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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

        I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Правни основ за доношење Уредбе о изменама Уредбе о Плану мреже 

здравствених установа садржан је у члану 29. Закона о здравственој заштити („Службени 

гласник РС”, број 25/19), предвиђено је да се здравствене установе у јавној својини 

оснивају у складу са Планом мреже здравствених установа који доноси Влада. Планом 

мреже здравствених установа утврђују се број, структура, капацитети и просторни 

распоред здравствених установа и њихових организационих јединица по нивоима 

здравствене заштите, организација пружања хитне медицинске помоћи, као и друга 

питања од значаја за организацију здравствене заштите у Републици  Србији. 

 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

Здравствене установа Апотека Ваљево обавља апотекарску делатност на 

територији Колубарског округа, и то: града Ваљева, општина Лајковац, Мионица, 

Осечина, Љиг и Уб, а у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа 

(„Службени гласник РС” бр. 5/20, 11/20, 52/20, 88/20, 62/21 и 69/21). Сходно одлуци 

локалних самоуправа Лајковац, Мионица, Осечина, Љиг и Уб, наведене локалне 

самоуправе су се писмено обратиле граду Ваљеву и потврдиле да не учекују 

фармацеутску здравствену заштиту грађана на примарном нивоу здравствене заштите, 

сходно наведеној Уредби. 

 

У складу са Извештајем о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем 

здравствених установа чији је оснивач град Ваљево,  У складу са Законом о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", број 9/2002, 33/2004, 135/2004 и 62/2006-др. Закон и 

47/2018) и Статутом Града Ваљева (,,Службени лист Града Ваљева", број 5/2019), 

Скупштина Града Ваљева преузела је права и обавезе оснивача према здравственим 

установама примарне здравствене заштите на територији Града Ваљева.  

Привремени орган општине Ваљево на седници одржаној 28.12.2006 године дел.број 48 од 

10.01.2007. године је донео Одлуку о организовању Апотекарске установе „Ваљево“ у 

Ваљеву којим је између осталог преузео сва оснивачка права над Апотекарском установом 

Ваљево и истовремено у смислу одредби Закона о здравственој заштити преузмајући 

оснивачка права и обавезе од Републике Србије преузео да врши усклађивање 

организације наведене Апотекарске установе са законом и организује исту као 

здравствену установу Апотеке Ваљево у Ваљево. Преузимање оснивачких права је 

извршено са датумом 1. јануара 2007. године сходно тада важећем Закону о здравственој 

заштити (Службени гласник РС број 107/2005). 
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Одлуком о оснивању дефинисано је да Оснивач има право управљања Апотеком на 

начин утврђен законом и том одлуком те да даје сагласност на статут Апотеке, одлуку о 

промени назива и седишта Апотеке, промену делатности Апотеке, промену облика 

организовања (статусне промене Апотеке) и финансијски план и програм рада Апотеке за 

део средстава која Аптека стиче из буџета општине Ваљево. Оснивач има право и обавезу 

да тражи подношење одговарајућих извештаја или информација о раду и пословању 

Апотеке и да преузима мере којима се обезбеђују услови да Апотека изврши задатке 

утврђење законом и самом одлуку за територију за коју је основана.  

 

Органи управљања Апотеке су директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Председника и чланове Управног одобра именује и разрешава оснивач. Управни одбор у 

складу са законом: доноси статут, уз сагласност оснивача, доноси друге опште акте 

Апотеке у складу са законом, одлучује о пословању Апотеке, доноси програм рада и 

развоја, доноси финансијски план и годишњи обрачун Апотеке у складу са законом, усваја 

годишњи извештај о раду и пословању Апотеке, одлучује о коришћењу средстава у складу 

са законом, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора, подноси одговаорајуће извештаје или инофрмације о раду и 

пословању Апотеке и обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

 

Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем апотеке.  

 

 Статутом здравствене установе утврђена је организациона структура у обављању 

фармацеутске здравствене делатности, у оквиру које се становништву на територији 

Ваљева пружају услуге промоције здравља, промет на мало лекова и одређених врста 

медицинских средстава, праћење савремених стручних и научних достигнућа у области 

фармакотерапије и пружање информације о лековима и медицинским средствима, даваље 

савета за правилну употребу лекова, играду магистралних и галенских лекова, израда и 

промет на мало помоћним лековима и други административно-технички послови. Апотека 

у свом саставу има организационе делове: огранке или јединице за издаваље готових 

лекова и Галенску лабораторију у Ваљеву.  

