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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
DAVANJU SUGLASNOSTI NA
ODLUKU O IZMJENAMA
STATUTA LJEKARNE OSIJEK

Upravno vijeće Ljekarne Osijek je na sjednici održanoj 15. listopada 2013. godine donijelo
Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek i to tako da se u njemu brišu odredbe članka 14. i 15.
koje se odnose na galenski laboratorij kao organizacijsku jedinicu Ljekarne Osijek, a posljedično i
odredbe članka 47. kojima je utvrđeno da stručni kolegij čine voditelji ljekarničkih podružnica i
galenskog laboratorija.
Navedenim izmjenama pristupilo se zbog Odluke Upravnog vijeća Ljekarne Osijek da se ukine
Galenski laboratorij kao organizacijska jedinica Ljekarne Osijek budući da ne ispunjava uvjete
propisane za rad galenskog laboratorija i laboratorija za provjeru kakvoće galenskih pripravaka i
identifikaciju ljekovitih tvari iz članka 20. i 21. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora,
radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine" broj
61/11.). Člankom 56. istog Pravilnika utvrđeni su i rokovi usklađivanja uvjeta za obavljanje
zdravstvenih djelatnosti i to u pogledu radnika u roku jedne godine od dana stupanja na snagu
Pravilnika, 11. lipnja 2011. godine, a u pogledu medicinsko-tehničke opreme u roku od tri godine od
dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. Galenski laboratorij Ljekarne Osijek je bez osobe koja
ispunjava uvjete za rad u njemu ostao odlaskom u njemu zaposlenog magistra u mirovinu, a, u odnosu
na uvjete iz Pravilnika, za obavljanje ove djelatnosti na postojećoj lokaciji nema ni dovoljno
potrebnog prostora, ni svu potrebnu medicinsko-tehničku opremu.
Prema članku 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.) i članku 58. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine",
broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 82/13.) Upravno vijeće
zdravstvene ustanove donosi statut uz suglasnost osnivača.
Županija je temeljem članka 34. stavak 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine"
broj 75/93., 11/94. i 129/00.) stekla osnivačka prava nad ljekarnama, između ostalog, i nad Ljekarnom
Osijek.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka o
davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek koji glasi:
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Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.), članka 58. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine"
broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12. i 82/13.) i članka 30. točka 16. Statuta
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05.,
2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici
_______________ 2013. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama Statuta
Ljekarne Osijek

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek koju je donijelo Upravno
vijeće Ljekarne Osijek na sjednici održanoj 15. listopada 2013. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".
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