3. Повећање  тржишног  удела  кроз  привлачење нових  корисника  услуга  и  производа Апотеке 

„Београд“,  картице  лојалности,  беби  клуб  картице  лојалности,  андроид  апликација, 

пензионерски  сервис,  сениор  картица,  палилулска  картица,  МУП  картица  погодноси, 

промотивно продајне акције, екстерна продаја употребом мобилне фискалне касе, сезонске 

промоције и попусти; 

4. Повећање удела галенских препарата у укупној ручној продаји (удео галенских препарата у 

укупној ручној продаји 8.5%, праћење и анализа продаје, анализа и унапређење портфолиа, 

постављање  циљева  продаје  по  апотекама,  месечне  промотивно‐продајне  активности, 

штампани промо материјал); 

5. Повећање  задовољства  корисника  услугом  (одржавање  броја  лојалних  купаца  и  стицање 

нових,  ажурирање  сајта,  фејсбук  странице,  андроид  апликације  и  инстаграма),  решавање 

рекламација  корисника  на  производе  Апотеке  „Београд“,  достављање  маркетиншког 

материјала апотекама... 

 
     У свим циљевима који се односе на параметре које прати Сектор за маркетинг бележи се смањење 

осим  за  препознатљивост  на  тржишту.  Раст  се  огледа  у  повећаној  медијској  присутности  Апотеке 

„Београд“, брендирању и обележавању Апотеке „Београд“ као и освојеним наградама и признањима 

у току 2020.године. 

 
Постављање реклама 
 
     У оквиру уговора о постављању рекламних уређаја у апотекама Апотеке „Београд“, који је закључен 

са  фирмом Moving  Screen  на  период  од  2  године  (од  15.03.2020.  до  14.03.2022.  године),  чиме  је 

продужена вишегодишња сарадња, сваког месеца у апотекама које су обухваћене уговором (укупно 

54 апотеке) постављене су рекламе за групу галенских лекова и препарата из производног програма 

Апотеке „Београд“ (Pharmasens Q10, Pharmaclear, Hijaluron и Pharmaskin kolekcije) реклама андроид 
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апликације,  као  и  рекламе  атестираних  и  законом  одобрених  медицинских  средстава  и 

фармацеутских препарата, као и козметичких производа домаћих и страних произвођача са којима 

Moving Screen има потписане уговоре. Поменутим уговором уговорено је уступање рекламне позиције 

Moving  Screen‐a  у  чекаоницама 10 домова  здравља  у  сврху  рекламирања производа из  програма 

Апотеке „Београд“.  

     У излозима 5 апотека (Први мај, Каленић, Милан Живковић, Космај 1 и Блок 70) постављене су нове 

фолије за Panadol extra advance (уговор са Evropa Lek Pharmom), у излозима 19 апотека Hemofarm је 

поставио рекламне фолије и у 1 апотеци је уредио излог (апотека Матеј Ивановић), док је Inpharm у 

излозима  2  апотеке  (Блок  28,  Таково)  поставио  рекламне  фолије  за  производе  из  свог 

производног/заступничког портфолија. Укупан приход од постављања рекламних фолија урачунат је 

у већ наведеном извештају који се односи на укупну вредност по уговорима за период јан‐дец 2020. 

године.  

     У периоду јануар ‐ децембар 2020. године услед пандемије Корона вирусом поједине апотеке су 

привремено  затваране  и  поново  отваране,  што  је  Сектор  за  маркетинг  испратио  уз  достављање 

маркетиншког и рекламног материјала (постери – козметичке линије и чајеви, акције снижења цена, 

обавештења ‐ радно време, одговорно лице у апотеци, Центар за информације о лековима, одложено 

плаћање, налепнице – Палилулска картица и сл.). 

     По основу ЈН спроведено је постављање светлећих реклама за 100 апотека. За 60 апотека установа 

је добила решења и у тим апотекама светлећа реклама‐капсула  је монтирана. У току   2020. године 

постављено  је  9  светлећих  реклама‐капсула: Матеј  Ивановић,  Калуђерица,  Нови  Београд,  Сопот, 

Гроцка, Здравље 1, Космај 1, Церак и Велики Црљени. До децембра 2020. године за још 6 апотека 

установа  је добила решења и покренула постављање светлећих реклама капсула: Милунка Савић, 

Раковица, Овча, Бели поток, Влашко поље и Вранић.               За остале апотеке су израђени пројекти 

и  чекају  се  решења  на  основу  поднетих  захтева  за  постављање  светлећих  конзолних  реклама.  До 

децембра 2020. године установа је добила 18  обнова решења за 2020. годину и 27 обнова решења 

за период 2020. ‐ 2024. године. 

 
Брендирање возила 
 
У 2020.години спроведено је брендирање возила Апотеке „Београд“ са логом установе, у сарадњи са 
Сектором за комерцијалне послове и снабдевање. 
 
Имплементација стратегије цена 
 
      Праћене  су  цене  препарата  на  тржишту  и  реализовани  су  предлози  о  корекцији  марже  током 

2020.године за дијететске суплементе и ОТЦ лекове – препарати са ацетил‐салицилном  киселином; 

Херборал  сирупи,  Аcai  berry,  Гравиола  (Ерваматин);  Хемофарм производи  (пробиотици);  Нутриген; 

Атопискин; UV Stop колекција Апотеке „Београд“. 

     Апотекама  је  редовно  и  по  захтевима    достављан  рекламни  материјал  ‐  постери  и  остали 

неопходни материјал (налепнице забрањено пушење, радно време, постери кућни ред, постери који 

прате акцијска снижења цена, постери који су пратили акцијска снижења цена...). На основу уговора о 

заједничкој сарадњи хуманитарна организација „Дечје срце“ дистрибуира апотекама укупно 200.000 

кеса на месечном нивоу (дистрибуцијом је обухваћено 78 апотека на територији Београда). 

      
 
Промотивно‐продајне активности на сајмовима 
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У периоду 2020. године Апотека „Београд“ због ванредне ситуације везане за вирус Ковид‐ 19 није 
учествовала на скуповима продајног и непродајног карактера. 
 
 
Праћење и анализа продаје галенских препарата 
 
     Праћење и анализа продаје галенских препарата обавља се у сарадњи са Сектором за производњу.  

 
Промотивне активности 
     Због  епидемиолошке  ситуације  током  већег  дела  2020.године  у  апотекама  су  отежано 

организоване  промоције  препарата  реномираних  произвођача  (дермокозметички  брендови, 

дијететски суплементи). Тако је током 2020. године реализовано свега 106 промоција. 

Промоције  које  су  биле  заказане  за  март  и  април  месец  отказане  су  због  ванредне  ситуације, 

(укупно 21 промоција за оба месеца). Током маја, новембра и децембра није било промоција због 

пандемије  Ковид‐19.    У  апотекама  су  фармацеутски  техничари  и  фармацеути  били  у  обавези  да 

промовишу галенске лекове и препарате Апотеке „Београд“. 

 

  
2020 2019 2018 

ЈАНУАР –ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР –ДЕЦЕМБАР ЈАНУАР –ДЕЦЕМБАР 

Број промоција 106 578 949 

 
 
Картице лојалности 
 
       Настављена  је  продаја  препарата  купцима  који  су  остварили  право  на  Картице  лојалности.  У 

периоду јан‐дец 2020. године евидентирана је продаја преко картица лојалности Апотеке „Београд“, 

картица Пензионерског сервиса, андроид картица, Baby club картица лојалности , Поносне картице 

– три плус, Палилулске картице и МУП Картица погодности. 

