
Apoteka "Beograd"

Београд, Велимира Бате Живојиновића 16/IV

ПРЕДМЕТ : Нацрт Финансијског плана за 2022. годину 

интерни наручилац Добро/Услуга/Радови
 финансијскi план 

одобрено 
 ребаланс  више/мање Конто

Сектор за економско финансијске 

послове
Електрична енергија - ЦЈН Града Београда 26.000.000,00 421211

Сектор за економско финансијске 

послове
Чланарина у комори здравствених установа 200.000,00

4239116

Сектор за економско финансијске 

послове
Осигурање имовине 2.700.000,00

421511

Сектор за економско финансијске 

послове

Осигурање аутомобила (осигурање од аутоодговорности и 

аутокаско)
1.230.000,00

482131

Сектор за економско финансијске 

послове
Сервис бројачица новца 40.000,00 425229

Сектор за економско финансијске 

послове
Осигурање запослених 600.000,00

421521

Сектор за економско финансијске 

послове
Едукације 150.000,00

4233991

Сектор за економско финансијске 

послове
рентирање штампача 4.000.000,00 425226

Сектор за економско финансијске 

послове
Провизија за уплату пазара 15.000.000,00 421100

Сектор за економско финансијске 

послове
стручна литература (IPC- часопис: Буџет и Привредни 

саветник)
170.000,00 426311

Сектор за економско 

финансијске послове
UKUPNO 50.090.000,00

Сектор за информационе 

технологије

Набавка резервних делова за рачунаре и нове рачунарске 

опреме
6.000.000,00 5122221

Сектор за информационе 

технологије
Услуга одржавања апликативног софтвера 5.000.000,00 423221

Сектор за информационе 

технологије
Услуга одржавања мреже 1.000.000,00

425222

Сектор за информационе 

технологије
Услуга обавезног тех. прегледа фискалних штампача 600.000,00 425224

Сектор за информационе 

технологије
Услуга   L3VPN ADSL 5.000.000,00

4214121

Сектор за информационе 

технологије
Услуге интернета за две године (566.000,00) 300.000,00

421412

Сектор за информационе 

технологије
Nabavka licenci 600.000,00

4232112



Сектор за информационе 

технологије

Набавка услуга потребних за ревитализацију ИС АБ у 

хитним ситуацијама 
490.000,00

425222

Сектор за информационе 

технологије

Набвка добара потребних за ревитализацију ИС АБ у 

хитним ситуацијама  
490.000,00

4269112

Сектор за информационе 

технологије
Услуга програмирања ПОС тастатура 100.000,00

4232212

Сектор за информационе 

технологије Регистрација домена за сајт Апотеке Београд
30.000,00

42391133

Сектор за информационе 

технологије стручна литература
20.000,00

426311

Сектор за информационе 

технологије

ESIR (електронски систем издавања рачуна) LPFR(локални 

процесор фискалних рачуна)
3.100.000,00

421412

Сектор за информационе 

технологије Електронска опрема - фискални 
3.000.000,00

5122411

Сектор за информационе 

технологије Едукације
100.000,00

4233991

Сектор за информационе 

технологије
UKUPNO 25.830.000,00

Сектор за квалитет
Stručni skup - jedinsveno udruženje Srbije za kvalitet - JUSK, 

godišnja konvencija i enk (maj i nov) 15.000,00
4233991

Сектор за квалитет
stručni skup - JEDINSTVENO UDRUŽENJE SRBIJE ZA 

KVALITET - JUSK, godišnja konvencija i enk (maj i nov)
30.000,00 4233991

Сектор за квалитет Edukacije Laboratorije za ispitivanje i kontrolu 50.000,00 4233991

Сектор за квалитет Ostale edukacije iz oblasti kvaliteta i zaštite životne sredine 100.000,00 4233991

Сектор за квалитет
Upravljanje ambalažnim otpadom koji AB plasira na tržište RS 

(stavljanjem u promet svojih proizvoda) 
170.000,00 424611

Сектор за квалитет Servisiranje vaga 500.000,00 425253

Сектор за квалитет Overavanje vaga 400.000,00 425253

Сектор за квалитет Etaloniranje termometara, termohigrometara i data logera 354.000,00 425253

