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На основу члана 46, 48, 50 и 94. Закона  о здравственој заштити ("Службени гласник 

Републике Србије", бр.107/05 и 72/09), члана 20. став 1. тачака 16. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07), члана 5. Уредбе о Плану 
мрежа здравствених установа, ("Службени гласник Републике Србије", бр. 42/2006, 119/2007, 
84/2008, 71/2009 и 85/2009) и члана  40. и 84.  Статута града Лознице ("Службени лист града 
Лознице", бр. 19/08), Скупштина града Лознице, на 17. седници одржаној  16. септембра 
2010. године, дoнела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 о оснивању Дома здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница  

 
 

 I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 На примарном нивоу за подручје Лознице образована је организациона јединица Дом 
здравља Лозница чија је унутрашња организација утврђена Статутом Здравственог центра 
''Др Миленко Марин'' Лозница. 
 Овом Одлуком оснива се Дом здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница издвајањем 
организационе јединице Дом здравља Лозница из Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' 
Лозница. 
 Оснивач Дома здравља је Град Лозница (у даљем тексту: Оснивач), који преузима 
оснивачка права од Републике Србије. 
 Град Лозница преузима све објекте и земљиште, покретну и непокретну имовину, 
капитал, средства, права и обавезе, лекове и мединицинска средства са залихама која су 
припадала организационој јединици Дома здравља Лозница по попису и завршном рачуну на 
дан 31.12.2009. године, као и запослене у службама организационе јединице Дом здравља 
Лозница. 
 Преузимајући оснивачка права и обавезе од Републике Србије а у складу са Законом о 
здравственој заштити и Уредбом о Плану мрежа здравствених установа Град Лозница овом 
Одлуком оснива здравствену установу за пружање примарне здравствене заштите у државној 
својини Дом здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница (у даљем тексту: Дом здравља). 
 
 
        II  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 2. 
 

 Оснивач Дома здравља је Град Лозница, који преузима оснивачко право од Републике 
Србије. 
 Седиште Оснивача је у Лозници, ул. Карађорђева бр. 2. 
 Права и обавезе Оснивача врши Скупштина града Лознице. 
 
 
 III  НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА  
 

Члан 3.  
 

 Назив Дома здравља је Дом здравља ''Др Миленко Марин'' Лозница. 
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 Седиште Дома здравља је у Лозници ул. Болничка бр. 65. 
 

Члан 4. 
 

 Дом здравља је здравствена установа са својством правног лица. 
 На оснивање, организацију и рад Дома здравља примењују се прописи о јавним 
службама и здравственој заштити. 
 

Члан 5.  
 

Дом здравља има свој печат и штамбиљ. 
Изглед и садржина печата и штамбиља утврђују се Статутом Дома здравља. 
 

 
IV ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА ДОМА ЗДРАВЉА 

 
Члан 6. 

 
 Дом здравља је здравствена установа у којој се обезбеђује најмање превентивна 
здравствена заштита за све категорије становништва, хитна медицинска помоћ, општа 
медицина, здравствена заштита жена и деце, патронажна делатност, превенција и лечење у 
области стоматолошке дијагностике, здравствена заштита запослених, лабораторијска и 
друга дијагностика и друге делатности у складу са Законом и Уредбом о Плану мрежа 
здравствених установа. 
 

Члан 7. 
 
 Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата: 

1) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, негу и 
рехабилитацију болесних и повређених; 

2) превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном 
ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом 
превентивне здравствене заштите; 

3) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља; 
4) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести; 
5) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба; 
6) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући; 
7) спречавање и рано откривање болести, здравствену негу и рехабилитацију за лица 

смештена у установе социјалног старања; 
8) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз; 
9) фармацеутску здравствену заштиту, преко које се снабдева лековима и другим 

