На основу члана 48, 100. и 264. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС",
бр. 107/05), члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр.129/07), члана 9. Уредбе о плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС", бр.
42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09 и 24/10) и члана 40. и 84. Статута града Лознице ("Сл.
лист града Лознице", бр. 19/08), Скупштина града Лознице, на 18. седници одржаној дана
19.новембра 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом
''Др Лаза Лазаревић'' у Лозници
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком град Лозница преузима оснивачка права над Апотекарском
установом "Др Лаза Лазаревић" у Лозници, усклађује организацију и рад ове Установе са
одредбама Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005 и 72/09) и
организује исту као Здравствену установу ''Апотека Лозница" у Лозници (у даљем тексту:
Апотека).
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач Апотеке је Град Лозница који преузима оснивачко право од Републике
Србије .
Права и дужности оснивача врши Скупштина града Лознице (у даљем тексту:
Оснивач).
Седиште Оснивача је у Лозници, улица Карађорђева бр. 2.
III НАЗИВ И СЕДИШТЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
Члан 3.
Апотека послује под називом: Здравствена установа ''Апотека Лозница''.
Скраћени назив Апотеке је: ''Апотека Лозница''.
Седиште ''Апотеке Лозница'' је у Лозници, ул. Болничка број 65.
Члан 4.
Апотека је здравствена установа са својством правног лица.
На оснивање, организацију и рад Апотеке примењују се прописи о јавним
службама и здравственој заштити.
Члан 5.
Апотека Лозница има свој печат и штамбиљ .

Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се Статутом Апотеке Лозница.
IV ТЕРИТОРИЈА ЗА КОЈУ СЕ ОСНИВА
Члан 6.
Апотека се оснива за обављање фармацеутске здравствене делатности за
територију града Лознице и општина Мали Зворник, Љубовија и Крупањ у складу са
Уредбом о плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС", бр. 42/2006, 119/07,
84/08, 71/09, 85/09).
V МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА АПОТЕКЕ И ДРУГИХ
ОПШТИНА ЗА ЧИЈУ ТЕРИТОРИЈУ СЕ АПОТЕКА ОСНИВА
Члан 7.
Међусобна права и обавезе град Лозница и општине на чијој територији се налазе
организационе јединице Апотеке у складу са планом мреже здравствених установа
уредиће се посебним уговором у складу са законом.
VI ДЕЛАТНОСТ АПОТЕКЕ
Члан 8.
Апотека у складу са Законом о здравственој заштити обавља фармацеутску
здравствену делатност која обухвата:
1) промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и
унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских
средстава;
2) промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу
планова за набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе;
3) праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије
и пружање грађанима, здравственим радницима, другим здравственим установама и
приватној пракси, као и другим заинтересованим субјектима, информација о лековима и
одређеним врстама медицинских средстава;
4) давање пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених врста
медицинских средстава, односно упутства за њихову правилну употребу;
5) израду галенских и магистралних лекова;
6) промет на мало дечије хране, дијететских производа, козметичких и других
средстава за заштиту здравља;
7) друге послове, у складу са законом.
Основна делатност Апотеке је трговина на мало фармацеутским производима у
aпотекама (шифра 47.73)
Апотека може обављати и друге делатности, уколико за то испуњава услове
предвиђене законом.

VII СРЕДСТВА АПОТЕКЕ И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА

Члан 9.
Средства за оснивање и рад Апотеке Лозница остају у државној својини. Средства
за обављање делатности Апотеке Лозница стичу се из следећих извора:
1. организације здравственог осигурања,
2. продаје услуга и производа који су у непосредној вези са делатношћу Апотеке,
3. обављања научно-истраживачке и образовне делатности,
4. и других извора у складу са законом.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке Апотека преузима средства, имовину, права и
обавезе Апотекарске установе "Др Лаза Лазаревић" у Лозници, утврђене стањем на дан
31.12.2009. године .
Пословне промене које настану у финансијском извештају из става 1. овог члана,
у периоду од 31.12.2009. до дана уписа Апотеке у судски регистар Привредног суда,
исказаће се у пословним књигама Апотеке Лозница.
Члан 11.
Апотека у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној
својини, има обавезе и одговорности утврђене законом.
Члан 12.
У правном промету са трећим лицима Апотека за своје обавезе одговара
целокупном имовином у складу са законом.
VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА
Члан 13.
Оснивач има право управљања Апотеком на начин утврђен Законом и овом
Одлуком .
Оснивач за обавезе Апотеке одговара на начин и под условима утврђеним законом.
Оснивач даје сагласност на :
- статут Апотеке,
- одлуку о промени назива и седишта Апотеке,
- промену делатности Апотеке,
- промену облика организовања (статусне промене) Апотеке.
IX ПРАВА И ОБАВЕЗЕ АПОТЕКЕ
Члан 14.
Права и обавезе Апотеке према оснивачу су:
- да континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност из ове Одлуке,
- да сарађује са оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за
обављање своје делатности,

-

да достави оснивачу:
1) програм рада,
2) финансијски план и годишњи обрачун ,
3) годишњи извештај о раду и пословању,
4) и друге обавезе у складу са Законом и актима Скупштине града.
X ОРГАНИ УПРАВЉАЊА АПОТЕКОМ
Члан 15.