Сектор за квалитет
Nabavka hemikalija i reagenasa (sklapanje ugovora sa 

dobavljačima) 
150.000,00 4269112

Сектор за квалитет

Eksterna provera usaglašenosti IMS-a AB sa zahtevima 

standarda 9001, 14001, 18001 (resertifikacija i nadzorne 

provere)

660.000,00 429.000,00 -231.000,00 -231.000,00 4235992

Сектор за квалитет Čišćenje separatora 180.000,00 121.000,00 -59.000,00 -59.000,00 4249111

Сектор за квалитет
Validacija parametara ventilacije u prostoru nove gal lab 

Žarkovo
490.000,00 0,00 -490.000,00 -490.000,00

425227

Сектор за квалитет
Provera na licu mesta od strane Akreditacionog tela Srbije i 

troškovi održavanja akreditacije     
250.000,00 4235998

Сектор за квалитет Učešće u PT šemama (obaveza u okviru akreditacije ATS-a) 50.000,00 4235998

Сектор за квалитет
Članarina za JUSK – Jedinstveno udruženje Srbije za kvalitet 

(kolektivna članarina) 
50.000,00 4239116

Сектор за квалитет
Godišnja članarina za članice - partnerske organizacije u 

Fondaciji za kulturu kvaliteta i izvrsnost (FQCE)
90.000,00 4239116



Сектор за квалитет

Ispitivanje i kontrola galenskih lekova i magistralnih - kontrola 

mikrobiološke ispravnosti (od svakog preparata po jedna 

serija)

943.000,00 623.000,00 -320.000,00 -320.000,00 4243312

Сектор за квалитет

Ispitivanje zdravstvene ispravnosti preparata galenskih lab. 

(dijetetski proizvodi, čajevi, kozmetika) (od svakog preparata 

po jedna serija)

800.000,00 4243312

Сектор за квалитет Ispitivanje kozmetičkih proizvoda 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 4243312

Сектор за квалитет Epidemiološka kontrola radnog prostora, opreme i osoblja 950.000,00 500.000,00 -450.000,00 -450.000,00 4243313

Сектор за квалитет
Uklanjanje i predaja farmaceutskog otpada ovlašćenom 

operateru   
600.000,00 4249114

Сектор за квалитет Predaja, iznošenje i transport kabastog otpada 400.000,00 4249114

Сектор за квалитет
održavanja laminarnih komora i sprovođenje aktivnosti 

servisiranja
1.328.000,00 4252521

Сектор за квалитет
Održavanje uređaja za rastvaranje antibiotika - sprovođenje 

aktivnosti servisiranja
1.198.000,00 4252521

Сектор за квалитет  održavanja autoklava i sprovođenje aktivnosti servisiranja 1.505.000,00 4252521

Сектор за квалитет
Pokretanje postupka javne nabavke održavanja vodenih 

kupatila i sprovođenje aktivnosti servisiranja
253.000,00 4252521

Сектор за квалитет
Pokretanje postupka javne nabavke održavanja suvih 

sterilizatora i sprovođenje aktivnosti servisiranja
386.000,00 4252521

Сектор за квалитет
Redovno godišnje održavanje i etaloniranje opreme Lab. za 

ispit. i kontr.
100.000,00 4252525

Сектор за квалитет
Ispitivanje otpadnih voda iz galenskih laboratorija (četiri puta 

godišnje)
190.000,00 95.000,00 -95.000,00 -95.000,00 42359913

Сектор за квалитет
Akreditacija Apoteke Beograd od strane Agencije za 

akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije
480.000,00 0,00 -480.000,00 -480.000,00 42359921

Сектор за квалитет Nabavka ručne kapsulirke 200.000,00 51252121

Сектор за квалитет Nabavka digestora 0,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 51252121

Сектор за квалитет
Pretplata i saradnja sa časopisom “Kvalitet” i „Advanced 

Quality”
75.000,00 426311

Сектор за квалитет
Merenje i ispitivanje produkata sagorevanja za etažno grejanje 

na EL lož ulje 126.000,00 92.000,00 -34.000,00
-34.000,00

42359991

Сектор за квалитет Zbrinjavanje otpada iz dimnjaka i el. kotlova 60.000,00 20.000,00 -40.000,00 -40.000,00 42359991