 

Установа: Апотека Ваљево 

Организација: Огранци Апотеке или јединице за издавање готових лекова 

Галенска лабораторија 

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне 

послове 

 

Одлука о организовању Апотекарске установе „Ваљево“ у Ваљеву као Апотеке 

Ваљево у Ваљеву (Службени гласник општине Ваљево бр. 11 од 28. децембра 2006 

године) у члану 6 дефинише организационе делове апотеке: 

 

I ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАД ВАЉЕВО: 

1. Галенска лаборатиорија са седиштем у Ваљеву, улица Пастерова бб 

2. Огранак Здравље са седиштем у Ваљеву улица Железничка број 12а 

3. Огранак 7 јули са седиштем у Ваљеву, улица Вука Караџића број 4 

4. Огранак Др Миша Пантић са седиштем у ВАљеву, улица Карађорђева бр.101 

5. Огранак 1 мај са седиштем у Ваљеву, улица Пастерова бб 

6. Јединица за издавање готових лекова Крушик са седиштем у Ваљеву, улица 

Владике Николаја бб 

7. Јединица за издавање говотих лекова Ново Насеље са седиштем у Ваљеву, Трг 

Владике Николаја бб 
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8. Јединица за издавање готових лекова Каменица са седиштем у Ваљевској 

Каменици бб 

9. Јединица за издавање готових лекова Дичибаре са седиштем на Дивчибарама бб 

 

Накнадне измене и допуне за територију Града Ваљева: 

 Одлука о промени оснивачког акта Апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 4 од 21. марта 2013. године) у члану 6. тачка I после тачке 

9 додаје се тачка 10 која гласи “Јединица за издаваље готових лекова Поћута са 

седиштем у Поћути”. 

 Одлука о промени оснивачког акта Апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 11 од 27. децембра 2013. године) u члану 6. тачка I после 

тачке 10. додају се тачке 11 и 12 које гласе “Јединица за издавање готових лекова 

Пети пук са седиштем у Ваљеву, улица Пети пут 12 улаз 3 Јединица за издавање 

готовоих лекова Дивци са седиштем у Дивцима”. 

 Одлука о промени оснивачког акта апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 9 од 27. новембра 2015. године)   у члану 6 тачка I после 

тачке 12 додаје се тачка 13 која гласи „Јединица за издавање готових лекова Ставе 

са седиштем у селу Ставе бб“ 

 Одлука о промени оснивачког акта апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 12 од 22. јула 2016. године) У члану 6 тачка 1 после тачке 

13 додаје се тачка 14 која гласи „13. Јединица за издавање готових лекова Здравље 

2 са седиштем у Ваљеву Карађорђева број 45.“ 

 Исправка Одлуке о промени оснивачког акта апотеке Ваљево у Ваљеву 
(Службени гласник града Ваљева бр. 14 од 30. септембра 2016. године)  уместо „13. 

Јединица за издавање готових лекова Здравље 2 са седиштем у Ваљеву 

Карађорђева број 45“ треба да стоји „Јединица за издавање готових лекова Здравље 

2 са седиштем у Ваљеву, Карађорђева број 45“. 

 

II ЗА ТЕРИТОРИЈУ OПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ: 

1. Огранак Лајковац са седиштем у Лајковцу, улица Мила Дубљевића бб 

 

III ЗА ТЕРИТОРИЈУ OПШТИНЕ МИОНИЦА: 

1. Огранак Мионица са седиштем у Мионици, улица Војводе Мишића бр. 1 

2. Јединица за издавање готових лекова Врујци са седиштем у Горњој Топлици бб 

 

IV ЗА ТЕРИТОРИЈУ OПШТИНЕ ОСЕЧИНА: 

1. Огранак Осечина са седиштем у Осечини, улица Цара Лазара бр.2 

2. Јединица за издавање готових лекова Пецка са седиштем у Пецкој, улица Др. 

Цветка Томића бр 57 

 

V ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ 

1. Огранак Љиг са седиштем у Љигу улица Војводе Мишића бр. 7 

2. Јединица за издавање готових лекова Белановица са седиштем у Белановици улица 

Стеве Сингера бр. 28 

 

VI ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ УБ 

1. Огранак Уб са седиштем на Убу, улица Добросава Симића бр. 1 

2. Јединица за издаваље готових лекова Бањани са седиштем у Бањанима бб 

3. Јединица за издаваље готових лекова Памбуковица са седиштем у Памбуковици бб 

4. Јединиса за издаваље готових лекова Радљево са седиштем у Радљеву бб 
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У складу са дописом Апотекарске установе Ваљево бр. 865 од 9. септембра 2020. године 

упућеном Граду Ваљеву, Оделељу за друштвене делатности, приликом изавања и 

организовања самосталне Апотекарске установе „Ваљево“ из Здравственог центра Ваљево 

1993. године није урађен Деобни биланс, иако је то обавеза код статусне промене, па до 

данас нису разграничена имовина, права и обавезе са тадашњим Здравственим центром и 

Домовима здравља који су се касније издвајали из Здравственог центра, а у којима раде 

апотеке. Такође, наводи се да је апотека исто редовно наводила у својим Извештајима о 

раду, које је разматрала Скупштина Града Ваљева и захтевала да се изврши разграничење 

имовине са Здравственим центром, што до датума овог Извештаја није учињено. У вези са 

осталим општинама, наводи се да нису били у могућности да траже решење овог питања.  

