
Peny6nnxa Cp6uja
rPAI IIATIAK

Ipagcrco nehe
Epoj: 06-3812020-lIJ

13. ruapr 2A20. roAr4ne
qAqAK

CKYIIIIITHHA TPAAA qAqKA

Ha ocuony qnaHa 46. 3aroua o noxa.:ruoj caMoyrrpaBra (,,Cn.rnacunr PC" 6p.12912007,
8312014 - .{p. 3aKon, 10112016 - Ap. 3aKoH w 4712018) a unana 84. Craryra tpa1a r{a.rxa

(,,Cn.mrcr rpaaa r{aqxa" 6p. 612019),

fpa4cxo nehe rpa4a 9aura, Ha ceAHr{rlr{ o4pxaHoj 13. uapra 2020. roAraue, yrBpArrno

rrPElnor oAnyKE
o ocHI,IBAIby,,AIIOTEKAPCKE yCTAHOBE TIAqAK " qAqAK

rra [pe.{nore Clcyuurrunu pla.qouece

oAJryKy
o ocHIIBABy,,AIIOTEKAPCKE yCTAHOBE qAqAK" qATIAK

y reKcry xoju je AocraBJbeH o46opuuqraMa 3a cegnr,rqy Cxynunune.

llsnecratraq Ha ceAHluIlI CrlmumNHe je Mranrca Craurcoerh, HaqeJrHr4K fpa4cxe ynpaBe
3a ApyrrrTBeHe AenaTHOCTr,r.

je



PENYETI14KA CP514JA

rPM qAqAK

[pa4cxa ynpaBa 3a ApyrxrBeHe AenarHocn4
Epoj: Cal20

flarym: 06.03.2020.ro4.
t{aqax

TPAACKO BEhE

l-l PEfl MET: IIpegnor O4nyxe o ocH H Ba lby,,AnorexapcKe ycra HoBe gaqax"gaqa x

fpa4cxa ynpaBa 3a ApyrxrBeHe AenarHocrn n3parynna je npepTror Op,nyxe o ocHxBalby

,,AnotexapcKe ycraHoBe"Lla.{aK H npeAna}Ke Fpa4cxorvt eehy ga ra HaKoH pa3MarpaFba AocraBu
cKynurilH14 ua yceajarue.



На основу члана. 20. и 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',
број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана. 4. и 13. Закона о
јавним службама (''Сл. гласник РС'', број 42/91, 71/94, 79/2005- др. закон, 81/2005-испр.др.
закона,  83/2005-испр.  др.закона и  83/2014-др.закона)  члана 28,  30,  32.   и  264.  Закона о
здравственој  заштити  (''Сл.  гласник  РС'',  број  25/2019),  члана  9  Уредбе  о  плану мреже
здравствених установа(„Сл. гласник РС“ број 5/2020) и члана 54. Статута града Чачка (''Сл.
лист града Чачка'', број 6/2019, 

Скупштина града Чачка, на  седници одржаној __________________, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ „АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ ЧАЧАК“  ЧАЧАК

Члан 1.

Одлуком Скупштине општине Чачак („Сл. лист општине Чачак“ бр.6/2006) општина
Чачак преузела је оснивачка права над „Апотекарском установом Чачак“.

Овом  одлуком  оснивање  и  рад  „Апотекарске  установе  Чачак“  усклађује  се  са
Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр.25/2019) и Уредбом о плану мреже
здравствених установа(„Сл. гласник РС“ бр.5/2020).

Члан 2.

Оснивач “Апотекарске установе Чачак“ је град Чачак са седиштем у Чачку у улици
Жупана Страцимира број 2.

Члан 3.

Назив здравствене установе је „Апотекарска установа Чачак“.
Седиште „Апотекарске установе Чачак“ је у Чачку у улици Градско шеталиште бр.

6.

Члан 4.

„Апотекарска установа Чачак“ је здравствена установа са својством правног лица.
На  оснивање,  организацију  и  рад  „Апотекарске  установе  Чачак“  примењују  се

прописи о јавним службама и здравственој заштити.

Члан 5.

„Апотекарска установа Чачак“ се оснива за обављање фармацеутске делатности за
територију града Чачка и општина Лучани и Ивањица у складу са Уредбом о плану мреже
здравствених установа („Сл. гласник РС“ број 5/2020 и 11/2020).



                                                           Члан 6.

Међусобна права и обавезе града Чачка и општина на чијој територији се налазе
организационе  јединице  Апотекарске  установе  Чачак,  у  складу  са  планом  мреже
здравствених установа уредиће се посебним уговором у складу са Законом.

Члан 7.

„Апотекарска установа Чачак“ 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  „Апотекарске  установе  Чачак“  је  трговина  на  мало
фармацеутским производима у апотекама (шифра 47.73).

Члан 8.

Средства „Апотекарске установе Чачак“ су у јавној својини.

Члан 9.

„Апотекарска установа Чачак“ стиче средства за рад у складу са Законом.

Члан 10.

„Апотекарска установа Чачак“ има у погледу коришћења, управљања и располагања
имовином у јавној својини, обавезе и одговорности утврђене Законом.