Сектор за квалитет Servis farmaceutskih frižidera (Kefo, Libherr) 600.000,00 425281

Сектор за квалитет Zbrinjavanje azbetskog otpada 50.000,00 4249114

Сектор за квалитет Servis kapsulirki 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4252521

Сектор за квалитет
Nabavka sredstava za prikupljanje (apsorpciju) prosutih 

hemikalija
70.000,00 4269112

Сектор за квалитет UKUPNO 13.853.000,00

Сектор за маркетинг визит карте менаџмент
27.500,00

423419



Сектор за маркетинг постер мисија/визија
12.500,00

423419

Сектор за маркетинг Расклопив промо пулт
48.000,00

423419

Сектор за маркетинг папирне кесе са логом
90.000,00

423419

Сектор за маркетинг

Брендирање излога апотека - штампана фолија пескирана 

и провидна са монтажом

433.500,00 42359912

Сектор за маркетинг Брендирање излога апотека - штампа великог формата

360.000,00 42359912

Сектор за маркетинг Брендирање аутомобила
47.500,00 42359912

Сектор за маркетинг
Израда пројекта за светлеће конзолне рекламе 602.000,00 42359912

Сектор за маркетинг ИЗРАДА И ОДРЖАВАЊЕ САЈТА

120.000,00 549.000,00 429.000,00 429.000,00 42359932

Сектор за маркетинг УСЛУГА РЕКЛАМИРАЊА (plan plus)
200.000,00 423431

Сектор за маркетинг Набавка пластичних часша
10.000,00 423431

Сектор за маркетинг Кетеринг
150.000,00 4237111

Сектор за маркетинг Фотограф
0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 423431

Сектор за маркетинг Press klipping i sistem index
300.000,00 830.000,00 530.000,00 530.000,00 4235995

Сектор за маркетинг ЗАКУП ШТАНДА (САЈМОВИ)
50.000,00 4237113

Сектор за маркетинг UKUPNO 2.451.000,00

Служба ОЗБЗР ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE 297.000,00 256.000,00 -41.000,00
-41.000,00

424911

Служба ОЗБЗР

PREGLED I ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA NISKOG 

NAPONA 333.000,00 266.000,00 -67.000,00
-67.000,00

4249113

Служба ОЗБЗР Pregled provera i ispitivanje opreme za rad 375.000,00 4249112

Служба ОЗБЗР Pregled i ispitivanje opreme pod pritiskom 300.000,00 111.000,00 -189.000,00

-189.000,00

4249112

Служба ОЗБЗР Pregled i ispitivanje maloteretnih liftova 40.000,00 25.000,00 -15.000,00
-15.000,00

42391111

Служба ОЗБЗР GASNO ULJE LAKKO ZA LOŽENJE ( CJN) 3.000.000,00 421224

Служба ОЗБЗР Čisćenje dimnjaka 200.000,00 42359991



Служба ОЗБЗР

Redovan godišnji pregled ispravnosti ložišne instalacije, 

servisiranje održavanje i popravka ložišne instalacije i opreme 

za grejanje na lož ulje 250.000,00 4213252

Служба ОЗБЗР

ODRZAVANJE I SERVIS PP OPREME i SISTEMA ZA DOJAVU 

POŽARA 950.000,00 4239114

Служба ОЗБЗР MASINSKO CISCENJE VENTILACIONIH SISTEMA 550.000,00 500.000,00 -50.000,00

-50.000,00

4213255

Служба ОЗБЗР SERVIS I POPRAVKA SISTEMA ZA VENTILACIJU 950.000,00 425227

Служба ОЗБЗР DEZOBARIJERE 480.000,00 0,00 -480.000,00

-480.000,00

426129

Служба ОЗБЗР DDD 600.000,00 421321

Служба ОЗБЗР Znaci upozorenja i obaveštenja 50.000,00 4269112

Служба ОЗБЗР LSZ-LICNA ZASTITNA SREDSTVA I OPREMA 130.000,00 101.000,00 -29.000,00
-29.000,00

426129

Служба ОЗБЗР Transport novca 6.000.000,00 5.000.000,00 -1.000.000,00
-1.000.000,00