 
Календар здравља 
      
     У периоду од јанура до децембра 2020.године обележени су следећи дани из Календара здравља 

Апотеке „Београд“ за 2020.годину, уз припрему адекватног едукативно‐промотивног материјала: 

 

1.  30. Април ‐ Дан апотекарства у Србији ‐ апотека „Мр Матеј Ивановић“ 

2.  05. Мај ‐ Светски дан борбе против астме ‐ апотека „Радомир Николић“ 

3.  31. Мај ‐ Светски дан без дуванског дима‐ апотека „Први мај“ 

4.  09. Јун ‐  Нацинални дан борбе против можданог удара ‐ апотека „Свети Сава“  

5.  01‐07. Aвгуст ‐ Светска недеља дојења ‐ апотека „ Миријево 3“  

6.  25. Септембар ‐ Светски дан фармацеута (по ФИП‐у) ‐ све апотеке 

7.  29. Септембар ‐ Светски дан срца‐ апотека „Палилула“ 

8.  29. Октобар ‐ Светски дан борбе против псоријазе ‐ апотека „Романија“ 

9.  14. Новембар ‐ Светски дан против шећерне болести ‐ апотека „Младен Стојановић” 

10.  01. Децембар ‐ Светски дан борбе против ХИВ/АИДС‐а ‐ апотека „Клинички центар“ 

 
Признања и награде у 2020. години 
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    Апотека „Београд“ понела је признање „Шампион изврсности 2020.“ године. Ова награда говори у 

прилог томе да смо оправдали поверење својих корисника и пословних партнера. „Оскар квалитета 

2020“  додељен  је  нашој  установи  за  постигнуте  одличне  резултате  и  највише  стандарде  у  свим 

областима и процесима рада. 

    У  категорији  „Лидер  пословне  изврсности  2020“  ,  награђена  је  директорка  Апотеке  „Београд“ 

спец.фарм.спец.менаџер  Јасминка  Бјелетић.  Она  је  својим  преданим  радом,  дугогодишњим 

искуством и иновативним идејама, успела да одговори свим изазовима у кризи изазваној пандемијом 

корона  вирусом и одржи врхунски  квалитет и ниво пословања, што  је  препознато и награђено од 

стране највишег тела за процену квалитета пословања и успешности. 

 
Унапређење  имиџа  Апотеке  „Београд“  ‐  активности  промоције  здравља/превенције  болести  и 

сарадња са медијима 

     Остварена је добра сарадња са медијима. Током периода јанур‐децембар 2020.године медијска 

заступљеност Апотеке  “Београд”  обухватила  је  укупно 808  прилога, што  у  односу  на  исти  период 

прошле године представља повећање од приближно 7 пута, када је било укупно 120 прилога. Од 808 

прилога 576 прилога (71%) је објављено на интернету (b92.net‐63 прилога, alo.rs‐11 прилогa, novosti.rs‐

14  прилога,  pink.rs‐7  прилога,  kurir.rs‐11,  informer.rs‐12,  politika.rs‐10,  rts.rs‐23,  happytv.rs‐10, 

espreso.rs‐12,  danas.rs‐24  прилога,  blic.rs‐33  прилога,  nova.rs‐31  прилога,  bizlife.rs‐6...),  168  прилога 

(21%) у електронским медијима (РТС1‐34 прилога, ТВ Студио Б‐37, Happy‐14, Пинк‐27, N1‐11, Прва ТВ‐

20 прилог...), 64 прилога (8%) у штампаним медијима (24 Сата, Блиц, Вечерње новости, Ало, Базар, 

Бизлифе, Данас, Бизнис&Финансије, Курир, Политика, Информер...).. 

Није било негативних прилога, односно прилози су били позитивни (23%) или неутрални (77%). 

У  септембру  2020.  године  Сектор  за  маркетинг  израдио  је  видео  прилог  као  осврт  на  медијско 

појављивање Апотеке „Београд“ током пандемије корона вируса. 

    
 Сва гостовања и медијска појављивања Директорке установе су оцењена као позитивна.  

Гостовања и интервјуи директорке  Јасминке Бјелетић редовно  су постављани на Фејсбук  страницу 

Апотеке „Београд“ и то: 

12.03.2020.  –  Конференција  за  медије  Владе  Србије,  генерална  директорка  Апотеке  „Београд“ 

спец.фарм.спец.менаџер Јасминке Бјелетић, ТВ Студио Б 

13.03.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, РТС1 „Јутарњи дневник“ 

13.03.2020. – Укључење ген.директорке Апотеке „Београд“, ТВ Пинк „24 часа“ 

16.03.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, Happy TV, „Добро јутро“ 

22.03.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, ТВ Пинк „Национални дневник“ 

31.03.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, РТС1 „Београдска хроника“ 

07.04.2020. ‐ Гостовање гендиректорке Апотеке „Београд“, Happy TV, „Добро јутро“ 

22.04.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, Happy TV, „Добро јутро“ 

27.04.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, РТС1 „Београдска хроника“ 

28.04.2020. ‐ Интервју ген.директорке Апотеке „Београд“, Илустрована политика 

29.04.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, ТВ Студио Б „Београде добро јутро“ 

08.05.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, Happy TV, „Добро јутро“ 

12.05.2020. – Укључење ген.директорке Апотеке „Београд“, ТВ Прва „Јутро“ 

09.07.2020. – Укључење ген.директорке Апотеке „Београд“, Радио Београд 2, „Нови дан“. 

31.07.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, Happy TV, „Добро јутро“ 
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12.08.2020. ‐ Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, ТВ Пинк „Свитање“ 

18.09.2020. ‐ Интервју ген.директорке Апотеке „Београд“, Српска економија 

02.10.2020. – Интервју ген.директорке Апотеке „Београд“, Базар  

10.12.2020. – Гостовање ген.директорке Апотеке „Београд“, ТВ Студио Б „Београде добар дан“ 

 
Укупан број прегледа свих објава директорке установе износи – 27187, интеракција – 3640, 
свиђања ‐ 485, а линкови са објавама су подељени 40 пута. 
 
Током 2020. године Сектор за маркетинг направио је корпоративни филм  Апотеке „Београд“. 

Снабдевеност апотека и рад установе за време пандемије такође су били пропраћени у медијима, ове 

информације су редовно постављане на фејсбук страници Апотеке „Београд“: 

 
21.03.2020. ‐ Обавештење о маскама 
03.05.2020. – Хероји борбе против корона вируса, ТВ Пинк  
10.08.2020. – Опремљеност апотека 
02.09.2020. – Обавештење о дечијим маскама 
10.12.2020. ‐ Гостовање помоћника директора за комерцијалне послове и  снабдевање маг. фарм. 
Тамаре Траљић, ТВ Студио Б „Београде добро јутро“ 
 
Укупан број прегледа објава о снабдевености и раду установе износи – 11937, интеракција – 2385, 

свиђања ‐ 172, а линкови са објавама су подељени 40 пута. 

 

Све  важне  информације  везане  за  пословање  Апотеке  „Београд“  (недељна  дефицитарност,  план 

промоција, најава акција и активности и сл.) редовно су постављане на сајт и фејсбук страницу Апотеке 

„Београд“. 

 
Сајт 

Потписан је уговор о изради новог сајта Апотеке “Београд“, пуштен у функцију у октобру 2020. године. 

На сајту се редовно ажурирају подаци (постављају се обавештења о промоцијама, о промени радног 

времена апотека, актуелним дешавањима, наградама...). 

 
Закључак:  
 
     Током 2020.године потписано је и/или продужено 26 уговора о пословно техничкој сарадњи. 

   По основу ЈН спроведено је постављање светлећих реклама за 100 апотека. За 60 апотека установа 

је добила решења и у тим апотекама светлећа реклама‐капсула  је монтирана. У току   2020. године 

постављено  је  9  светлећих  реклама‐капсула: Матеј  Ивановић,  Калуђерица,  Нови  Београд,  Сопот, 

Гроцка, Здравље 1, Космај 1, Церак и Велики Црљени. До децембра 2020. године за још 6 апотека 

установа  је добила решења и покренула постављање светлећих реклама капсула: Милунка Савић, 

Раковица, Овча, Бели поток, Влашко поље и Вранић.               За остале апотеке су израђени пројекти 

и  чекају  се  решења  на  основу  поднетих  захтева  за  постављање  светлећих  конзолних  реклама.  До 

децембра 2020. године установа је добила 18  обнова решења за 2020. годину и 27 обнова решења 

за период 2020 ‐ 2024. године. 