Члан 11.

У  правном  промету  са  трећим  лицима  „Апотекарска  установа  Чачак“  за  своје
обавезе одговара целокупном имовином у складу са Законом.

Члан 12.

У погледу обављања делатности „Апотекарске установе Чачак“, оснивач има права
и обавезе утврђене Законом.

Члан 13.

Органи „Апотекарске установе Чачак“ су:
- Директор
- Управни одбор
- Надзорни одбор
Органе из става 1. овог члана, у складу са Законом, именује и разрешава оснивач.

Члан 14.

У  вршењу  послова  и  овлашћења,  директор  „Апотекарске  установе  Чачак“
организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа „Апотекарску установу
Чачак“ и одговоран је за законитост рада, у складу са законом.

За  стручно-медицински  рад  „Апотекарске  установе  Чачак“,  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
„Апотекарске установе Чачак“.

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

Члан 15.

Управни одбор „Апотекарске установе Чачак“ има три члана, од којих је један члан
из Установе, а два члана су представници оснивача.

Чланове  управног  одбора  из  „Апотекарске  установе  Чачак“,  оснивач  именује  на
предлог Стручног савета Установе, уз претходно прибављено мишљење репрезентативних
синдиката у „Апотекарској установи Чачак“.

Управни  одбор  „Апотекарске  установе  Чачак“  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 16.

Надзорни одбор „Апотекарске установе Чачак“ има три члана, од којих је један члан
из „Апотекарске установе Чачак“, а два члана су представници оснивача.

Чланове надзорног одбора из „Апотекарске установе Чачак“,  оснивач именује на
предлог  Стручног  савета  „Апотекарске  установе  Чачак“,  уз  претходно  прибављено
мишљење репрезентативних синдиката у „Апотекарској установи Чачак“.

Надзорни  одбор  „Апотекарске  установе  Чачак“именује  се  на  период  од  четири
године.

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 17. 

„Апотекарска установа Чачак“ је дужна да статут и остала општа акта усагласи са
оводлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 18.

Даном  ступања  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  преузимању
оснивачких  права  над  „Апотекарском  установом  Чачак“  („Сл.  лист  општине  Чачак“
бр.16/2006).



Члан 19.

Ова одлука ступа на снагу осмог одана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број:____________
         Датум:__________________

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК
                                                                                            СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

                                                                         Игор Трифуновић



O6pa3Jrornerre

flpannu ocHoB 3a AoHolrleme O4rryre caApxaH je y oape46arr,ra .uasa 32. 3axosa o
nonaanoj caMoyrlpaBl{, rIJIaHa 4.u13.3arosa o jaruuru cnlor<6aua, ruraHa 28,30,32u264.3arosa
o 3ApaBcrBenoj sarrrrutn (,,Cnyx6eur,r rJracHu x P C" 25 12Q19)

O4pe46aIraa HaBeAeHI,Ix rilIaHoBa nponucano je 4a Crcynrurv*arlpagiaocHuBa cnyr6e, janna
npeAyseha, ApyurrBa KarLITiuIa, ycrauoBe ra opraHlr3aqnje, ympfene CraryToM rpa,qa, Bprupr
rraA3op HaA rLr.rxoBnM paAoM r,r AoHocr4 [pom,rce r,r Apyre olrxTe ar(Te.

Y cxm4y ca HaBeAeHuu o,qpeg6arraa, CrynrurlrHa oflrrrrr{He l[auar(,C4ar6eHr-r Jrr.rcr
onrrrrnHe rlaualc"6p.16l2006) AoHeJIa Oruryxy o rpey3uMarry ocHr,rBaqKr,rx rpaBa HaA

,,Anoterapcrcou ycraHoBoM rIa.IaK" y rlaury, nojorvr je npeysera ocHr,rBaqKa flpaBa HaA
AnorerapcKoM ycraHosoiu lla.raK r,r opraHr.r3oBaJra r4cry rao 3gpaecrBeHy ycrauoBy "Anorera
Yaqax" y Ya.rry.

3aronou o 3ApaBcrBenoj 3arrrrzmr,(,,Cr1ar6eHrr Dracur,rrPC" 6p.25119)uYpe46orra o rJraHy
Mpexe 3ApaBcrBeHLIx ycraHona(,,Cryar6eHl,I JrI,tcr PC"6p.5l2O) peplene cy r.rsMeHe roje ce
oAHoce Ha Ha3r{B, AeJraTHocr r,r opraHe y[paBJba]La Ycranoee.

Karo je oAPe,q6arraa .lrrrana 264. Saxoua npe4uafeno Aa he s,qparcrBeHe ycraHoBe
ycKJralturfi cnoje onurte aKTe, opraunsaqujy u pal ca oApel6arr,ra ror 3aKoHa y poKy oA 12 rrnecequ
oA ,qaua lleroBor cryIralia Ha cHary, HeonxoAno je xa ce roMeHyra O,qlyxa ycanracr,rrr{ ca
HaBeAeHr,rM flpolltrc]rMa.
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