421323

Служба ОЗБЗР USLUGE MEDICINE RADA 450.000,00 424331

Служба ОЗБЗР ZDRAVA VODA 77.000,00 426919

Служба ОЗБЗР video nadzor za apoteke i novootvorene objekte 500.000,00 0,00 -500.000,00
-500.000,00

5124114

Служба ОЗБЗР Servis, održavanje i popravka alarma i video nadzora 1.000.000,00 425281

Служба ОЗБЗР Elektrokotao sa radovima na strujnoj mreži 150.000,00 5124115

Служба ОЗБЗР Ormarići za prvu pomoć i rezervni sadržaj 450.000,00 5124115

Служба ОЗБЗР Akt procena rizika - izmena i dopuna 100.000,00 60.000,00 -40.000,00
-40.000,00

4249116

Служба ОЗБЗР Izrada plana tehničke zaštite i projekta tehničke zaštite 1.500.000,00 4249116

Служба ОЗБЗР

Edukacije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštiite od 

požara 150.000,00 4233991

Служба ОЗБЗР

ING PRO PROPISI - ONLINE PRISTUP (GODIŠNJA 

PRETPLATA) 32.000,00 426311

Служба ОЗБЗР

Hitne intervencije iz oblasti BZR I PP zaštite uzrokovane 

havraijama, udesima i ostalim nepredviđenim situacijama 200.000,00 425119

Служба ОЗБЗР vanredne situacije predviđene Zakonom o van.situacijama 6.000.000,00 484100

Служба ОЗБЗР

USLUGA MANJIH INTERVENCIJA NA ODRŽAVANJU BEZBEDNE 

RADNE SREDINE 100.000,00 425281

Служба ОЗБЗР УКУПНО
25.214.000,00



Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Реактор 100л + дуплексдозатор за алкохол са два 

дозирана места са дигестором

                   5.260.000,00 512521

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Reaktor za otapanje masne faze, radne zapremine 100 l - Gl 

Lipov lad 

                   2.500.000,00 512521

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Generator pare                    1.600.000,00 512521

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Propelerska mešalica  GL "Lipov Lad"                      480.000,00 512521

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

ODRŽAVANJE I POPRAVKA PROCESNE OPREME                    7.216.000,00 4252522

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

POTROŠNI MATERIJAL za izradu gal. i mag. lekova/preparata                    4.925.000,00 426721

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

SIROVINE za izradu galenskih i magistralnih lekova/preparata                  43.500.000,00 5221111

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

AMBALAŽA za izradu galenskih i mag. lekova/preparata                  51.000.000,00 5221112

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

REOLOŠKA I DRUGA MERENJA                      160.000,00 4249111

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Gama zračenje                        50.000,00 4249111

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

ČLANARINA za GS1                        60.000,00 4239116

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Takse za registraciju dijetetika                      350.000,00 482211

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Usluga celofoniranja                      237.000,00 4249111

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

Usluga ispitivanja raspadljivosti kapsula                        42.000,00 4249111

Сектор за израду галенских 

лекова, мед.средстава и 

средстава за општу употребу

UKUPNO
117.380.000,00

Сектор за развој
екстерне едукације 500.000,00 423391

Сектор за развој
Симпозијум СУЗР Април 2021. Београд - ФТ 300.000,00 0,00 -300.000,00 -300.000,00 423391

Сектор за развој
Конгрес фарм. техничара - Златибор-мај 2022. 300.000,00 423391

Сектор за развој
Конгрес фарм. техничара - Златибор-oоктобар 2022. 300.000,00 423391

Сектор за развој
Online test за ФТ преко  СУЗРС 78.000,00 423391

Сектор за развој
Набавка стручне литературе за апотеке 500.000,00 426311

Сектор за развој

Izrada novog nameštaja (nameštaj koji izrađuje Služba za 

investiciono i tehničko održavanje) stolarski materijal 
1.500.000,00 5113217



Сектор за развој

Izrada novog nameštaja (nameštaj koji izrađuje Služba za 

investiciono i tehničko održavanje) okovi
420.000,00 5113217

Сектор за развој
Popravka / dorada postojećeg nameštaja - stolarski materijal 700.000,00 425112