     Током 2020.године реализовано је укупно 127 акција снижења цена. 

     У периоду 2020. године Апотека „Београд“ због ванредне ситуације везане за вирус Ковид‐ 19 није 

учествовала на скуповима продајног и непродајног карактера. 
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     Током  2020.године  реализовано  је  106  промоција.  Због  епидемиолошке  ситуације  током  већег 

дела  2020.  године  у  апотекама  су  отежано  органозоване  промоције  или  су  биле  отказане,  као  на 

пример у марту и априлу када смо због ванредне ситуације отказали 21 промоцију. 

     Настављена је продаја препарата купцима који су остварили право на Картице лојалности.  

 
 Током периода јануaр‐децембар 2020.године медијска заступљеност Апотеке “Београд” обухватила 

је  укупно  808  прилога,  што  у  односу  на  исти  период  прошле  године  представља  повећање  од 

приближно 7 пута.   Сва гостовања и медијска појављивања директорке установе су оцењена као 

позитивна.     

 

9. СЕКТОР ЗА КВАЛИТЕТ 
 
Током  2019.  године  обављен  је  континуиран  рад  на  имплементацији  и  одржавању 

Интегрисаног менаџмент система у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 
14001:2015 и СРПС ОХСАС 18001:2008. Мере и  активности  које  су покренуте по основу    препорука 
сертификацијске  куће  из  2018.  су  реализоване.  У  октобру  је  успешно  обављена  сертификацијска 
провера од стране сертификационог тела ТМС ЦЕЕ за 2019.годину, током које није било констатованих 
неусаглашености  са  захтевима  стандарда.  Дато  је  18  похвала  и  12  препорука  за  побољшање.  У 
Лабораторији за испитивање и контролу је у јуну 2019. обавњена редовна  надзорна акредитацијска 
провера од стране Акредитационог тела Србије, и након спроведених корективних мера успешно је 
продужена важност сертификата о акредитацији. 

У  току  2019.  године  вршене  су  измене  и  допуне  документације  ИМС‐а,  измењено  је  4 
процедуре,  3  радна  упутства  и  3  обрасца,  док  су  усвојене  2  нове  процедуре  (ПР‐28 Процедура  за 
набавке  на  које  се  не  примењује  Закон  о  јавним  набавкама  и  ПР‐29  Процедура  за  коришћење 
приватних преносних меморија), 2 нова радна упутства (РУ‐42 Радно упутство за безбедан и здрав рад 
при ручном преношењу терета, РУ‐60  Радно упутство за рад мешалице за прашкове 200Ф) и 1 нови 
образац  (ОБ‐45  Одобрење  руководиоца/одговорног  лица  за  коришћење  приватне  преносне 
меморије). 

Спроведена  је  интерна  провера  у  апотекама,  галенским  лабораторијама  и  заједничким 
службама. Дато  је  укупно 51  корективна мера и 5 препорука.  У децембру    су  започете активности 
надзорне  интерне  провере  у  оквиру  које  се  проверава  реализација  налаза  датих  током  редовне 
интерне провере. У октобру 2019. године обављено је и редовно годишње Преиспитивање од стране 
руководства.  

Покренуте  су  активности  у  циљу  припреме  документације  за  достављање  производа  на 
испитивање микробиолошке и здравствене исправности галенских лекова и препарата, уређена је 71 
анализа од којих су 3 биле неисправне (Хијалурон регенеративни крем, Антицелулит гел, чај Мајчина 
душица). Лабораторија  за испитивање и  контролу АБ  је  за интерне и  екстерне  кориснике обавила 
укупно 2109 анализа. 

Обављена  је редовна  годишња идентификација и оцена аспеката животне средине за 2019. 
годину, као и усвајање циљева у области заштите животне средине за период 2019‐2020. У пословању 
АБ свим аспектима животне средине се управљало на адекватан начин и примењене су све мере и 
активности  како  би  се  што  више  умањио  негативан  утицај  на  животну  средину.  Организовано  је 
прикупљање, складиштење и излучивање фармацеутског отпада (2019. године је предато 1219,40кг 
фармацеутског отпада). Поред тога, предат је електрични и електронски отпад у количини од 2930кг, 
папирни отпад 3400кг и кабасти отпад 16,56т. Извршено је квартално испитивање отпадних вода из 
галенских лабораторија и сва мерења су била у границама максимално дозвољених концентрација. 

Вршен је редован рад на одржавању процесне опреме апотека и лабораторија (превентивни 
прегледи  и  поправке  по  потреби)  и  спроведено  је  редновно  оверавање  и  еталонирање  мерних 
уређаја по важећим уговорима. 
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Почетком 2019. године обављена је обрада и анализа података анкете задовољства запослених 
и  корисника  услуга  АБ  која  је  спроведена  у  децембру  2018.године,  са  израдом  извештаја  и 
препорукама за унапређење у 2019.години, у сарадњи са Комисијом за унапређење квалитета рада. 
Укупно  задовољство  корисника  услугом  је  на  високом  нивоу  и  за  2018.  годину  је  било  96.97% 
задовољних и веома задовољних пацијената/корисника. Обрада резултата анкета које су спроведене 
у децембру 2019.године је у току. 

Извршена је анализа књиге утисака и рекламација корисника. Корисници услуге су уписали 143 
похвале у књигама утисака по апотекама, док је број примедби био знатно мањи и износи 15.  

Током године пацијенти су попунили 24 рекламациона листа. Највећи број рекламација био је 
везан за сегменте на које запослени не могу да утичу као што је квалитет готовог производа. Запослени 
излазе у сусрет корисницима услуга/пацијентима решавајући рекламације одмах у датом тренутку. 
Све  рекламације  су  прослеђене  добављачима  и  решене  током  године.  Такође,  забележена  је  и  1 
рекламација  која  се  односила  на  квалитет  галенског  препарата,  где  је  одмах  споран  производ 
замењен новим а на нивоу Сектора за производњу односно галенске лабораторије у којој се израђује 
рекламиран производ покренуте су одговарајуће мере. 

Едукације којима су запослени присуствовали из области квалитета организоване су од стране 
ЈУСК‐а  (Јединствено  удружење  Србије  за  квалитет)  и  FQCE‐a  (Фондација  за  културу  квалитета  и 
изврсност). Значајно је било присуство предавањима везаним за преузимање фармацеутског отпада 
од грађана и осврт на важећу законску регулативу. 

 

 

Дугорочни циљеви: 

1.Праћење стандарда и унапређење ИМС‐а – обезбеђење и унапређење интегрисаног 

менаџмент система – на основу захтева стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 14001:2015 и 

СРПС ОХСАС 18001:2008/СРПС ИСО 45001:2018; акредитација лабораторије ‐ СРПС ИСО 17025 

2.Заштита животне средине – на основу захтева стандарда СРПС ИСО 14001:2015 

3.Задовољство интерних и екстерних корисника услуге  

4.Редовно одржавање опреме, еталонирање/оверавање мерила 

5.Унапређење компетенција запослених – едукације запослених у Сектору за квалитет, 

едукација запослених Апотеке Београд 

 

Током  2020.  године  обављен  је  континуиран  рад  на  имплементацији  и  одржавању 

Интегрисаног менаџмент система у складу са захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2015, СРПС ИСО 

14001:2015 и СРПС ОХСАС 18001:2008/СРПС ИСО 45001:2018. Мере и активности које су покренуте по 

основу  препорука сертификацијске куће из 2019. су реализоване. Током септембра и октобра успешно 

су одржане обуке, радионице и курс за интерне провераваче које су биле део процеса преласка на 

СРПС  ИСО  45001/2018.  У  новембру  је  успешно  обављена  сертификацијска  провера  од  стране 

сертификационог тела ТМС ЦЕЕ за 2020.годину, током које није било констатованих неусаглашености 

са  захтевима  стандарда.  У  Лабораторији  за  испитивање  и  контролу  је  у  октобру  2020.  обављена 

редовна   надзорна акредитацијска провера од стране Акредитационог тела Србије. Током провере 

утврђене  су  2  неусаглашености  и  1  забринутост  које  су  отклоњене  у  датом  року  чиме  је  успешно 

продужена важност сертификата о акредитацији. 

