''Службени лист општине Шабац'', бр. 25/06

ОДЛУКA
О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ "ШАБАЦ" У ШАПЦУ
Члан 1.
Овом одлуком регулише се поступак којим општина Шабац преузима од Републике Србије
оснивачка права над Апотекарском установом "ШАБАЦ" са седиштем у Шапцу у ул. Господар
Јевремова бр. 23
Општина Шабац преузима све: апотеке, апотекарске огранке, апотекарске јединице,
Галенску лабораторију, Лабораторију за испитивање лекова, Централни магацин и Заједничку
службу, као организационе јединице са свим запосленим које су биле у саставу Апотекарске
установе "ШАБАЦ" у Шапцу и које су пословале на територији општине Шабац, општине
Коцељева, општине Богатић и општине Владимирци и од ових организационих јединица
организује Апотеку "Шабац" у Шапцу.
Члан 2.
Преузимајући оснивачка права и обавезе од Републике Србије, а у складу са Законом о
здравственој заштити, општина Шабац овом одлуком оснива здравствену установу у државној
својини Апотека ''Шабац''
Члан 3.
Пословно име здравствене установе је Апотека "Шабац" у Шапцу.
Седиште Апотека "Шабац" је у Шапцу Улица Господар Јевремова број 23.
Члан 4.
Апотека "Шабац" у Шапцу је правно лице са својством установе.
Апотека "Шабац" у Шапцу има основни текући рачун који се води код Управе за јавна
плаћања број 840-366661-28 и текући рачун сопствених средстава бр. 840-366667-10.
Средства за оснивање и рад Апотеке "Шабац" у Шапцу су у државној својини.
Члан 5.
Апотека "Шабац" у Шапцу има сва овлашћења у правном промету са трећим лицима.
За своје обавезе Апотека "Шабац" у Шапцу одговара целокупном својом имовином.
Оснивач за обавезе Апотеке "Шабац" у Шапцу одговара на начин и под условима
предвиђеним законом.

Члан 6.
Оснивач Апотеке "Шабац" у Шапцу је општина Шабац, Ул. Господар Јевремова бр.6.
Одлуку о промени назива и седишта Апотеке "Шабац" у Шапцу доноси Управни одбор уз
сагласност оснивача.

Члан 7.
Делатност Апотеке "Шабац" у Шапцу је фармацеутска здравствена делатност која обухвата:
- Промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и
унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских средстава;
- Промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава а на основу планова за
набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе;
- 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;
- Давање пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених врста медицинских
средстава, односно упутстава за њихову правилну употребу;
- Израду магистралних лекова;
- Снабдевање грађана дечијом храном, дијететским производима, одређеним врстама
козметичких и других средстава за заштиту здравља;
- Израда галенских лекова у Галенској лабораторији при овлашћеној апотеци у складу са
законом којим је уређена област лекова и медицинскх средстава,
- Друге послове, у складу са законом.
Делатност Апотеке "Шабац" у Шапцу води се под шифрама :
- 52310 издавање и справљање лекова по рецептури
- 52320 трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима
- 52330 трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима
- 52270 остала трговина на мало храном, пићима и дуваном у специјализованим
продавницама (храна за бебе, кашице, сокићи и сл. роба)
- 52480 остала трговина на мало у специјализованим продавницама (играчке за децу,
цуцле за бебе, памперс и друге пелене, хигијенске вате, улошци и сл. роба).
- 244
производња фармацеутских продуката, медицинских хемикалија и биљних
препарата (само у смислу израде галенских лекова израђених у Галенској лабораторији овлашћене
апотеке намењених за издавање или продају пацијентима – корисницима, у количини до 100
готових појединачних паковања у складу са Законом о лековима и медицинским средствима)
Члан 8.
Средства и имовину за оснивање Апотеке «Шабац» у Шапцу чине средства, имовина, права
и обавезе Апотекарске установе "ШАБАЦ" у Шапцу, са билансним стањем на дан 30.09. 2006.
године.
Биланс стања у смислу става 1. овог члана утврдиће Управни одбор Апотекарске установе
"ШАБАЦ" која престаје са радом даном почетка рада Апотеке "Шабац" у Шапцу.
Апотека "Шабац" у Шапцу почиње са радом даном уписа у судски регистар.
Члан 9.
Даном почетка рада Апотека "Шабац" у Шапцу преузима средства, имовину, права, обавезе
и запослене Апотекарске установе "ШАБАЦ".