Сектор за развој
Popravka / dorada postojećeg nameštaja - okovi 255.000,00 425112

Сектор за развој
Набавка клима уређаја 1.920.000,00 5122103

Сектор за развој

Zahtev za produženje dozvole za svetleće reklame za 30 

apoteka u objektima pod zaštitom države kod Zavoda za 

zaštitu spomenika kulture / takse 

200.000,00 423431

Сектор за развој

Utvrđivanje statusa za reklame - kapsule kod Zavoda za 

zaštitu spomenika kulture i Javnog preduzeća Tvrđava
200.000,00 423431

Сектор за развој

Vodovodno-kаnаlizаcioni i sаnitаrni mаterijаl sa ugradnjom                             
1.000.000,00 425115

Сектор за развој

Bravarski materijal i profili 400.000,00 4251121

Сектор за развој

Elektro mаterijаl                                                                           2.000.000,00 4251171

Сектор за развој
Nabavka bele tehnike i malih kućnih aparata 1.060.000,00 512251

Сектор за развој
sitan inventar (merdevine ) 115.000,00 4269133

Сектор за развој

Nаbаvkа i montаžа PVC i ALU stolаrije
600.000,00 5113214

Сектор за развој

1.Opremа zа kаncelаrije i аpoteke - stolice                                                                 

2.Metalne police i ormani          750.000,00 300.000,00 -450.000,00 -450.000,00 512211

Сектор за развој

Servisirаnje, tekuće održаvаnje i poprаvkа klimа uređаjа
1.350.000,00 423911

Сектор за развој

Servisirаnje opreme zа bezbednost                                                                  

1.Kаse, spec. brаve                                                                                                                    

2. Sevis frigo uređaja                                                                                                                                     

3. Servis i popravka centralnog grejanja                                                       

4. Servis i popravka PVC i ALU stolarije                                                    5. 

Pranje izloga                                                                         6.Popravka i 

izrada trakastih zavesa i venecijanera 

2.600.000,00 425281

Сектор за развој
Izrаdа projektne dokumentаcije 450.000,00 5113218

Сектор за развој
Nadzor nad radovima 450.000,00

5113218

Сектор за развој

1.Bravarski radovi 300.000                                       

2.Staklorezački radovi  600.000                                                  
1.200.000,00 900.000,00 -300.000,00 -300.000,00 5113212

Сектор за развој
Molersko-fаrbаrski rаdovi 3.375.000,00 1.375.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 425113

Сектор за развој
Radovi za Galensku labaratoriju Lipov Lad 3.900.000,00 5113212

Сектор за развој
Podopolаgаčki rаdovi 2.000.000,00 500.000,00 -1.500.000,00 -1.500.000,00 5113215



Сектор за развој Nаbаvkа аlаtа i potrošnog materijala zа tehničku službu 100.000,00 4269137

Сектор за развој

Nabavka sitnog potrošnog materijala i materijala za krečenje 

za tehničku službu 
100.000,00 4269112

Сектор за развој Сервис и одржавање светлећих реклама 400.000,00 42359912

Сектор за развој

Odgušenje kаnаlizаcije, pražnjenje septičkih jama
250.000,00 4213254

Сектор за развој
Mesečni servis i poprаvkа mаloteretnih liftovа 290.000,00 42391111

Сектор за развој
Hitne intervencije 400.000,00 425119

Сектор за развој
текуће одржавање зграда и објеката 0,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 4251111

Сектор за развој

набавка уређаја за напајање у случају нестанка 

ел.енергије
0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 512241

Сектор за развој
Usluge  selidbe i prevoza 600.000,00 422911

Сектор за развој
UKUPNO 30.563.000,00

Сектор апотека
Набавка опреме и прибора за лабораторије 140.000,00 512521

Сектор апотека

закуп пословног простора за от. Нових апотека или 

измештање постојећих 
1.300.000,00 4216121

Сектор апотека
Услуге јавног здравства - инспекција и анализа, 2.085.000,00 4243311