-

Органи Апотеке су:
директор
Управни одбор
Надзорни одбор.
Органе из става 1. овог члана, у складу са Законом, именује и разрешава Оснивач.
Члан 16.
Директор

Директора именује и разрешава Оснивач, у складу са законом, овом Одлуком и
Статутом Апотеке Лозница.
Директор се именује на период од 4 године, највише два пута узастопно, на
предлог Управног одбора који и расписује јавни конкурс.
Члан 17.
Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за директора Апотеке, односно ако
Оснивач не именује директора Апотеке у складу са одредбама закона и ове Одлуке,
Оснивач ће именовати вршиоца дужности директора на период од 6 месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности директора Апотеке односе се и на
вршиоца дужности директора.
Члан 18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Директор Апотеке :
представља и заступа Апотеку у складу са законом,
организује и руководи процесом рада и пословања Апотеке,
стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада,
предлаже основе пословне политике, план и програм Апотеке и предузима мере за
њихово спровођење,
доности акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања,
подноси Управном одбору тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о
пословању Апотеке ,
извршава одлуке Управног и Надзорног одбора,
врши и друге послове утврђене законом и Статутом Апотеке .

Директор за свој рад и рад Апотеке одговара Управном одбору и Оснивачу.

Управни одбор
Члан 19.
Председника и чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године.
Управни одбор Апотеке има пет чланова, од којих су два члана представници
Апотеке, а три члана су представници Оснивача.
Најмање 1 члан из реда запослених мора бити здравствени радник са високом
стручном спремом.
Члан 20.
Управни одбор у складу са законом:
1. доноси Статут Апотеке, уз сагласност Оснивача,
2. доноси друге опште акте,
3. одлучује о пословању Апотеке,
4. доноси програм рада и развоја,
5. доноси финансијски план и годишњи обрачун, у складу са законом,
6. усваја годишњи извештај о раду и пословању Апотеке,
7. одлучује о коришћењу средстава Апотеке,
8. расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора,
9. подноси одговарајуће извештаје или информације о раду и пословању Апотеке,
10. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Члан 21.
Управни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова
Управног одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.
Надзорни одбор
Члан 22.
Надзорни одбор Апотеке именује и разрешава Оснивач.
Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан представник Апотеке, а два
члана су представници Оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.
Члан 23.
Надзорни одбор Апотеке обавља надзор над радом и пословањем Апотеке.
Надзорни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова
Надзорног одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.
До именовања директора Апотеке послове и овлашћења вршиоца дужности
директора Апотеке обављаће Дубравка Ковачевић, дипломирани фармацеут, досадашњи
директор Апотеке.
Оснивач ће именовати директора Апотеке у року од шест месеци од дана ступања
на снагу ове Одлуке.
Члан 25.
До именовања Управног одбора Апотеке овлашћења Управног одбора вршиће
привремени Управни одбор који именује Скупштина града .
До именовања Надзорног одбора Апотеке овлашћења Надзорног одбора вршиће
привремени Надзорни одбор који именује Скупштина града.
Члан 26.
Управни одбор Апотекарске установе "Др Лаза Лазаревић" у Лозници донеће
Статут Апотеке и друге акте потребне за упис Апотеке у судски регистар.
Рок за доношење Статута Апотеке је 60 дана од дана доношења ове Одлуке, а рок
за достављање истог Оснивачу је 5 дана од дана прибављања мишљења надлежног
министарства.
Оснивач ће именовати председника и чланове управног и Надзорног одбора
Апотеке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 27.
До доношења Статута и других општих аката Апотека у свом раду примењује
постојећа акта Апотекарске установе "Др Лаза Лазаревић" у Лозници, која нису у
супротности са Законом и овом Одлуком.
Члан 28.
Даном ступања на снагу ове Одлуке Апотека преузима запослене у Апотекарској
установи "Др Лаза Лазаревић" у Лозници.
Члан 29.
Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о организовању Апотекарске установе у
Лозници као самосталне здравствене установе (''Службени лист општине Лозница'', број
4/1993)

Члан 30.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Лознице".
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