
На основу члана 56. став 2. Закона о здравственој заштити ("Службени 

гласник РС", број 25/19) и чл. 36. и 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина 

града Зрењанина на седници одржаној дана ____________ 2022. године донела 

је 

 

 О Д Л У К У 

 О РАДНОМ ВРЕМЕНУ 

АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ 

АПОТЕКА ЗРЕЊАНИН 

 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се радно време - недељни распоред рада, почетак и 

завршетак радног времена Апотекарске установе Апотека Зрењанин (у даљем 

тексту: Апотека).  

 

Члан 2.  

Под радним временом, подразумева се време у коме је Апотека дужна да 

пружа здравствену заштиту.  

II. РАДНО ВРЕМЕ  

 

Члан 3.  

Радно време Апотеке је радним данима од 7,00 до 15,00 часова, док је радно 

време дежурне Апотекарске јединице од 7,00 до 24,00 часова. 

У дане викенда и празника Апотека одређује дежурне Апотекарске јединице 

за издавање готових лекова. 

Списак дежурних Апотекарских јединица истиче се на улазу Централне 

Апотеке или на другом видном месту објекта у којем се обавља делатност 

Апотеке. 

Радно време Апотеке у дане викенда празника је у временском периоду од 

7,00 до 24,00 часова и то у дежурним Апотекарским јединицама за издавање 

готових лекова. 

Члан 4.  

Апотека је дужна да у оквиру утврђеног недељног распореда рада и радног 

времена пружа здравствену заштиту радом у једној, две или више смена, према 

одлуци директора Апотеке, односно руководиоца апотекарских јединица ове 

здравствене установе.  

Члан 5.  

Недељни распоред рада, почетак и завршетак радног времена Апотеке  

утврђен овом одлуком мора бити истакнут на улазу или на другом видном месту 

објекта у којем се обавља делатност Апотеке.  

 

 

 



III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 6.  

Апотека је дужна да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке 

изврши усаглашавање прописа са одредбама Одлуке.  

 

Члан 7. 

 Одредбе ове одлуке које се односе на радно време Апотекарских јединица 

примењиваће се након истека јавно-приватног партнерства. 

 

Члан 8.  

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику града Зрењанина". 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:                                             

Дана:                                        

З Р Е Њ А Н И Н                                                   

                              

 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК 

            СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Чедомир Јањић  

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Правни основ за доношење Одлуке о радном времену Апотекарске установе 

Апотека Зрењанин је члан 56. став 2. Закона о здравственој заштити ("Службени 

гласник РС", број 25/19) којим је утврђено да недељни распоред рада, почетак и 

завршетак радног времена у здравственој установи у приватној својини утврђује 

директор, а у здравственој установи у јавној својини и приватној пракси 

оснивач. 

Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', 

број 17/20 - пречишћен текст), утврђена је надлежност Скупштине града, а 

чланом 128. став 1. Статута одређено је да Скупштина града доноси одлуке, 

друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.  

Разлог за доношење Одлуке о радном времену Апотекарске установе 

Апотеке Зрењанин је утврђивање радног времена - недељног распореда рада, 

почетак и завршетак радног времена Апотекарске установе Апотека Зрењанин 

На основу изнетог, предлаже се да Скупштина града Зрењанина донесе 

Одлуку о радном времену Апотекарске установе Апотека Зрењанин, у датом 

тексту. 

 

Припрема: 

Јелена Табачки 

 

Одобрава:  

вд начелника Градске управе 

Милош Королија 

 