Сектор апотека УКУПНО 3.525.000,00

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове
Објављивање тендера и информативних огласа 200.000,00 423432

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове
Архивирање документације 90.000,00 423911

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове
Израде печата 50.000,00 4239112

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове
Едукација запослених служба за правне псолове 100.000,00 4233991

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове
Едукација запослених јавне набавке 100.000,00 4233991

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове Stručna literatura 200.000,00 426311

Сектор за правне, кадровске и 

опште послове
УКУПНО 740.000,00

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Позитивна листа РФЗО RFZO                     3.180.000.000,00 

426751

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Комерц. Позитивна листа A,A1,Б,Ц и помагала                        420.000.000,00 

52311112

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Негативна листа и нелек                     1.480.000.000,00 

523111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Набавка гума                                500.000,00 4252111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање Набавка течности за стакла                                  30.000,00 
426491



Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање набавка горива (безоловни бензин)                            1.000.000,00 
426411

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Набавка горива (дизел гориво)                            5.000.000,00 

426412

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Сервис, текуће одржавање и поправке возила - јн                            1.750.000,00 4252111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање

Сервис, текуће одржавање и поправке возила - каско 

рефундација
                           1.000.000,00 4252111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање

Сервис, текуће одржавање и поправке возила - возила у 

гаранцији 
                               500.000,00 4252111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Услуга уградње и праћења ГПС навигације                                200.000,00 4252111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Прање возила                                500.000,00 4213253

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање таг уређаји и допуне за плаћање путарине                                  50.000,00 482231

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Додатна потрошна опрема за возила                                200.000,00 4252111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Канцеларијски материјал по партијама                            1.640.000,00 426111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Канцеларијски материјал табулири - терморолне                            1.200.000,00 4269114

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање
Канцеларијски материјал - потрошни материјал                                400.000,00 4269112

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање Блоковска роба са логом АБ                                300.000,00 426111

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање Средства за хигијену (по партијама)                            1.320.000,00 426819

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање папирна галантерија                                500.000,00 426819

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање Прибор за одржавање хигијене                            1.330.000,00 426819

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање Кесе за паковање новца 600.000,00                              4269113

Сектор за комерцијалне послове и 

снабдевање Со за посипање путева у зимском периоду                                  30.000,00 424611

Сектор за комерцијалне 

послове и снабдевање UKUPNO 5.098.050.000,00

                     20.854.000,00                      15.687.000,00 -                      5.167.000,00 

                        5.167.000,00 



Назив конта

Електрична енергија 

чланарине

осигурање имовине

осигурање возила

Остале поправке и одржавање 

административне опреме

осигурање запослених

Остали издаци за стручно образовање - 

едукација нездравственог кадра

Биротехничка опрема

трошкови платног промета

Стручна литература за редовне потребе 

запослених

Рачунарска опрема

Услуга одржавања рачунара

Рачунарска опрема

Електронска и фотографска опрема

Услуге комуникације -ADSL

Услуге комуникације

Услуге за израду и одржавање софтвера  

- продужење лиценце за анти вир.прог. 



Рачунарска опрема

потрошни материјал

Услуге одржавања рачунара - 

програмирање пос тастатура

остале опште услуге сајт АБ

Стручна литература за редовне потребе 

запослених

Интернет и слично

Електронска опрема - фискални уређаји

Ostali izdaci za stručno obrazovanje-

edukacija nemedicinskog kadra

Kotizacija za seminare 

Kotizacija za seminare 

Ostali izdaci za stručno obrazovanje-

edukacija nemedicinskog kadra

Ostali izdaci za stručno obrazovanje-

edukacija nemedicinskog kadra

Usluge očuvanja životne sredine

Tekuće poravke i održavanje mernih i 

kontrolnih instrumenata

Tekuće poravke i održavanje mernih i 

kontrolnih instrumenata

Tekuće poravke i održavanje mernih i 

kontrolnih instrumenata

Materijal za posebne namene i potrošni 

materijal

Ostale stručne usluge-sertifikacija za IMS

Ostale specijalizovane usluge-

celofaniranje,čišćenje separatora

Ugradna oprema

Ostale stručne usluge-provera i akreditacija 

Kontrolna analitička laboratorija

Ostale stručne usluge-provera i akreditacija 

Kontrolna analitička laboratorija

Ostale opšte usluge-članarine

Ostale opšte usluge-članarine



Usluge javnog zdravstva,ispitivanje i 

kontrola zdravstvene ispravnosti gal. i mag. 

