'' Службени лист општине Шабац'', број 35/06
На основу члана 46, 48, 50 и 94 Закона о здравственој заштити (''Сл.гласник РС'', бр.
107/05) и члана 26 и 77 Статута општине Шабац (''Сл.лист општине Шабац'', бр. 8/02, 24/04,
16/05), Скупштина општине Шабац, на седници од 25.12. 2006.године, донела је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ШАБАЦ
Члан 1.
Овом одлуком општина Шабац преузима од Републике Србије оснивачка права
над Организационом јединицом Дом здравља Шабац која је била у оквиру
Здравственог центра ''Др Лаза К. Лазаревић'' у Шапцу, са седиштем у Шапцу у ул.
Попа Карана бр. 2 .
Општина Шабац преузима све објекте и земљиште, покретну и непокретну
имовину, капитал, средства, права и обавезе, лекове и медицинска средства на
залихама, које су припадале Организационој јединици Дом здравља Шабац по попису
и завршном рачуну на дан 30.06.2006.године, као и запослене у службама
Организационе јединице Дом здравља Шабац и организује посебну здравствену
установу Дом здравља Шабац.

Члан 2.
Преузимајући оснивачка права и обавезе од Републике Србије у складу са
Законом о здравственој заштити и Уредбом о Плану мреже здравствених установа,
општина Шабац овом одлуком оснива здравствену установу за пружање примарне
здравствене заштите у државној својини Дом здравља Шабац (у даљем тексту: Дом
здравља).

Члан 3.
Оснивач Дома здравља је општина Шабац у чије име оснивачка права врши
Скупштина општине Шабац, ул. Господар Јевремова бр.6 Шабац (у даљем тексту:
оснивач).

Члан 4.
Назив здравствене установе је Дом здравља Шабац.
Седиште Дома здравља Шабац је у Шапцу, у ул. Попа Карана бр. 2.
Одлуку о промени назива и седишта Дома здравља доноси Управни одбор уз
сагласност оснивача.

Члан 5.
Дом здравља је правно лице са својством установе.

Члан 6.
Средства за оснивање и рад Дома здравља су у државној својини.
За своје обавезе Дом здравља одговара целокупном својом имовином.
Оснивач одговара за обавезе Дома здравља на начин и под условима
предвиђеним законом.

Члан 7.
Дом здравља има сва овлашћења у промету са трећим лицима.

Члан 8.
Дом здравља обавља здравствену делатност из области примарне здравствене
заштите, предвиђену Законом о здравственој заштити, на подручју општине Шабац .
У оквиру своје делатности:
1. Прати и проучава здравствено стање становништва, његову здравствену
културу и хигијенске прилике и предлаже и проводи мере за њихово санирање ;
2. Спроводи мере здравственог васпитања ради усвајања здравих начина живота
и уклањања штетних навика, које воде унапређењу и очувању здравља ;
3. Истражује и открива узроке појаве и ширења обољења и повреда , начине и
мере за њихово спречавање и сузбијање, рано откривање, ефикасно и квалитетно
лечење и рехабилитацију, те спречавање настанка инвалидности ;
4. Прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и
рехабилитације, а нарочито утврђене стручно-методолошке и доктринарне
критеријуме и препоруке ( протоколи и водичи добре праксе);
5. Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника и других
запослених;
6. Спроводи програме здравствене заштите на примарном нивоу;
7. Утврђује и проводи мере за здравствену заштиту становништва у
елементарним непогодама и другим ванредним стањима ;
8. Организује и спроводи стални унутрашњи надзор над стручним радом ;
9. Спроводи мере опште и индивидуалне заштите запослених и корисника
здравствене заштите за време обављања делатности у здравственој установи и на
терену и врши стално унапређење и контролу примене тих мера;
10. Обавља и друге послове који су у функцији обављања делатности Дома
здравља Шабац, а у складу са законом.
Делатност Дома здравља води се под шифрама:
- 85120 - Медицинска пракса: превентивна здравствена заштита, здравствена заштита
одраслог становништва , здравствена заштита жена, здравствена заштита деце,
школске деце и омладине, поливалентна патронажа, хитна медицинска помоћ
, кућно лечење и нега, здравствена заштита радника, спортска медицина,

лабораторијска дијагностика, рентген дијагностика, специјалистичкоконсултативна делатност, онколошка заштита, медицинско снабдевање;
- 85130 - Стоматолошка пракса : стоматолошка заштита одраслих, дечија и
превентивна
стоматологија, ортопедија вилица, зубна техника-протетика, орална
хирургија;
- 85142 - еколошко – санитарна заштита, превоз пацијената санитетским возилом,
- други видови здравствене заштите.