У  организацији  Фондације  за  културу  квалитета  и  изврсност  –  FQCE,  крајем  2020.године  је 

спроведен 26. по реду конкурс за националну награду за пословну изврсност – Оскар квалитета 2020. 

Апотека  „Београд“  је  освојила  награду  Шампиона  пословне  изврсности  2020  у  категорији  јавног 

сектора док је директорка Апотеке „Београд“ спец.фарм Јасминка Бјелетић спец.менаџ проглашена 

за лидера пословне изврсности 2020. 
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У  току  2020.  године  вршене  су  измене  и  допуне  документације  ИМС‐а,  измењене  су  2 

процедуре и 1 образац, док је усвојена 1 нова процедура (ПР‐30 Чување и контрола базе и архиве е‐

маил порука у Апотеци „Београд“) и 1 ново радно упутство  (РУ‐10 Упутство за запосленог који има 

приступ архиви е‐маилова). 

Спроведена је интерна провера у апотекама (38), галенским лабораторијама (2) и заједничким 

службама. Дато је укупно 23 корекције, 11 корективних мера и 3 препоруке. У октобру 2020. године 

обављено је и редовно годишње Преиспитивање од стране руководства.  

Спроведена  је набавка усуге Испитивање здравствене исправности галенских препарата, и у 

2020. је испитано 12 узорака из ГЛ „Жарково“ и ГЛ„Горњи Град“ . 11 препарата је било здравствено 

исправно  док је 1 била неисправна (Кантарион уље). Лабораторија за испитивање и контролу АБ је за 

интерне и екстерне кориснике обавила укупно 1968 анализа. 

Обављена  је редовна  годишња идентификација и оцена аспеката животне средине за 2020. 

годину, као и усвајање циљева у области заштите животне средине за период 2020‐2021. У пословању 

Апотека „Београд“ је у свим аспектима животне средине  управљала на адекватан начин и примењене 

су све мере и активности како би се што више умањио негативан утицај на животну средину.  

Организовано  је  прикупљање,  складиштење и  излучивање фармацеутског  отпада  ‐  предато 

1550,00 кг. Поред тога, предат  је електрични и електронски отпад у количини од 720 кг и папирни 

отпад у количини од 1390 кг. Током јуна је органозовано одношење тонере касета, предато је укупно 

163 тонера.  

Извршено  је  квартално  чишћење  сепаратора,  испитивање  отпадних  вода  из  галенских 

лабораторија и сва мерења су била у границама максимално дозвољених концентрација.  

Такође  је  у  току 2020  спроведено мерење и испитивање продуката сагоревања ложишта  за 

етажно грејање на ЕЛ лож уље и збрињавање отпада из ел.котлова и димњака. Ова испитивања се 

раде у 5 апотека које се греју на лож уље (Добановци, Таково, 20.октобар, Фрушка гора и Студентски 

дом). 

Вршен је редован рад на одржавању процесне опреме апотека и лабораторија (превентивни 

прегледи  и  поправке  по  потреби)  и  спроведено  је  редновно  оверавање  и  еталонирање  мерних 

уређаја  по  важећим  уговорима.  Набављено  је  11  нових  вага  (7  вага  прецизности  0,001  и  4  ваге 

прецизности 0,01), 4 нове капсулирке, 25 дата логера и  2 термохигрометра. 

Набављени су и постављени нови клима уређаји у оним апотекама, галенским лабораторијама 

и  заједничким службама које  су исказале потребу у претходном временском интервалу. Укупно  је 

набављено 22 нових клима уређаја. 

Почетком 2020. године урађена је обрада и анализа података анкете задовољства запослених 

и  корисника  услуга  АБ  која  је  спроведена  у  децембру  2019.године,  са  израдом  извештаја  и 

препорукама  за  унапређење  у  2020.години.  У  децембру  2020.  обављена  је  анкета  задовољства 

корисника услугом у 18 апотека као и анкета мерење задовољства запослених која је спроведена у 

свим организационим јединицама.  

Анализом података из истраживања обављеног 2018, 2019 и 2020. можемо закључити да  је 

процентуални број задовољних корисника на приближно истом нивоу 96,97% (2018): 94,50% (2019): 

95,67% (2020) 
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Просечна оцена  задовољства  запослених  се  такође  одржава  на  приближно  истом  нивоу  и 

износи 3,38 (2018) 3,06 (2019) 3,37 (2020) 
 

 
 

Уочено  је  велико  повећање  процентуалног  броја  задовољних  запослених  у  односу  на  претходне 

године 47,07% (2018) : 34,26%(2019) : 52,61%(2020)  што чини повећање од 18,35 % у односу на 2019 и 

5,54% у односу на 2018.год. 
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Као могући разлог повећања броја задовољних запослених представља брига о запосленима, 

стабилно пословање и редовна примања која су исплаћивана устаљеном динамиком (15. се исплаћује 

аконтација зараде за текући месец док се задњег дана у месецу исплаћује коначна месечна зарада). 

Стимулативни  део  се  исплаћивао  у месецима  када  је  био  остварен  вишак  прихода  и  примања  по 

обрачунском моделу финансијског извештавања а важно је напоменути и да је у току 2020. повећана 

основна зарада у више наврата. Узимајући све у обзир, запослени су добили   додатну сигурност и 

подстрек за даљи рад.   

На  крају  сваког  квартала  урађена  је  анализа    књиге  утисака  и  рекламација  корисника. 

Корисници  услуге  су  за  целу  годину  уписали  64  похвале  у  књигама  утисака  по  апотекама,  док  је 

примедби  било  знатно  мање,  15.  Током  године  пацијенти  су  попунили  19  рекламациона  листа. 

Највећи број  рекламација био  је  везан  за  сегменте на  које  запослени не могу да  утичу  као што  је 

квалитет готовог производа. Запослени излазе у сусрет корисницима услуга/пацијентима решавајући 

рекламације одмах у датом тренутку. Све рекламације су прослеђене добављачима и решене током 

године. Такође, забележена је и 1 рекламација која се односила на квалитет магистралног лека, где је 

одмах урађена анализа свих сировина које улазе у састав лека, која је показала да су све сировине у 

складу са захтевима Фармакопеје и пацијент је упућен доктору који је написао рецепт.  

Услед  епидемије  вируса  COVID‐19  eлектронским  путем  је  одржана  едукација  запослених  у 

апотекама на тему отпада и заштите животне средине.  

 
10.  ОДБРАНА, ЗАШТИТА, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ 

 
Служба ОЗБЗР је у периоду I‐XII 2019.г. реализовала све активности у складу са обавезама прописаним 
важећим  законским  прописима  и  правилницима  из  области  безбедности  и  здравља  на  раду  и 
противпожарне заштите, као и у складу са постављеним циљевима службе ОЗБЗР Апотеке ,,Београд“ 
за 2019.годину. 
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I АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Редовна активност службе  је спровођење    теоријске и практичне обуке за безбедан и здрав рад и 
противпожарну заштиту за запослене који тек заснивају радни однос и стажере. Одржано је 29 обука 
за стажере, 100 обука за новозапослене као и за потребе преласка са једног на друго радно место. За 
све  запослене  редовно  се  води  и  ажурира  по  потреби    образац  Евиденције  о  запосленима 
оспособљеним за безбедан и здрав рад  (ОБ‐6).У складу са законски дефинисаним роком за  проверу 
обука за безбедан и здрав рад  у  2019.год настављена  је провера и обнављање теоријске и практичне 
оспособљености за све запослене из наведене области као и из области заштите од пожара.До краја 
2019.г. извршена је периодична провера обучености у 37 апотека , свим лабораторијама , дирекцији 
и пословним просторијама у Земуну. 

