
ПРЕДЛОГ 

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“, бр. 5/2020, 11/2020, 52/2020 и 88/2020) и члана 

46. Статута града Новог Пазара („Сл. лист града Новог Пазара“, број 6/2019), Скупштина 

града Новог Пазара, на седници одржаној _______ 2020. године, доноси 

ОДЛУКУ  

О ОСНИВАЊУ АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ ПАЗАР 

 

Члан 1. 

Град Нови Пазар, са седиштем у ул. оснива здравствену установу Апотекарска установа 

Нови Пазар за обављање апотекарске делатности за територију Града Новог Пазара. 

Члан 2. 

Оснивач „Апотекарске установе Нови Пазар“ је град Нови Пазар са седиштем у 

Новом Пазару у улици Стевана Немање број 2.  

Назив установе је Апотекарска установа Нови Пазар.  

Седиште Апотекарске установе је у Новом Пазару, ул. 28. Новембра бб  

Члан 3. 

Апотекарска установа Нови Пазар је правно лице са својством установе. 

Апотекарска установа Нови Пазар почиње са радом даном уписа у судски регистар. 

Члан 4. 

У Апотекарској установи Нови Пазар се обавља апотекарска делатност која 

обухвата:  

снабдевање становништва, здравствених установа, приватне праксе и других правних лица 

лековима и медицинским средствима, у складу са законом;  

1) спровођење превентивних мера за очување, заштиту и унапређење здравља 

становништва, односно промоцију здравља, превенцију болести и здравствено 

васпитање;  

2) издавање лекова и медицинских средстава, уз давање савета о њиховом чувању, 

року употребе примени, нежељеним реакцијама и интеракцијама, правилној 

употреби и одлагању;  

3) 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;  

4) учешће у изради и спровођењу фармакотерапијских протокола;  

5) 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;  



6) праћење исхода терапије, у циљу оптимализације терапије и побољшања исхода 

лечења, праћењем одређених параметара; 

7) указивање на могуће интеракције лекова са другим лековима, храном и др., као и 

избегавање нежељеног терапијског дуплирања примене лекова; 

8) израду и издавање магистралних, односно галенских лекова;  

9) повлачење, односно повраћај лекова и медицинских средстава из промета на мало у 

складу са законом и смерницама добре праксе у дистрибуцији;  

10) управљање фармацеутским отпадом, у складу са прописима којима се уређују 

управљање отпадом;  

11) сарадњу са другим здравственим радницима у вези са применом лекова и 

медицинских средстава;  

12) 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.  

Члан 5. 

Средства за оснивање, рад и имовина Апотекарске установе Нови Пазар су у јавној 

својини. 

Члан 6. 

Средства и имовину Апотекарске установе Нови Пазар чине средства, имовина, 

права и потраживања из деобног биланса организационих јединица Дома здравља и 

Апотеке на дан 31.12.2019. године, а на којима право јавно својине има оснивач. 

Коначни деобни биланс са билансним стањем на дан статусних промена 

здравствених установа и апотекарске установе Нови Пазар, и завршни рачун Дома 

здравља, који престаје са радом даном брисања из регистра, а тек по завршеној процедуре 

регистрације Апотекарске установе Нови Пазар, која се издваја из Дома здравља Нови 

Пазар. 

Даном почетка рада Апотекарска установа преузима средства, имовину, права, 

обавезе и запослене од организационе јединице - Апотека Дома здравља. 

Износ средстава за оснивање Установе износи 10.000,00 РСД, који се у целости 

уплаћује приликом оснивања Установе. 

Члан 7. 

Оснивач оснива ову Установу у циљу унапређења делатности из члана 4. ове 

Одлуке, и у том циљу има обавезу да помаже рад Установе својим стручно-саветодавним 

услугама, као и материјално финансијским улагањем у Установу ради остваривања 

циљева оснивања. У случају поремећаја у пословању Установе, Оснивач може предузети 

мере којима ће обезбедити несметано пословање Установе, а нарочито може променити 

унутрашњу организацију Установе, разрешити органе које је поставио и именовати 

привремене органе, као и друге мере предвиђене законом. 