preparata

Usluge javnog zdravstva,ispitivanje i 

kontrola zdravstvene ispravnosti gal. i mag. 

preparata

zahtev Zakon o predmetima opšte 

upotrebe i Pravilnika o kozmetičkim 

proizvodima 

Usluge javnog zdravstva -inspekcija i 

analiza-obavezni pregled 
Ostale specijalizovane usluge-uklanjanje i 

uništavanje farmaceutskog,elektronskog i 

ostalog otpadaOstale specijalizovane usluge-uklanjanje i 

uništavanje farmaceutskog,elektronskog i 

ostalog otpada

Tekuće popravke i održavanje 

laboratorijske opreme

Tekuće popravke i održavanje 

laboratorijske opreme

Tekuće popravke i održavanje 

laboratorijske opreme

Tekuće popravke i održavanje 

laboratorijske opreme

Tekuće popravke i održavanje 

laboratorijske opreme

Tekuće popravke i održavanje 

laboratorijske opreme

Ostale stručne usluge-ispitivanje otpadnih 

voda

Ostale stručne usluge-akreditacija 

zdravstvenih ustanova

Laboratorijska oprema-mešalica mikser i 

kapsulirka  novo  

Laboratorijska oprema-mešalica mikser i 

kapsulirka 

Stručna literatura za redovne potrebe 

zaposlenih

Ostale stručne usluge-merenje produkta 

sagorevanja

ostale stručne usluge - merenje produkata 

sagorevanja

Tekuće popravke i održavanja

Ostale specijalizovane usluge-uklanjanje i 

uništavanje farmaceutskog,elektronskog i 

ostalog otpada
nije predviđeno prethodnim planom, 

neophodna popravka uređaja

Materijal za posebne namene i potrošni 

materijal

Остале услуге штампања



Остале услуге штампања

Остале услуге штампања

Остале услуге штампања

Остале стручне услуге-брендирање и 

обележавање апотека

Остале стручне услуге-брендирање и 

обележавање апотека

Остале стручне услуге-брендирање и 

обележавање апотека

Остале стручне услуге-брендирање и 

обележавање апотека

Остале стручне услуге-брендирање и 

обележавање апотека

Услуга рекламе и пропаганде

Услуга рекламе и пропаганде

Репрезентација  - кетеринг

Услуга рекламе и пропаганде

остале стручне услуге- press clipping

репрезентација - закуп штанда

Ostale specijalizovane usluge-pregled i 

ispitivanje opreme

Ostale specijalizovane usluge-ispitavanje 

elektro i vršnog opterećenja 

Ostale specijalizovane usluge-ispitavanje 

elektro i vršnog opterećenja 

Ostale opte usluge-servis liftova

Lož-ulje

ostale stručne usluge- merenje produkata 

sagorevanja



Usluge čišćenja-mehaničko čišćenje kotlova 

i dimnjaka 

Ostale opšte usluge-protiv požarna zaštita

Usluge čiščenja-mašinsko čišćenje 

ventilacionih kanala

Ugradna oprema

Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme

Deratizacija

Potrošni materijal

Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme

Usluga zaštite imovine

Usluge javnog zdravstva-inspekcija i 

analiza

Ostali materijali za posebne namene

Oprema za zaštitu životne sredine-alarmi i 

video nadzor 

Tekuće popravke i održavanje opreme za 

javnu bezbednost

Gorionička oprema, kotlovi, PP ormani

Gorionička oprema, kotlovi, PP ormani

Ostale specijalizovane usluge

Ostale specijalizovane usluge

Ostali izdaci za stručno obrazovanje-

edukacija nemedicinskog kadra

Stručna literatura za redovne potrebe 

zaposlenih

Ostale usluge i materijali za tekuće 

popravke i održavanje zgrada

Naknada štete za povrede ili štetu nastalu 

usled elementarnih nepogoda

Tekuće popravke i održavanje opreme za 