У складу са усвојеним Актом о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа и 
спасавања  у  ванредним  ситуацијама  Апотеке  ,,Београд“  урађен  је  и    План  заштите  и  спасавања 
Апотеке ,,Београд“  за све објекте и добијена сагласност Муп‐а Сектора за ванредне ситуације. 

Извршена је набавка услуге Измена и допуна Акта о процени ризика Апотеке ,,Београд“ у складу са 
извршеним променама у систематизацији Апотеке ,,Београд“. 

II ПОВРЕДЕ НА РАДУ И ИНЦИДЕНТИ 

Служба ОЗБЗР редовно евидентира повреде на раду у складу са законским обавезама послодавца. У 
2019.години евидентирано је укупно 20 повреда ‐  9 у организационој јединици, 9 на редовном путу 
од куће до посла и обрнуто, 1 на  путу из једне апотеке у другу  и 1 приликом поласка на службени пут. 
Од  20 повреда ‐ 3  је квалификована као „тешка“, а   17 као „лака.“.У 14 случајева узрок повреде је 
“неприлагођен покрет“ док је у 3 случаја узрок саобраћајна несрећа где се примењују опште мере за 
безбедност у саобраћају а у 3 случаја је стрес узрокован инцидентом –оружане пљачке у апотеци. 

Редовно  се  евидентирају  и  прате    ванредне  ситуације/акциденти/инциденти и  сходно  ситуацији и 
важећим процедурамаАпотеке ,,Београд”  предузимају се превентивне и корективне мере. У оквиру 
превентивних мера безбедности реализована је набавка и уградња видео надзора за апотеке Мирјево 
3,  Врачар,  Скадарлија,  Галенска  лабораторија  Липов  лад  и  пословне  просторије  у  објекту  Веле 
Нигринове и пословних просторија у Земуну где је додатно ради већег степена безбедности приступа 
серверу,  инсталирана  контрола  приступа  у  систем  салу  са  евиденцијом  улазака/излазака.  У 
2019.години смањен  је значајно број провалних крађииИ оружаних пљачки у односу на претходне 
године.Евидентирано  је  4  провалне  крађе  и  1  оружана  пљачка.За  наредну  годину  планирано  је 
увођење аларм мониторинга за угрожене објекте као јо[ једна додатна мера безбедности запослених 
и имовине Апотеке,,Београд”. 

У сарадњи са службом текућег одржавања, служба ОЗБЗР активно учествује у решавању хаваријских 
инцидената.Највећи  број  хавариских  инцидената‐цурења  воде,  забележен  је  у  просторијама 
магацина и апотеке ,,Врачар”  услед непредузимања мера на водоводним и грејним инсталацијама 
од стране Дома здравља ,,Врачар”, а које су се догодиле и поред ургенција које је Апотека ,,Београд” 
благовремено упућивала директору и техничкој служби Дома здрваља Врачар.Брзом реакцијом на 
санирању узрока цурења од стране текућег одржавања Апотеке ,,Београд” избегнута је већа штета . 

III ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ОЗБЗР  

У складу са законским прописима из области безбедности и здравља на раду  и заштити од пожара  
спроведене су  следеће активности: 
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  У  2019.г. редовно је  сервисирана и одржавана свеукупна противпожарна опрема у објектима 
Апотеке “Београд”   у складу са законским прописима из ове области. У 2019.г. извршена је допуна 
Правила заштите од пожара са прорачунима евакуације за све објекте  . 

  Служба периодично реализује поступак  дератизације и дезинсекције и дезинфекција у свим 
објектима  у  складу  са  законским  прописима  ‐  два  пута  годишње  и  ванредно    по  потреби  према  
епидемиолошким индикацијама. 

  Спроведено је мерење услова радне околине  у зимском периоду. Планиран број објеката  за 
зимско мерење   је 73 ,  мерења изврсена у 69 објеката ( за 4 објекта није било временских услова за 
мерење предвиђених важећом  методологијом) , за  6 објеката дат је предлог   корективних мера, а 
према  извештају  о  мерењу.Летње  мерење  није  извршено  услед  неуредног  извршавања  обавеза 
даваоца услуге након чега је раскинут уговор, док су  планирани објекти за летња мерења  пребачени 
у план реализације за 2020.г. 

   Испитивање електроинсталација извршено за новоотворене и реконструисане објекте апотека 
Жарково, Рипањ и Рушањ.Крајем 2019.г склопљен уговор за испитивање ел.инсталација ниског напона 
за 96 објеката.У току је реализација. 

  У складу са законским прописима реализована је  набавка преузимања новца (пазара) за све 
апотеке.  Услуга    физичког  обезбеђења  просторија  реализована  је  до  јуна  2019.г.,  а  након  више 
пропуста у уредном  пружању услуге обезбеђења од стране даваоца услуге са којом се наставило  и 
поред писаних упозорења од стране Апотеке ,,Београд”, уговор је једнострано раскинут. 

  У оквиру пројеката отварања нових апотека  и лабораторија Служба  ОЗБЗР активно учествује у 
свим фазама од планирања до реализације. Крајем 2019.г. Апотека  ,,Београд“  је добила Решење о 
одобрењу извођења радова на адаптацији Галенске лабораторије Липов лад  за потребе производње 
разблаженог алкохола и хидрогена. 

IV РАД У КОМИСИЈАМА  

Служба  ОЗБЗР  је  активно  учествовала  у  раду  различитих  Комисија  по  Одлуци  директора  као  и  у 
погледу давања  стручног мишљења из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара 
приликом  израде  техничке  документације  за  извођења  радова  на  отварању  нових  објеката, 
адаптацији и реконструкцији постојећих објеката. 

Стална активност Руководиоца службе ОЗБЗР у оквиру Комисије за оцену оправданости планирања 
јавних  набавки  и  њиховог  спровођења,  која    у  складу  са  својим  задацима  и  овлашћењима 
дефинисаним  одлуком директора извршава своје задатке. 

V РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА И ПЛАНА НАБАВКИ СЛУЖБЕ ОЗБЗР ЗА 2019.г: 

У складу са планираним средствима и роковима за покретање набавки , у периоду I –XII служба ОЗБЗР 
је  балговремено  спроводила  све  неопходне  набавке  ,  водећи  рачуна  о  потребема  и  динамици 
плаћања  у  тренутку  покретања  набавки.  У  2019.год.  извршена  је  реализација  18  набавки  од 
планираних 28. Од 10 набавки које нису покренуте ‐2 набавке су биле у зависности  од отварања нових 
апотека који није било у 2019.г, док су 4 набавке пребачене у сектор квалитета  (  заштита животне 
средине) те ће бити реализоване у 2020.год, док ће 1 набавка аларм мониторинга према потреби бити 
реалиyована у 2020.г..  За остале    три нереализоване набавке   није било потребе за покретањем у 
2019.год.  Поређењем  планираних    средстава  за  2019.г.у    и  уговорених  обавеза  по  спороведеним 
набавкама остварена је уштеда од укупно 3,009,717.00 дин нето, односно укључујући и набавке које 
нису реализоване и 2  уговора која су због неуредног извршавања обавеза од стране даваоца услуге 
раскинута, укупна уштеда у односу на планирана средства износи 7.286.317,00 дин.  
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Највећи  износ  уштеде  у  односу  на  планирана  средства  остварен  је  у  оквиру  услуге  физичког 
обезбеђења  објеката  (услед  раскида  уговора,  уштеда  у  односу  на  план  3,740,340.00  дин),  док  
преостали износ представља уштеду у набавкама за које није постојала потреба у 2019.г. 