Члан 8. 

Права и обавезе Оснивача су: 

1. доноси акт о оснивању, 



2. даје сагласност на статут, 

3. даје сагласност на програм рада, 

4. разматра извештај о раду и пословању, 

5. именује и разрешава директора, 

6. именује и разрешава чланове Управног и надзорног одбора и 

7. друга права и обавезе у складу са законом. 

Права и обавезе Установе су: 

1. да континуирано и квалитетно обавља делатности из члана 4. ове одлуке, 

2. да рационално користи средства, 

3. да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајних питања од интереса за 

обављање своје делатности, 

4. да достави Оснивачу: 

 програм рада и развоја, 

 финансијски план и годишњи обрачун, 

 годишњи извештај о раду и пословању 

5. и друга права и обавезе у складу са законом и актима Скупштине града Новог 

Пазара. 

Члан 9. 

Органи Апотекарске установе Нови Пазар су: директор, Управни одбор и Надзорни 

одбор. 

Директора, председника и чланове управног одбора и председника и чланове 

надзорног одбора именује и разрешава оснивач. 

Члан 10. 

Директора именује и разрешава оснивач.  

Директор Апотекарске установе Нови Пазар именује се на четири године и може 

бити поново именован.  

За директора може бити именовано лице које испуњава све услове прописане 

Законом и Статутом Апотекарске установе Нови Пазар. 

Члан 11. 

Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа 

Апотекарску установу Нови Пазар и одговоран је за законитост рада Апотекарске 

установе Нови Пазар, у складу са законом.  

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 Нови Пазар, предлаже план и програм рада Апотекарске установе 

Нови Пазар и предузима мере за њихово спровођење, доноси акт о организацији и 



систематизацији послова, обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом 

Апотекарске установе Нови Пазар. 

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

одлучивања. 

Члан 12. 

Управни одбор Апотекарске установе Нови Пазар именује и разрешава оснивач.  

Управни одбор Апотекарске установе Нови Пазар има три члана од којих је један 

члан из Апотекарске установе Нови Пазар, а два члана су представници оснивача.  

Управни одбор Апотекарске установе Нови Пазар 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 13. 

Управни одбор Апотекарске установе Нови Пазар:  

1) доноси статут, уз сагласност оснивача;  

2) доноси друге опште акте, у складу са законом;  

3) одлучује о пословању;  

4) доноси програм рада и развоја;  

5) доноси финансијски план;  

6) усваја годишњи финансијски извештај, у складу са законом;  

7) усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;  

8) даје сагласност на завршни рачун;  

9) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  

10) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;  

11) у случају губитка у пословању без одлагања обавештава оснивача;  

12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора;  

13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

Члан 14. 

Суфицит, односно вишак прихода над расходима Апотекарске установе Нови 

Пазар утврђује се и распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује 

расподелу суфицита и покриће дефицита, Статутом, програмом рада/ пословања и 

годишњим финансијским извештајем Апотекарске установе Нови Пазар.  

Одлуку о расподели суфицита, односно вишка прихода над расходима доноси 

Управни одбор Апотекарске установе Нови Пазар, уз сагласност оснивача.  



Апотекарска установа Нови Пазар је дужна да део оствареног суфицита односно, 

вишка прихода над расходима уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну 

годину.  

Динамика, висина и рок за уплату дела суфицита, односно вишка прихода над 

расходима из става 3. овог члана утврђује се Одлуком о расподели суфицита.  

 

 

Члан 15. 

Надзорни одбор Апотекарске установе Нови Пазар именује и разрешава оснивач. 

Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан из Апотекарске установе Нови 

Пазар, а два члана су представници оснивача. 

Чланови Надзорног одбора именују 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 16. 

Надзорни одбор Апотекарске установе Нови Пазар обавља надзор над пословањем 

Апотекарске установе Нови Пазар.  

Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова надзорног 

одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.  