медицинским средствима, а у складу са законом; 
10) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју; 
11) заштиту менталног здравља; 
12) палијативно збрињавање; 
13) обављање научно-истраживачке и образовне делатности; 
14) лабораторијску дијагностику; 
15) друге послове утврђене законом. 
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Делатности Дома здравља Лозница наведене су под шифрама:  

86.21 Општа медицинска пракса  
 

                      Обухвата: 
- медицинско саветовање и лечење у области опште медицине које обављају доктори 

опште медицине 
- заштиту на пољу опште медицине које обављају доктори опште медицине 

 
86.22 Специјалистичка медицинска пракса 
 

Обухвата: 
- медицинске консултације и лечење у области специјалистичких грана медицине од 

стране доктора специјалиста 
- услуге центра за планирање породице, без смештаја 

 
86.23 Стоматолошка пракса 

 
Обухвата: 

- стоматолошку активност опште и специјалистичке праксе, нпр. стоматологија, 
ендодонтска и дечија стоматологија, ортодонтске активности, орална хирургија и др. 

 
 
V  СРЕДСТВА ЗА РАД ДОМА ЗДРАВЉА 

 
Члан 8. 

 
 Средства за оснивање и почетак рада Дома здравља  чини део средстава, имовине, 
права и обавеза Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' Лозница које је користила 
организациона јединица Дом здравља Лозница, утврђена деобним билансом Здравственог 
центра ''Др Миленко Марин'' Лозница на дан 31.12.2009. године. 
 Све пословне промене које су настале од 31.12.2009. године до дана уписа Дома 
здравља у судски регистар, биће обухваћене пословним књигама Дома здравља. 
     

Члан 9. 
  

 Средства за оснивање и рад Дома здравља  остају у државној својини. Средства за 
обављање делатности Дома здравља стичу се из следећих извора: 

1. организације здравственог осигурања, 
2. буџета Града Лознице, 
3. продаје услуга и производа који су у непосредној вези са делатношћу Дома здравља, 
4. обављања научно-истраживачке и образовне делатности, 
5. и других извора у складу са законом. 

 
Члан 10. 

 
 Дом здравља почиње са радом даном уписа у судски регистар. 
 

Члан 11. 
 

 Даном почетка рада Дом здравља преузима средства, имовину, права, обавезе и 
запослене Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' Лозница који су распоређени у Дому 
здравља Лозница у складу са деобним билансом из члана 8. ове Одлуке. 
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VI  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА 
 

Члан 12. 
 

 Оснивач има право управљања Домом здравља на начин утврђен Законом и овом 
Одлуком. 
 

Члан 13. 
 
 Оснивач одговара за обавезе Дома здравља на начин и под условима прописаним 
Законом. 
 

Члан 14. 
 

 Оснивач даје сагласност на: 
1. Статут Дома здравља, 
2. одлуку о промени назива и седишта Дома здравља, 
3. промену делатности Дома здравља, 
4. промену облика организовања (статусне промене), 
5. финансијски план и програм рада Дома здравља за део средстава које Дом здравља 

стиче из буџета Града Лознице. 
 

Члан 15. 
 

 Оснивач има право и обавезу да: 
1. тражи подношење одговарајућих извештаја или информација о раду и пословању 

Дома здравља, 
2. предузима мере којима се обезбеђују услови да Дом здравља изврши задатке утврђене 

законом и овом Одлуком. 
 
 

 
VII  МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 16. 
 

 Дом здравља има право и дужност да извршава послове и задатке за које је основан и 
да подноси одговарајуће извештаје или информације о раду и пословању на захтев Оснивача. 
 

 
 

Члан 17. 
 

 Остала међусобна права, обавезе и одговорности између Оснивача и Дома здравља 
уредиће се у складу са законом. 
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VIII ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА  
 

Члан 18. 
 

  
Органи Дома здравља су :  
 

1. директор  
2. управни одбор  
3. надзорни одбор. 
 
 

 Директор    
Члан 19. 