javnu bezbednost



Laboratorijska oprema 

laboratorijska oprema 

laboratorijska oprema

Laboratorijska oprema

Tekuće popravke i održavanje opreme za 

javnu bezbednost

Materijal za posebne namene i potrošni 

materijal

Zalihe materijala-farmaceutske supstance

Zalihe materijala-ambalaža

Ostale specijalizovane usluge-

celofaniranje,čišćenje separatora i 

odredj.SPF faktora proizvodnje

Ostale specijalizovane usluge-

celofaniranje,čišćenje separatora i 

odredj.SPF faktora proizvodnje

Ostale opšte usluge članarine

Republičke takse

Ostale specijalizovane usluge-

celofaniranje,čišćenje separatora i 

odredj.SPF faktora proizvodnje

Ostale specijalizovane usluge-

celofaniranje,čišćenje separatora i 

odredj.SPF faktora proizvodnje

Izdaci za stručne ispite

Izdaci za stručne ispite

Izdaci za stručne ispite

Izdaci za stručne ispite

Izdaci za stručne ispite

Stručna literatura za redovne potrebe 

zaposlenih

Kapit.održ. posl.zgrada i posl.prostora-

izrada  nameštaja  



Kapit.održ. posl.zgrada i posl.prostora-

izrada  nameštaja  

Stolarski radovi  

Stolarski radovi  

Kancelarijska oprema - klima uređaji

Usluge reklame i propagande

423431 Usluge reklame i propagande

Radovi na vodovodu i kanalizaciji

Stolarski radovi  - bravarski radovi

Električne instalacije

Oprema za domaćinstvo

Alat i inventar-investiciono odeljenje

Kap.održ.posl.zgrada i pos.prostora pvc 

stolarija

Nameštaj

Ostale opšte usluge servis klima uredjaja

Tekuće popravke i održavanje opreme za 

javnu bezbednost

Kapitalno održ.posl.zgrada i pos.prostora

Kapitalno održavanje poslovnih zgrada i 

poslovnih prostora

Kapitalno održ.posl.zgrada i pos.prostora-

gradjevinski radovi

Molerski radovi

Kapitalno održ.posl.zgrada i pos.prostora-

gradjevinski radovi

Kapitalno održ.posl.zgrada i pos.prostora



Alat i inventar-investiciono odeljenje

potrošni materijal 

Остале стручне услуге брендирање и 

обележавање апотека

Usluge čišćenja-cisterni za lož ulje, 

odgušivanje sep.jama

Ostale opšte usluge-servis liftova

Ostale usluge i materijali za tekuće 

popravke i održavanje zgrada

Текуће одржавање зграда и објеката

Електронска опрема

Troškovi selidbe i prevoza

лабораторијска опрема

Закуп пословног простора/ап. Клинички 

центар

Услуге јавног здравста - санитарни 

прегледи

објављивање тендера и информативних 

огласа

Остале опште услуге

Остале опште услуге израда печата

Остали издаци за стручно образовање - 

едукација нездравственог кадра

Остали издаци за стручно образовање - 

едукација нездравственог кадра

Стручна литература за редовне потребе 

запослених

лекови на рецепт

Залихе роба за даљу продају - 

позитивна листа

Залихе роба за даљу продају 

Механичке поправке возила

Остали материјал за превозна средства



Бензин

Дизел гориво

Механичке поправке возила

Механичке поправке возила

Механичке поправке возила

Механичке поправке возила

услуге чишћења прања возила

Градске таксе

Механичке поправке возила

Канцеларијски материјал

Потрошни материјал за фискалне 

уређаје

потрошни материјал 

Канцеларијски материјал

Остали материјали за одржавање 

хигијене

Остали материјали за одржавање 

хигијене

Остали материјали за одржавање 

хигијене

Потрошни материјал кесе

услуга очување животне околине - со за 

путеве