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 Апотекарске установе Нови Пазар, који укључује 

реализацију финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја 

Апотекарске установе Нови Пазар, завршни рачун Апотекарске установе Нови Пазар, 

годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Нови Пазар, извештај о 

коришћењу средстава Апотекарске установе Нови Пазар у складу са законом, као и друга 

питања која су од значаја за финансијску одрживост Апотекарске установе Нови Пазар. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 

До именовања директора Установе, његове послове и овлашћења вршиће ВД 

директора Пренча Санела из Новог Пазара. 

Члан 18. 

До именовања чланова Управног одбора Установе, његове послове и овлашћења вршиће 

привремени Управни одбор у оснивању, и то: 

1. Др Алан Курпејовић - председник,  

2. Др Неџад Кршић - члан, 

3. Елвира Брничанин - члан. 



Члан 19. 

До именовања чланова Надзорног одбора Установе, његове послове и овлашћења вршиће 

привремени Надзорни одбор у оснивању, и то: 

1. Др Фарук Пашовић - председник, 

2. Мелиха Тотић - члан, 

3. Слободан Миљковић - члан. 

 

Члан 20. 

Установа ће ускладити своје опште акте, организацију и пословање са одредбама 

ове Одлуке најкасније у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

За све што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се важеће одредбе 

позитивно - правних норми које се односе на ову материју, као и одредбе статута 

Установе. 

Члан 21. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Новог Пазара“. 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

Број: 

У Новом Пазару, ______ 2020. године 

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИЦА 

                                                                                                   Др Анела Шемсовић 

  



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 I – ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ  

 Правни основ за доношење Одлуке о оснивању апотекарске установе Нови Пазар 

садржан је у одредбама 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 46. Статута града 

Новог Пазара ("Сл. лист града Новог Пазара", број 6/2019),. 

 

 II – РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Дана 10. априла 2019. године, ступио је на снагу нови Закон о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС“ бр. 25/2019, у даљем тексту: „ЗЗЗ“).  

Сходно чл. 264. ЗЗЗ, здравствене установе су у обавези да своје опште акте ускладе 

са одредбама новог ЗЗЗ.  

Апотекарска установа обавља апотекарску делатност на примарном нивоу 

здравствене заштите, у складу са законом. 

Апотекарску установу у јавној својини оснива јединица локалне самоуправе, у 

складу са Планом мреже. 

Овом одлуком се у складу са одредбом члана 32. Закона о здравственој заштити 

ближе уређује:  

1) назив и седиште, односно лично име и пребивалиште оснивача; 

2) назив и седиште установе; 

3) делатност установе; 

4) износ средстава за оснивање и почетак рада здравствене установе, као и начин 

обезбеђивања средстава; 

5) права и обавезе оснивача у погледу обављања делатности због које се установа оснива; 

6) међусобна права и обавезе установе и оснивача; 

7) органе управљања здравствене установе у оснивању и њихова овлашћења; 

8) лично име лица које ће, до именовања директора здравствене установе, обављати 

послове и вршити овлашћења директора; 

9) рок за доношење статута, именовање директора и органа управљања. 

Када је реч о апотекама, усклађивање са новим ЗЗЗ превасходно подразумева 

измену назива ових установа. Наиме, до сада су апотеке у свом називу садржале термин 

„здравствена установа“, док се сада, сходно члану 221. ЗЗЗ, називају апотекарским 

установама.  

Дакле, овом Одлуком град Нови Пазар оснива Апотекарску установу Нови Пазар, 

која је до сада пословала као једна од организационих јединица у оквиру Дома здравља 



Нови Пазар, који ће се по одредбама Закона о здравственој заштити припојити Општој 

болници и на тај начин формирати здравствени центар.  

Да  не би дошло до вакум у смислу постојања Апотекарске установе у јавној 

својини, у складу са циљевима прокламованим у члану 4. Одлуке о оснивању апотекарске 

установе Нови Пазар, неопходно је усвојити ову Одлуку.  

 

 

Председник радне групе  

Февзија Мурић 

 

 

 

 

 


