
На основу чл. 20 и 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 
129/07, 83/14, 101/16 и 47/18), чл. 4. и 13. Закона о јавним службама („Сл гласник РС”, број 
42/91, 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 и 83/14) члана 264. Закона о здравственој заштити („Сл. 
гласник РС”, број 25/19), чл. 40 и 84. Статута града Лознице („Службени лист града 
Лознице”, број 1/19 - пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на  седници одржаној 
дана 20. фебруара 2020. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У  

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ОСНИВАЧКИХ 
ПРАВА НАД АПОТЕКАРСКОМ УСТАНОВОМ „ДР ЛАЗА ЛАЗАРЕВИЋ” 

У ЛОЗНИЦИ 
 
 

Члан 1.  
 

У Одлуци о преузимању оснивачких права над Апотекарском установом „Др Лаза 
Лазаревић” у Лозници („Службени лист града Лознице”, број 10/10), члан 3. мења се и 
гласи:  

 
„Члан 3. 

  
Назив здравствене установе је: Апотекарска установа Лозница (у даљем тексту: 

Установа). 
Седиште Установе је у Лозници, ул. Болничка број 65.”  

 
Члан 2.  

 
У називу поглавља V-X и члановима 4-23., реч „Апотека” замењује се речју: 

„Установа”, у одговарајућем падежу. 
 

Члан 3. 
  

У члану 6. бројеви: „42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09” замењују се бројевима: 
„5/20”. 

 
Члан 4.  

 
Члан 8. мења се и гласи: 

„Члан 8. 
 

Установа обавља апотекарску делатност на примарном нивоу здравствене заштите 
која обухвата:  
1) снабдевање становништва, здравствених установа, приватне праксе и других правних 
лица лековима и медицинским средствима, у складу са законом;  
2) спровођење превентивних мера за очување, заштиту и унапређење здравља 
становништва, односно промоцију здравља, превенцију болести и здравствено васпитање;  
3) издавање лекова и медицинских средстава, уз давање савета о њиховом чувању, року 
употребе, примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној употреби и 
одлагању;  



4) унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној примени лекова и 
медицинских средстава и пружање информација општој и стручној јавности о лековима и 
медицинским средствима, у складу са законом;  
5) учешће у изради и спровођењу фармакотерапијских протокола;  
6) пријављивање нежељених догађаја и нежељених реакција на лекове и медицинска 
средства, односно фалсификованих лекова и медицинских средстава, у складу са законом 
којим се уређују лекови и законом којим се уређују медицинска средства;  
7) праћење исхода терапије, у циљу оптимизације терапије и побољшања исхода лечења, 
праћењем одређених параметара;  
8) указивање на могуће интеракције лекова са другим лековима, храном и др, као и 
избегавање нежељеног терапијског дуплирања примене лекова;  
9) израду и издавање магистралних, односно галенских лекова;  
10) повлачење, односно повраћај лекова и медицинских средстава из промета на мало у 
складу са законом и смерницама добре праксе у дистрибуцији;  
11) управљање фармацеутским отпадом, у складу са прописима којима се уређује 
управљање отпадом;  
12) сарадњу са другим здравственим радницима у вези са применом лекова и медицинских 
средстава;  
13) друге фармацеутске услуге и послове апотекарске делатности, у складу са законом.  

Поред промета лекова и медицинских средстава на мало, апотека може вршити 
промет и другим производима за унапређење и очување здравља, као и предметима опште 
употребе у складу са законом.  

Листу производа који се, поред лекова и медицинских средстава, могу продавати у 
апотеци, прописује министар. 

Основна делатност Установе је трговина на мало фармацеутским производима у 
апотекама (шифра 47.73).” 

 
Члан 5. 

  
У члану 9. у ставу 1, речи: „државној својини“ замењују се речима: „јавној 

својини”. 
 

Члан 6. 
 

У члану 16. у ставу 2, бришу се речи: „највише два пута узастопно,”. 
 

Члан 7. 
 

Члан 18. мења се и гласи: 
„Члан 18. 

 
Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Установу 

и одговоран је за законитост рада Установе, у складу са законом.  
За стручно-медицински рад Установе, ако директор нема завршене интегрисане 

академске студије здравствене струке, одговоран је заменик директора.  
Директор подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о 

преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана.  
Директор подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању 

Установе.  



Директор присуствује седницама и учествује у раду управног одбора, без права 
одлучивања.” 

 
Члан 8. 

 
Члан 19. мења се и гласи: 

„Члан 19. 
 

Управни одбор Установе има три члана, од којих је један члан из Установе, а два 
члана су представници оснивача.  

Чланове управног одбора из Установе, оснивач именује на предлог стручног савета 
Установе, уз претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката у Установи. 

Управни одбор Установе именује се на период од четири године.  
Мандат свих чланова управног одбора престаје истеком мандата управног одбора, 

без обзира на промене појединих чланова управног одбора.  
Лице може бити члан управног одбора највише у два мандата.” 

 
Члан 9. 

 
Члан 20. мења се и гласи: 

„Члан 20. 
 

Управни одбор Установе:  
1) доноси статут Установе, уз сагласност оснивача;  
2) доноси друге опште акте Установе, у складу са законом;  
3) одлучује о пословању  Установе;  
4) доноси програм рада и развоја Установе;  
5) доноси предлог финансијског плана Установе у поступку припреме буџета и то по свим 
изворима финансирања и доставља га Републичком фонду за здравствено осигурање на 
сагласност;  
6) усваја годишњи финансијски извештај Установе, у складу са законом;  
7) усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;  
8) даје сагласност на завршни рачун Установе;  
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању Установе;  
10) одлучује о коришћењу средстава Установе, у складу са законом;  
11) у случају губитка у пословању Установе без одлагања обавештава оснивача;  
12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора 
Установе;  
13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом Установе.  

Акти из става 1. тач. 5)-8) овог члана, за део средстава које здравствене установе 
стичу из буџета и из средстава организације обавезног здравственог осигурања, доносе се 
на начин и по поступку којим се уређује буџетски систем Републике Србије.  

Контролу финансијског плана здравствене установе врши Републички фонд за 
здравствено осигурање.” 

 
Члан 10. 

 
У члану 22, после става 3, додају се ставови 4, 5. и 6, који гласе: 



„Чланове надзорног одбора из Установе, оснивач именује на предлог стручног 
савета Установе, уз претходно прибављено мишљење репрезентативних синдиката у 
Установи. 

Мандат свих чланова надзорног одбора престаје истеком мандата надзорног одбора, 
без обзира на промене појединих чланова надзорног одбора.  

Лице може бити члан надзорног одбора највише у два мандата.” 
 

Члан 11. 
 

У члану 23, у ставу 1. бришу се речи: „радом и”. 
После става 2, додају се ставови 3, и 4, који гласе: 
 
„Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута 

годишње.  
Извештај из става 3. овог члана обухвата, између осталог, извештај о надзору над 

радом директора и управног одбора Установе, који укључује реализацију финансијског 
плана на основу годишњег финансијског извештаја Установе, завршни рачун Установе, 
годишњи извештај о раду и пословању Установе, извештај о коришћењу средстава 
Установе у складу са законом, као и друга питања која су од значаја за финансијску 
одрживост Установе.” 
 

Члан 12. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном  листу 
града Лознице”.  

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 

Број: 06-3/20-38-13                         
Датум: 20. фебруар 2020. године         
Л о з н и ц а  

ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ  ГРАДА 

Милена Манојловић Кнежевић, с.р. 
 