 
 Директора именује и разрешава Оснивач, у складу са законом, овом Одлуком и 
Статутом Дома здравља Лозница. 
 Директор се именује на период од 4 године, највише два пута узастопно, на предлог 
Управног одбора. 
  
 

Члан 20. 
 

 Ако Управни одбор не изврши избор кандидата за директора Дома здравља, односно 
ако Оснивач не именује директора Дома Здравља 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 Дома здравља односе се и 
на вршиоца дужности директора. 
 

Члан 21. 
 

 Директор Дома здравља: 
1. представља и заступа Дом здравља у складу са законом, 
2. организује и руководи процесом рада и пословања Дома здравља, 
3. стара се о законитости рада и одговоран је за законитост рада, 
4. предлаже основе пословне политике, план и програм Дома здравља и предузима мере 

за њихово спровођење, 
5. доности акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, 
6. присуствује седницама и учествује у раду Управног одбора, без права одлучивања, 
7. подноси Управном одбору тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај о 

пословању Дома здравља, 
8. извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, 
9. врши и друге послове утврђене законом и Статутом Дома здравља. 

 
Директор за свој рад и рад Дома здраља одговара Управном одбору и Оснивачу. 

 
 
 Управни одбор 
 

Члан 22. 
 
 Председника и чланове Управног одбора  именује и разрешава Оснивач. 
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Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године. 
 Управни одбор Дома здравља има пет чланова, од којих су два члана представници 
Дома здравља, а три члана су представници Оснивача. 
 Најмање 1 члан из реда запослених мора бити здравствени радник са високом 
стручном спремом. 
 
 

Члан 23. 
 

 Председник Управног одбора Дома здравља има заменика кога одређује Оснивач 
актом о именовању Управног одбора. 
 
 

Члан 24. 
 

 Управни одбор Дома здравља у складу са законом: 
 

1. доноси Статут Дома здравља, уз сагласност Оснивача, 
2. доноси друге опште акте, 
3. одлучује о пословању Дома здравља, 
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 Дома здравља, 
7. одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, 
8. расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора Дома здравља, 
9. подноси одговарајуће извештаје или информације о раду и пословању Дома здравља, 
10. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом. 

 
Члан 25. 

 
 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 26. 
 
 Надзорни одбор Дома здравља  именује и разрешава Оснивач. 
 Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан представник Дома здравља, а два 
члана су представници Оснивача. 
 Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. 
 

Члан 27. 
 
 Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља. 
 Надзорни одбор одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова 
Надзорног  одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. 
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IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 

Члан 28. 
 
 До именовања Управног одбора Дома здравља овлашћења Управног одбора вршиће 
привремени Управни одбор који именује Скупштина града . 

До именовања Надзорног одбора Дома здравља овлашћења Надзорног одбора вршиће 
привремени Надзорни одбор који именује Скупштина града. 

 
 

Члан 29. 
 

 Привремени Управни одбор Дома здравља донеће Статут Дома здравља и друге акте 
потребне за упис Дома здравља у судски регистар. 
 Рок за доношење Статута Дома здравља је 60 дана од дана доношења ове Одлуке, а 
рок за достављање истог Оснивачу је 5 дана од дана прибављања претходног мишљења 
надлежног министарства. 
 

Члан 30. 
 

 Оснивач ће именовати директора Дома здраваља у року од 6 месеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке. 
 До именовања директора Дома здравља послове вршиоца овлашћења директора 
Дома здравља ће обављати др. Снежана Марковић, специјалиста опште медицине, 
досадашњи управник Дома здравља. 
  

Члан 31. 
 
 До доношења општих аката Дома здравља примењиваће се постојећа општа акта 
Здравственог центра ''Др Миленко Марин'' Лозница уколико нису у супротности са законом 
и овом Одлуком. 
  

Члан 32. 
 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
 
 
Број:06-14/10-17-16                       
Датум: 16. септембар 2010. године     
Л о з н и ц а        

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                    СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                                  Јован Тодоровић, с.р. 