Служба  ОЗБЗР  је  у  2019.г.,  рационалним  управљањем    средставима  предвиђеним  финансијским 
планом, постигла  реализацију свих циљева плана рада и свих законских  обавеза Апотеке ,,Београд”  
из  области  одбране,  безбедности  и  здравља  на  раду  и  противпожарне  заштите.    Применом 
превентивних  мера  у  наведеном  периоду    није  било  угрожене  безбедности  и  здравља  на  раду 
запослених,  пожарних  опасности,  повреда  на    раду  на  радном месту  као  и  безбедности  имовине 
Апотеке ,,Београд”. 

 
Служба  ОЗБЗР  је  током  2020.  године  спроводила  све  активности  у  складу  са  обавезама 

прописаним важећим законским прописима и правилницима из области безбедности и здравља на 

раду и заштите од пожара, као и у складу са постављеним циљевима Службе ОЗБЗР Апотеке ,,Београд“ 

за 2020.годину. 

 

 

АКТ О ПРОЦЕНИ РИЗИКА И ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Редовна  активност  службе  је  спровођење  теоријске  и  практичне  обуке  за безбедан и  здрав  рад и 

заштиту од пожара за новозапослене (у складу са ПР‐26) и стажере. У 2020.год., у складу са законски 

дефинисаним  роком,  спроводила  се  периодична  провера  теоријске  и  практичне  оспособљености 

запослених из области безбедности и здравља на раду као и из области заштите од пожара. За све 

запослене редовно се води и ажурира образац Евиденције о запосленима оспособљеним за безбедан 

и здрав рад (ОБ‐6).  

Донета Измена и допуна Акта о  процени ризика  за  радна места бр.  3895  од  13.11.2020.  године,  у 

складу са систематизованим радним местима – активна координација запослених у Служби ОЗБЗР са 

представником даваоца услуге са Лиценцом за обављање наведене услуге. 

Акт о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања – ребалансом Финансијског плана за 2020. 

год. одобрена средства за набавку услуге од стране даваоца услуге са Лиценцом – израда у току.  

 
ПОВРЕДЕ НА РАДУ, ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ИНЦИДЕНТИ/АКЦИДЕНТИ 

 

Служба ОЗБЗР редовно евидентира повреде на раду у складу са законским обавезама послодавца. 

Током 2020. год. евидентирано је укупно 16 повреда на раду – 13 на редовном путу од куће до посла 

и обрнуто и 3 у организационој јединици. Од 16 повреда, 7 је квалификовано као „тешка“, а 9 као 

„лака“. У 12 случајева узрок повреде је “неприлагођен покрет“, 2 случаја – узрок саобраћајна незгода, 

1 случај – узрок вербални конфликт са колегиницом и 1 случај – узрок напад птице. 

Поред повреда на раду редовно се евидентирају и прате ванредне ситуације/акциденти/инциденти и 

сходно  ситуацији  и  важећим  процедурама  Апотеке  ,,Београд”  предузимају  се  превентивне  и 

корективне мере.  

Статистика инцидената/акцидената: 3 провалне крађе, 3 покушаја провале, 2 крађе, 2 пожара (спољна 

јединица  клима  уређаја),  8  хаварија  на  водоводно‐канализационој мрежи.  У  сарадњи  са  службом 

текућег одржавања, служба ОЗБЗР активно учествује у решавању хаваријских инцидената. 

Предузимање свих превентивних мера за безбедан и здрав рад и давање инструкција запосленима за 

време  ванредног  стања  и  ванредне  ситуације  услед  епидемије  вирусом  COVID‐19.  Редовно 
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достављање  потреба Апотеке  ‘’Београд’’  за  личним  заштитиним  средствима  и  опремом, Фонду  за 

здравствено осигурање. Комуникација са Центром Министарства одбране Вождовац. 

Донет План примене мера  за  спречавање појаве и ширења епидемије  заразне болести  у Апотеци 

``Београд`` бр. 2788 од 07.08.2020., Измене и допуне плана примене мера бр. 2788/1 од 02.12.2020. 

Редовна  контрола  и  недељно  извештавање  директора  о  примени  превентивних  мера  за  време 

епидемије у складу са Планом и Изменама и допунама плана примене мера, а по налогу директора 

бр. 1561 од 06.05.2020. и овлашћењу бр. 3652 од 21.10.2020. 

Број  подељених  личних  заштитних  средстава  и  опреме  у  циљу  спречавања ширења  епидемије  за 

период  до  краја  2020.год.: 322.500  хируршких маски, 2.400  сребрних маски, 40.580  рукавица, 800 

визира, 1.600 каљача и 1.100 капа.  

Број заражених корона вирусом у 2020. год. – 148 (16,6% од укупног броја запослених); свакодневна 

комуникација  са  непосредним  руководиоцима  оболелих;  од  новембра  свакодневно  табеларно 

извештавање менаџмента о covid позитивним заопсленима и онима у изолацији 

 
 
АКТИВНОСТИ СЛУЖБЕ ОЗБЗР И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  

 

У складу са законским прописима из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара 

спроведене су  следеће активности: 

 

 Спроведен  поступак  јавне  набавке  услуге  сервисирања  и  одржавања  опреме  за  заштиту  од 

пожара у објектима Апотеке “Београд”,  а у складу са законским прописима из ове области.  

 Служба  периодично  реализује  поступак  дератизације,  дезинсекције  и  дезинфекције  у  свим 

објектима,  у  складу  са  законским  прописима  ‐  два  пута  годишње  и  ванредно  по  потреби  и 

епидемиолошким индикацијама. 

 Спроведен поступак набавке за испитивање услова радне околине у летњем и зимском периоду 

(115 објеката – лето, 17 – зима) и испитивање хемијских штетности и буке у лабораторијама. 

 Испитивање  електроинсталација  спроведено  у  96  објеката  –  неусаглашеност  у  19  објеката  – 

примедбе  прослеђене  Служби  за  инвестиционо  и  текуће  одржавање.  Спроведен  поступак 

набавке по плану за 2020. год.  

 Преглед  техничке исправности малотеретних лифтова  у  5  апотека  – добијени  сертификати  о 

усаглашености 

 Преглед и испитивање опреме за рад спроведено за опрему која је била на реду у складу са 

законским прописима – добијени позитивни стручни налази.  

 Разврставање и преглед опреме под притиском реализовано – добијени стручни налази 

 Услуга рентирања апарата за филтрирање воде 

 У  складу  са  законским  прописима  реализована  је  набавка  преузимања  и  транспорта  новца 

(пазара) за све апотеке. Ради рационализације рада и средстава извршено је смањење броја 

стопова за преузимање пазара у односу на 2019. год. Услед затварања апотека због ванредног 

стања и епидемије вируса COVID‐19, рачуни су умањивани. 

 Одржавање  система  за  вентилацију  и  климатизованих  система  за  вентилацију  –  израђене 

шеме/нацрти  за 32 објекта које  су основ  за припрему набавке  сервиса и поправке; редовно 

чишћење вентилационих канала и припадајућих делова 2 пута годишње 

 Спроведен поступак набавке личних заштитних средстава и опреме (за лабораторије, мајсторе 

и возаче) и ознака за безбедност 
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 Одржавање  система  за  грејање  на  гасно  уље  у  5  апотека  редовно,  као  и  набавка  горива, 

покренут и поновљен поступак набавке за чешћење димњака и димоводних канала, средства 

пренета и увећана за 2021.год.   

 Услуге службе медицине рада – редовни лекарски прегледи за возаче и запослене предвиђене 

интерним актима, као и преглед вида у складу са законским прописима  

 У оквиру пројеката отварања нових апотека и лабораторија Служба ОЗБЗР активно учествује у 

свим фазама од планирања до реализације. 