Члан 10.
Апотека "Шабац" у Шапцу наставља да користи сву имовину и сва средства Апотекарске
установе "ШАБАЦ" у Шапцу у обављању своје делатности, која потичу како из средстава јавних
финансија тако и из осталих извора финансирања, а које оснивач Апотеци "Шабац" у Шапцу
преноси на коришћење и поверава на управљање и газдовање.

Члан 11.
Органи управљања су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.
Члан 12.
Директора именује и разрешава оснивач.
Директор Апотеке "Шабац" у Шапцу именује се на период од 4 године, највише два пута
узастопно, на предлог Управног одбора који и расписује јавни конкурс.
Статутом Апотеке "Шабац" у Шапцу у складу са законом уређују се услови за именовање
директора.
Члан 13.
Директор Апотеке "Шабац" у Шапцу организује рад и руководи процесом рада, представља
и заступа Установу и одговоран је за законитост рада Апотеке "Шабац" у Шапцу.
У остваривању обавеза из става 1.овог члана, директор подноси Управном одбору
тромесечне и шестомесечне извештаје о пословању установе, предлаже план и програм рада
установе и предузима мере за њихово спровођење, извршава одлуке Управног и Надзорног
одбора, доноси акт о организацији и систематизацији послова, обавља и друге послове утврђене
Статутом Апотеке "Шабац" у Шапцу.
Члан 14.
Управни одбор Апотеке "Шабац" у Шапцу именује и разрешава оснивач.
Управни одбор има пет чланова, од којих су два из Установе, а три члана су представници
оснивача.
Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године.

Члан 15.
Управни одбор Апотеке "Шабац" у Шапцу :
- доноси статут установе уз сагласност оснивача,
- доноси друге опште акте,
- одлучује о пословању Установе,
- доноси програм рада и развоја,
- доноси финансијски план и годишњи обрачун у складу са законом,
- усваја годишњи извештај о раду и пословању Установе,
- одлучује о коришћењу средстава Установе,
- расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора Установе,
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом.
Члан 16.
Надзорни одбор Апотеке "Шабац" у Шапцу именује и разрешава оснивач.
Надзорни одбор има три члана, од којих је један члан из Апотеке "Шабац" у Шапцу, а два
члана су представници оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године.
Члан 17.
Надзорни одбор Апотеке"Шабац" у Шапцу обавља надзор над радом и пословањем
Апотеке"Шабац" у Шапцу.

Члан 18.
До именовања Управног и Надзорног одбора Апотеке ''Шабац'' њихове послове обављаће
Управни и Надзорни одбор Апотекарске установе ''ШАБАЦ'' у Шапцу.
Управни одбор Апотекарске установе "ШАБАЦ" у Шапцу донеће Статут и друге опште
акте неопходне за упис у судски регистар и почетак рада Апотеке "Шабац" у Шапцу.
Члан 19.
До именовања директора у Апотеци "Шабац" у Шапцу његове послове ће обављати и
вршити његова овлашћења, директор Апотекарске установе "ШАБАЦ" у Шапцу Јелисавета
Стефановић, дипломирани фармацеут.
Члан 20.
До доношења општих аката Апотеке "Шабац" у Шапцу примењиваће се постојећа акта
Апотекарске установе "ШАБАЦ" у Шапцу ако нису у супротности са овом Одлуком.
Члан 21.
Међусобна права и обавезе између општине Шабац и општина на чијој територији се налазе
организационе јединице Апотеке ''Шабац'' у складу са Планом мреже здравствених установа,
регулисаће се уговором.
Члан 22.
По упису у регистар код Трговинског суда у Ваљеву, Апотека "Шабац" у Шапцу као
правно лице са рачуном код Управе за трезор, наставља да послује на основу уговорног односа са
Републичким заводом за здравствено осигурање.

Члан 23.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине
Шабац».