Члан 9.
Средства и имовину Дома здравља
чине средства, имовина, права и
потраживања из биланса стања Организационе јединице Дом здравља Шабац у саставу
Здравственог центра ''Др Лаза К. Лазаревић'' из Шапца, која на дан 30.06.2006.године
износе 328.766 000,00 динара, и све евидентиране промене у пословним књигама
Организационе јединице Дом здравља Шабац, од тада до дана уписа у судски
регистар.
О пословним променама насталим између дана биланса и дана уписа у судски
регистар одлуку доноси Управни одбор Здравственог центра ''Др Лаза К. Лазаревић''.
Дом здравља почиње са радом даном уписа у судски регистар .

Члан 10.
Даном почетка рада Дом здравља преузима средства, имовину, права, обавезе и
запослене од Организационе јединице Дом здравља Шабац у саставу Здравственог
центра ''Др Лаза К. Лазаревић'' Шабац .
Дом здравља наставља да користи сву имовину и сва средства Организационе
јединице Дом здравља Шабац Здравственог центра ''Др Лаза К. Лазаревић'' Шабац у
обављању своје делатности, и средства која потичу из средстава јавних и осталих
извора финансирања, а које ће оснивач преносити на коришћење и поверавати на
управљање и коришћење Дому здравља.

Члан 11.
Општина Шабац, преузимањем оснивачких права, у погледу обављања основне
делатности Дома здравља, преузима права и обавезе у складу са Законом.

Члан 12.
Органи управљања Дома здравља су: директор, Управни одбор и Надзорни
одбор .

Члан 13.
Директора именује и разрешава оснивач на предлог Управног одбора, који и
расписује јавни конкурс.
Директор Дома здравља се именује на период од четири године, највише два
пута узастопно.
Статутом Дома здравља уређују се услови за избор и именовање директора , у
складу са Законом .

Члан 14.
Директор Дома здравља организује и руководи процесом рада, представља и
заступа Установу и одговара за законитост рада Дома здравља.
Директор предлаже план и програм рада установе, предузима мере за њихово
спровођење и подноси Управном одбору тромесечни, односно шестомесечни извештај
о пословању и реализацији Плана рада, извршава одлуке Управног и Надзорног
одбора, доноси акте о раду и унутрашњој организацији и систематизацији радних
места, обавља друге послове утврђене статутом Дома здравља у складу са законом.

Члан 15.
Управни одбор Дома здравља именује и разрешава оснивач .
Управни одбор има пет чланова, од којих два из реда запослених у Дому
здравља, а три члана су представници оснивача.
Чланови Управног одбора се именују на период од четири године .

Члан 16.
Управни одбор Дома здравља :
- доноси статут Дома здравља уз сагласност оснивача
- доноси друге опште акте ,
- доноси програм рада и развоја,
- доноси финансијски план и годишњи обрачун ,
- одлучује о пословању и коришћењу средстава Дома здравља ,
- усваја годишњи извештај о раду и пословању ,
- расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање
функције директора и
- обавља друге послове утврђене Статутом и законом .

Члан 17.
Надзорни одбор Дома здравља именује и разрешава оснивач .
Надзорни одбор има три члана, од којих је један из реда запослених у Дому
здравља, а два члана су представници оснивача .
Чланови Надзорног одбора се именују на период од четири године .

Члан 18.
Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома
здравља.

Члан 19.
Рок за именовање Управног и Надзорног одбора Дома здравља је 90 дана од
дана прибављања мишљења Министарства на одредбе Статута.

Члан 20.
До именовања Управног одбора из члана 15 ове Одлуке именује се Управни
одбор Дома здравља у оснивању, у следећем саставу:
1. Др Ангелина Стефановић
2. Др Весна Ђурић
3. Др Милица Пејановић
4. Светлана Васиљевић
Управни одбор из става 1. овог члана, донеће Статут и друга акта неопходна за
упис у судски регистар и почетак рада Дома здравља и расписаће јавни конкурс за
именовање директора.
Управни одбор из става 1. овог члана, у року од 15 дана од дана ступања на
снагу ове Одлуке, донеће Статут.

Члан 21
До именовања Надзорног одбора из члана 17 ове Одлуке именује се Надзорни
одбор Дома здравља у оснивању, у следећем саставу:
1. Др Мирослав Поповић
2. Душан Пантелић, дипл. економиста

Члан 22.
Рок за именовање директора Дома здравља је 90 дана од дана прибављања
мишљења Министарства на одредбе Статута.

Члан 23.
До именовања директора Дома здравља његове послове ће обављати и вршити
његова овлашћења директор Организационе јединице Дом здравља Шабац др
Мирослав Миљешић, специјалиста опште медицине .

Члан 24.
До доношења општих аката Дома здравља примењиваће се постојећа општа
акта матичне здравствене установе, уколико нису у супротности са овом Одлуком.

Члан 25.

По упису у судски регистар код Трговинског суда у Ваљеву, Дом здравља ће,
као правно лице са рачуном код Управе за трезор, наставити да послује на основу
постојећег уговорног односа Здравственог центра ''Др Лаза К. Лазаревић'' из Шапца са
Републичким заводом за здравствено осигурање, до истека постојећег и склапања
новог Уговора о финансирању за 2007.годину .

Члан 26.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу општине Шабац'' .
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