 Имплементиран систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018 – 

усклађивање  документације  ИМС‐а  са  новим  стандардом  (израда  нових  и  ревидирање 

постојећих докумената) – примена, мониторинг и унапређење система 

 Екстерне  едукације  запослених  у  циљу  имплементирања  новог  стандарда:  кључни  захтеви 

стандарда  и смернице, курс за интерне провере, радионица анализа и утврђивање контекста, 

обука улога руководства у систему менаџмента за БЗР, радионица анализа ризика и прилика и 

планирање мера за ризике и прилике 

 
РАД У КОМИСИЈАМА   

 

Служба ОЗБЗР је активно учествовала у раду различитих Комисија по Одлуци директора (набавке у 

вези заштите животне средине, одржавање система техничке заштите, клима урђаја и др.), као и у 

погледу давања стручног мишљења, у међусекторској сарадњи, из области безбедности и здравља на 

раду и заштите од пожара, изради техничке документације за извођење радова на отварању нових 

објеката, адаптацији и реконструкцији постојећих објеката. 

Активност претходног руководиоца Службе ОЗБЗР (до априла 2020год.) је у оквиру Комисије за оцену 

оправданости планирања јавних набавки и њиховог спровођења, која у складу са својим задацима и 

овлашћењима  дефинисаним  одлуком  директора,  врши  додатну  контролу  свих  планираних  јавних 

набавки интерних наручиоца и даје своје сугестије, чиме се, поред додатне контроле оправданости 

потреба  планираних  набавки  у  тренутку  покретања  набавке,  постижу  истовремено  и  уштеде  у 

реализацији средстава предвиђених планом. 

Активност  руководиоца  Службе  ОЗБЗР  у  области  заштите  животне  средине  као  именовано  лице 

одговорно за управљање отпадом. 

 

11.  ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА 
 

Управни  одбор  Апотеке  „Београд“  донео  је  Одлуку  о  изменама  и  допунама  Статута  Апотеке 

„Београд“,  којом се поред Службе интерне ревизије, формира Служба за финансијско управљање и 

контролу (ФУК), као функционално и организационо независна служба, која  је директно одговорна 

директору Апотеке „Београд“.  

Служба за ФУК формирана  је  са циљем да прати да ли  је пословање у  складу  са прописима, 

унутрашњим актима и уговорима, као и да проверава да ли финансијски извештаји реално приказују 

имовину, обавезе, приливе и издатке. 

Одмах  након организационог  успостављања,  Служба  за ФУК  своје  активности  усмерила  је  на 

испитивање адекватности и функционисања постојећег система финансијског управљања и контроле, 

и то применом методе самооцењивања тренутне ситуације. 

Основни закључци спроведеног испитивања адекватности постојећег система ФУК су:   
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 Апотека  „Београд“  увела  је  систем  финансијског  управљања  и  контроле,  доношењем  низа 

нормативних  докумената  и  процедура  интегрисаног  менаџмент  система,  којим  су  тачно 

дефинисане одговорности и овлашћења руководиоца на свим нивоима организације; 

 Сви нивои руковођења и запослени су укључени у процес управљања ризицима. Руководиоци 

организационих јединица прате оперативне ризике из њихове надлежности; 

 Сачињена  је мапа пословних процеса, под називом Каталог пословних процеса, који важи од 

19.09.2014. године (ревизија 4). Каталог пословних процеса описује активности, одговорности и 

документацију у оквиру процеса Апотеке „Београд“; 

 Стратегија  управљања  ризиком  и  регистар  ризика  обједињени  су  у  оквиру  документа 

Менаџмент  ризиком  у  пословању  Апотеке  „Београд“  у  2018/2019.  години.  Идентификовани 

ризици повезани су  са  кључним пословним процесима,  утврђени  су  у односу на дефинисане 

циљеве и редовно се ажурирају; 

 Успостављене су интерне контроле у свим пословним процесима; 

 Спроводи се Интерни план за спречавање корупције у ЈН, на који начин су дефинисана правила 

за решавање потенцијалних сукоба интереса. 

 Стратешким  планом  и  Политиком  пословања,  дефинисани  су  и  усвојени  стратешки  циљеви 

Апотеке „Београд“, са јасно утврђеном мисијом и визијом; 

 Апотека  „Београд“  усвојила  је  и  примењује  годишње  програме  рада,  кроз  Програм  рада  и 

развоја, као и у складу са плановима рада сектора; 

 Кадровска политика Апотеке, концизно је описана у оквиру документа Политика пословања АБ 

за извештајни период; 

 Правилником о систематизацији и организацији радних места у Апотеци „Београд“, утврђени су 

нивои  потребног  знања  и  вештина  за  свако  радно  место,  при  чему  свако  радно  место  има 

детаљан опис послова, овлашћења и одговорности; 

 Планом стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника, као и планом 

едукација  нездравственог  кадра,    врши  се  редовна  анализа  потреба  за  обуком  и  стручно 

усавршавање за свако радно место; 

 Организационом  шемом  приказан  је  хијерархијски  оквир,  унутар  кога  су  уређене  линије 

овлашћења и комуникације. Апотека „Београд“ је успоставила ефективан хијерархијски систем 

преноса овлашћења у складу са нивоима руковођења; 

 Годишњим програмом рада и развоја Апотеке, као и Плановима рада сектора, дефинисани су и 

усвојени оперативни циљеви, који су у потпуности усаглашени са стратешким циљевима и са 

којима  су  упознати руководиоци и  запослени.  Сви  утрвђени циљеви  су  конкретни, мерљиви, 

оствариви, реални и временски ограничени; 

 Финансијским планом приходи и расходи су пројектовани у складу са утврђеним циљевима; 

 Каталогом процеса Апотеке описани  су  сви пословни процеси,  за  које  су детаљно прописане 

процедуре  рада.  Руководиоци  и  запослени  упознати  су  са  процедурама  рада,  тако  што  се 

приликом израде нове или измене и допуне постојеће процедуре електронским путем о томе 

обавесте сви запослени, уз напомену да је процедура доступна у сваком тренутку у електронској 

архиви; 

 Приступ  материјалним,  финансијским  и  другим  подацима  имају  само  овлашћена  лица. 

Запослени користе шифре за приступ компјутерским програмима. Рад са документима у складу 

је са поступцима и правилима која гарантују сигурност ИТ система; 
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 Развијен је ефикасан систем информација и комуникација који омогућава праћење остваривања 

утврђених циљева и спровођење надзора над послом. Обезбеђен је ефикасан систем интерне и 

екстерне писане, електронске и вербалне комуникације, који запосленима омогућава добијање 

информација  неопходних  за  обављање  посла.  Успостављена  је  процедура  која  омогућава 

запосленима да информишу руководство о уоченим слабостима у контролама, тако да оне могу 

да се анализирају, утврде разлози и уклоне проблеми; 

 Успостављен је систем интерне финансијске контроле који обухвата финансијско управљање и 

контролу и интерну ревизију; 

  Служба  је  у  току  2019.  године  највећу  пажњу  усмерила  на  сектор  за  економско финансијске 

послове, односно контролу материјално‐финансијског књиговодства. Активности су подразумевале: 

1) Праћење  спровођења  Упутства  за  кретање  рачуноводствене  документације,  начин 

евидентирања и плаћања улазних рачуна и стварања обавеза (ФИН‐У‐01), као и Упутства за руковање 

готовим новцем и благајничко пословање (ФИН‐У‐02). 

  Упутства су усаглашена са Уредбом о буџетском рачуноводству и Правилником о организацији 

буџетског  рачуноводства  Апотеке  „Београд“  бр.  4036/IV  од  28.12.2007.  године.  Све  контролне 

активности дефинисане у упутствима се примењују.  

2) Извршен  је  преглед  и  упућен  предлог  помоћнику  директора  за  економско финансијске 

послове за измену и допуну Правилника о организацији буџетског рачуноводства Апотеке „Београд“ 

бр. 4036/IV од 28.12.2007. године; 

3) Извршен  је преглед и дат предлог директору сектора за квалитет за измену Упутства са 

поступање са фармацеутским отпадом, а што је у складу са новим Правилником о начину и поступку 

управљања са фармацеутским отпадом. 

