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 Настојећи да одговори на потребе наших суграђана, Градска управа Града Бања 

Лука покреће активности на проширивању услуга у оквиру акције „Нисте сами“ и то кроз 

услугу издавања и доставе лијекова особама старијим од 65 година које имају забрану 

кретања због епидемије вируса „Covid-19“. 

 Тим поводом објављује се 

 

Јавни позив здравственим установама – апотекама 

на подручју Града Бања за учешће у акцији „Нисте сами“ 

 

1. Позивају се здравствене установе – апотеке на подручју града Бања Лука да се 

пријаве за издавање и продају лијекова на подручју града Бања Лука која би се 

вршила у оквиру акције „Нисте сами“ коју организује Град Бања Лука као вид 

подршке особама старијим од 65 година које имају забрану кретања због епидемије 

вируса „Covid-19“; 

2. Изабране апотеке ће у оквиру акције вршити издавање лијекова са позитивне листе, 

као и издавање и продају лијекова који нису на листи Фонда здравственог 

осигурања Републике Српске или чији је режим издавања „Без рецепта“, а доставу 

лијекова организоваће Град Бања Лука у сарадњи са друштвено одговорним 

компанијама без додатних трошкова доставе за апотеке или грађане; 

3. Путем јавног позива биће одређена по једна апотека или продајни објекат апотеке 

за 5 зона доставе:  

a. Центар-Нова варош,  

b. Борик, 

c. Обилићево-Старчевица, 

d. Росуље-Петрићевац и  

e. Лазарево.   

Наведена зоне су оквирне одреднице, а достављачи ће покривати шире подручје 

око ових насеља.  

Један правни субјект – апотека има право пријаве у више дефинисаних зона 

уколико у њима има своје продајне објекте. 
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4. Начин функционисања система: 

a. Пријем поруџбина грађана којима је забрањено кретање врше путем 

телефона: 

i. апотеке – у случајевима када грађани поручују лијек који се издаје 

без рецепта или лијек за који посједују рецепт, 

ii. амбуланте породичне медицине – у случајевима када је потребно да 

се изда рецепт; након пријема поруџбине амбуланта породичне 

медицине јавља апотеци одређеној за подручје гдје грађанин станује 

о којем лијеку се ради, име и презиме грађанина, адресу и контакт 

телефон (електронским путем), а накнадно апотекар физички 

преузима издате рецепте према сопственој динамици; 

b. Издавање и достава лијекова: 

i. По пријему поруџбина од грађана и од амбуланти породичне 

медицине апотека припрема пошиљку са додатним инструкцијама од 

стране апотеке о начину употребе лијека, фискалним рачуном, те 

подацима потребним за доставу; 

ii. Достава лијекова се врши наредни дан према зонама од стране 

достављачког сервиса који грађанима доставља лијек и врши наплату 

на основу издатог фискалног рачуна и преузима рецепт у случају 

када је он код особе која преузима лијек; 

iii. Достава лијекова врши се наредног дана у односу на поруџбину, 

сваког дана осим недељом, и то у јутарњим часовима; 

5. Критеријуми на основу којих ће се вршити избор апотека: 

a. закључен уговор са Фондом здравственог осигурања Републике Српске, 

b. апотека или продајни објекат се мора налазити у једној од пет назначених 

зона у оквиру тачке 3, 

c. морају имати добру снабдјевеност и довољан број радника за пријем 

поруџбина и припрему пошиљки,  

d. могућност електронског пријема поруџбина из амубланти породичне 

медицине, 

e. могућност пријема телефонских поруџбина грађана, 

f. продајни објекат лако доступан за возила достављачког сервиса, 

g. организација посебног пулта или просторије за преузимање пошиљки од 

достављача, у јутарњим часовима, ради ефикасности и брзине, 

h. припремљене пошиљке са издатим фискалним рачунима (вирманским) и 

контакт подацима (име, презиме, адреса, број телефона) грађана којима се 

врши достава,  

i. обавеза апотекара да обезбједи физичко преузимање издатих рецепата из 

амбуланти породичне медицине (према сопственој динамици апотекара и у 

договору са амбулантом). 
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6. Прихватају се рецепти издати од свих амбуланти породичне медицине (јавне или 

приватне) које имају потписан уговор са ФЗО РС, а у зависности од тога у којој 

амбуланти је грађанин пријављен. 

7. Здравствене установе – апотеке кроз овај сервис могу вршити дистрибуцију 

лијекова са режимом издавања на рецепт, лијекова који се издају без рецепта и 

других артикала из своје понуде. 

8. Описани начин дистрибуције лијекова усаглашен је са Домом здравља Бања Лука, 

Фармацеутским друштвом Републике Српске и Министарством здравља и 

социјалне заштите Републике Српске. 

9. Рок за достављање пријава је 28.03.2020. године до 12,00 часова. 

10. Пријаве се подносе електронским путем на ел. пошту: 

kabinet.gradonacelnika@banjaluka.rs.ba и то на начин да се у тексту ел. поште 

наведе: 

a. Назив здравствене установе – апотеке,  

b. Да се назначи да је апотека заинтересована за учешће у акцији „Нисте сами“ 

и појединачно изјашњење о испуњености сваког од критеријума из тачке 5. 

позива, 

c. Да се наведе зона/зоне за које се врши пријава. 

11. У случају потребе за додатним појашњењима питања се могу послати на адресу ел. 

поште: kabinet.gradonacelnika@banjaluka.rs.ba 
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