4) Континуирана провера усклађености ручне и електронске Књиге евиденције промета са 

књиговодственом  евиденцијом  улаза  и  излаза  робе,  уз  истовремени  рад  на  стварању  услова  за 

поуздану  електронску  КЕП,  којом  ће  се  аутоматизовати  евидентирање  промета,  а  самим  тим 

искључити из употребе ручна КЕП; 

5) Контрола  синтетичке  и  аналитичке  евиденције  основних  средстава,  обрачуна 

амортизације, поступка вршења пописа основних средстава и начина књижења резултата пописа. 

Ради  побољшања  начина  обухватања  основних  средстава  и  ситног  инвентара,  у  сарадњи  са 

помоћником  директора  за  економско  финансијске  послове,  шефом  рачуноводства  и  водећим 

билансистом, у току је израда Процедуре – Евиденција основних средстава и ситног инвентара. 

 

 

Oсновне активности службе за ФУК у периоду јануар‐децембар 2020. године: 

 

1. Одржавање и редовно ажурирање система ФУК  

2. Контрола поузданости и потпуности финансијског извештавања; 

3. Годишње самооцењивање система ФУК; 

4. Прегледи успостављених контрола; 

5. Корективне радње 

6. Извештаји о финансијском управљању и контроли 

  
1. Измена  и  допуна  предлога  правилника  о  буџетском  рачуноводству,  у  складу  са  новом 

Уредбом буџетском рачуноводству, која  је ступила на снагу 20.03.2020. године („Сл.гласник РС“ бр. 

27/2020). Служба за ФУК извршила је одговарајућа усаглашавања и упутила нови Предлог Комисији за 
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израду Предлога правилника о буџетском рачуноводству, формираној Одлуком бр. 660, од 25.02.2020. 

године; 

2. Давање предлога Комисији за израду Предлога процедуре о евиденцији основних средстава 

Апотеке „Београд“ (формираној Одлуком бр. 662, од 25.02.2020. године), и одговарајућих образаца 

(записника),  као обавезнe пратећe документацијe  приликом  сваког  премештања или расходовања 

основних  средстава.  Процедуром  се  дефинише  начин  евиденције  набавке  основних  средстава, 

правилног обележавања, задуживања одоговорних лица, прелокација, отуђење основних средстава, 

као и усаглашавање књиговодственог стања са стварним стањем утврђеним пописом.  

3. Контрола поузданости и потпуности финансијског извештавања: 

     I Контрола у сектору за економско‐финансијске послове која је обухватала:  

 

1) Преглед и контролу спроведених мера и препорука Државне ревизорске институције из 

делокруга сектора за економско финансијске послове. Служба за ФУК је накнадним прегледом и 

контролом спровођења мера ДРИ,  установила да су у оквиру сектора за економско финансијске 

послове отклоњене све утврђене неусаглашености, као и да се наставило са радом на начин и у 

складу са препорукама Државне ревизорксе институције;  

2) Преглед књиговодственог обухватања основних средстава на дан 31.12.2019. године.  

Препорука за спровођење у 2020. години 

Дате  су  препоруке  за  усаглашавање  синтетичке  и  аналитичке  евиденције  и  спровођење 

одговарајућих  књижења  у  главној  књизи,  тако  да  вредност  основних  средстава  у  синтетичкој 

евиденцији одговара вредностима тих средстава у аналитичкој евиденцији; 

Срповедене препоруке у 2020. години 

Накнадном  контролом  спроведених  књижења  установљено  је  да  је  свођење  синтетичке 

евиденције на аналитичку извршено на дан 31.12.2020. године. 

Преглед  активности  спроведених  у  циљу  уравнотежења  аналитичке  и  синтетичке 

евиденције основних средстава: 

‐ Спроведена су одговарајућа књижења у главној књизи на начин на који се синтетичка конта 

основних средстава у главној књизи усаглашавају са аналитичком евиденцијом у робном 

књиговодству; 

‐ Извршено је рашчлањивање исправке вредности основних средстава, тако да је у главној 

књизи позната садашња вредност за сваку групу средстава посебно; 

3) Преглед постојеће документације о стању, кретању, пописивању основних средстава, као 

и начина евидентирања насталих промена у аналитичкој евиденцији основних средстава.  

 

Препорука за спровођење у 2020. години 

Дате су препоруке за штампање одговарајућих бар кодова за правилно обележавање, као и 

усаглашавање аналитичке евиденције са фактичким стањем утврђеним пописом.  

Срповедене препоруке у 2020. години 

Преглед извршених активности и спроведених предложених мера, на дан 31.12.2020. године: 

‐ Извршено је усклађивање појединачних средстава која су се водила у различитим групама 

средстава у аналитичкој, у односу на синтетичку евиденцију; 

‐ Извршена  су  потребна  усклађивања  са  Правилником  о  номенклатури  нематеријалних 

улагања и основних средстава са стопама амортизације; 
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‐ Средства која су грешком расходована зато што им је садашња вредност нула, а која су и 

даље у употреби, поново су унета у аналитичку евиденцију; 

‐ С  обзиром  да  финансијским  планом  није  била  предвиђена  набавка  баркод  штампача,  

читача, као ни пвц налепница, оптимално решење је било штампање налепница са називом 

основног средства и инвентарним бројем. Након што је омогућено и започето штампање 

инвентарних бројева на налепницама, установљен је технички проблем на чијем решавању 

је ангажован ИТ сектор.   

II Преглед књиговодственог евидентирања ПДВ‐а у току 2020. године.  

Препорука за спровођење у 2021. години 

Предвиђено  је  да  се  формира  радна  група  која  ће  извршити  контролу  исправности  ПДВ 

пријава и евиденција и њихове усаглашености са књиговодственом евиденцијом пореза на 

додату вредност. 

III Контрола књиговодствене евиденције чекова грађана. 

Дата је препорука да служба финансијске оперативе изврши тестирање нове евиденције чекова која 

омогућава праћење кретања чекова од њиховог настанка до коначне наплате, након чега ће служба 

рачуноводства моћи да  изради одговарајућу шему  књижења,  чиме ће  се  створити  увид  у  стварно 

стање потраживања по основу чекова, као и праћење њихове реализације.  

Препорука за спровођење у 2021. години 

У току  је тестирање  предложеног  упутства  за  евидентирање  чекова,  након  чега  ће  ИТ  

сектору бити прослеђен захтев за унапређење постојеће евиденције чекова. 

IV  Континуирана  провера  усклађености  ручне  и  електронске  Књиге  евиденције  промета  са 

књиговодственом  евиденцијом  улаза  и  излаза  робе,  уз  истовремени  рад  на  стварању  услова  за 

поуздану  електронску  КЕП,  којом  ће  се  аутоматизовати  евидентирање  промета,  а  самим  тим 

искључити из употребе ручна КЕП; 

4. Припрема  и  достављање  годишњег  извештаја  о  адекватности  и  функционисању

успостављеног система финансијског управљања и контролне Министарству финансија ‐ Централној 

јединици за хармонизацију, за 2019. годину; 

1) Електронско  попуњавање  Упитника  Државне  ревизорске  институције  о  успостављању

интерне финансијске контроле у здравственим установама;

2) Достављање  извештаја  о  спроведеним  препорукама  Државне  ревизорске  институције,  у

складу са захтевом вишег саветника у ревизији ДРИ, упућеним електронским путем;

    З  А  К  Љ  У  Ч   Ц  И 

1. Анализом пословања у 2020. години, као изузетно турбулентној у односу на претходне периоде, по

свим параметрима –  пре  свега епидемиолошким,  економско‐финансијским, медијским најавама о 

промени  статуса Апотеке  “Београд”,  те  имајући  у  виду нелојалну  конкуренцију  приватног  сектора, 

недовољно  усклађен  правни  оквир,  као  и  значајно  виша  издвајања  за  зараде  запослених  (26,5% 

повећање основних плата само у току 2020.године), – може слободно да се констатује да ће 2021. 

година  бити  прекретница  у  пословању  Апотеке  “Београд”,  те  је  неопходно  неупоредиво  веће 