 

Одељење за имовинске послове и општу управу у свом Обавештењу Сл./2020-08 од 9. 

септембра 2020. године наводи да Град Ваљево, као оснивач Апотекарске установе 

Ваљево, није донео ни једну одлуку о преносу права коришћења на објектима (пословним 

просторијама) који су у јавној својини града, а које користи ова установа. Наводи се да је 

постојола прећутна сагласност о коришћењу простора. 

 

Апотекарска установа Ваљево се обратила Скупштини града Ваљева 16. јануара 2020. 

године бр. 98 Захтевом за измену Одлуке о организовању Апотекарске установе Ваљево у 

Ваљеву.  

 

Наведена одлука до датума овог  Извештаја предложена од стране Градске управе за 

доношење Градском већу и Скупштини града Ваљева.  

 

Апотекарска установа Ваљево је доставила образложење да је огранак Мионица затворен 

због недостатка потребног кадра и робе.  

Дом здравља Мионица се обратила 28. новембра 2019 године у допису број 2566/2019 са 

молбом Апотекарској установи Ваљево у вези са званичним обавештењу о даљим 

намерама и активностима везано за апотеку у амбуланти у Врујицима. Општинско веће 

Мионица је донело Одлуку бр. 2661/2019 од 10. децембра 2019. године којом раскида 

уговор о закупу пословног простора у Амбуланти Врујци у Бањи Врујци са отказним 

роком од 8 дана од пријема одлуке и обавезу предаје пословних просторија испражњене 

од лица и ствари. У образложењу Одлуке наводи се да је закупац преостао да обавља своју 

делатност у простору у Амбуланти Врујци у Вања Врујци без најаве и без образложења 

чим е је умањен квалитет и угрожено пружање здравствене зашттите које обезбеђује Дом 

здравља Мионица према становништву 9 околних места, те да услед сталне потребе за 

адеквантом здравственом заштитом у сфери апотекарске делатности, Постоји потреба да 

се на други начин обезбеди пружање овог вида здравстене заштите својим корисницима. 

Примопредаја је према доступној документацији извршена 18. децембра 2019. године. 

Управни одбор Апотекарске установе „Ваљево“ је 30. децембра  2019. године донео 

Одлуку да на териротирији општине Мионица престаје са радом јединица за издавање 

готових Врујци дана 23. новембра 2019. године. 

 

Управни одбор Апотекарске установе „Ваљево“ је 30. децембра  2019. године донео 

Одлуку да на териротирији општине Ваљево престају са радом огранак Уб од 27. 

децембра 2019. године јединица за издавање готових лекова Радљево (редни број 2) од 11. 

децембра 2019. године, јединица за издравање готових лекова Бањани (редни број 3)  од 

13. децембра 2019. године и јединица за издавање готових лекова Памбуковица (редни 

број 4) од 12. децембра 2019. године. У образложењу је наведено да правоснашноми 

извршном пресудом Апелационог суда у Београду бр. 4235/2018 од 6. марта 2019. године 

наложено је Апотекарској установи „Ваљево“ да пословни простор који је део објекта 

зграде Дома здравља Уб у улици Добросава Симића бр. 1 у Убу у коме делатност обавља 
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огранак Апотеке Ваљево ослободи од лица и ствари и преда општини Уб као вланику 

простора. Општина Уб као носилац јавне својине над овим простором, расписала је оглас 

25. новембра 2019. године и 19 децембра 2019. године за издравање у закуп простора на 

период од 5 година, уз преузимање свих запослених радника (10 радника)т. Поред 

наведеног простора оглашено је и издавање јединица за издаваље готових лекова Радљево, 

Памбуковица и Бањани. 

Председник општине Уб је дописом број: 020/2021-01 од 25. јуна 2021. године 

обавестио град Ваљево који је оснивач Апотекарске установе Ваљево да је на територији 

општине Уб апотекарска делатност обезбеђена према тржишним условима. 

Председник општине Мионица је дописом број: сл/2021 од 6. јула 2021. године 

обавестио град Ваљево да у општини Мионица не постоји потреба за фармацеутском 

здравственом заштитом грађана од стране Апотекарске установе Ваљево. Наведеној 

установи је општина Мионица омогућила бесплатан закуп просторија за пружање 

фармацеутских услуга, али је иста престала са радом. Како у општини Мионица тренутно 

послује пет апотека, сразмерно броју становника општине Мионица, не постоји потреба за 

обављањем апотекарске делатности од стране Апотекарске установе Ваљево. 

Председник општине Лајковац је дописом број: сл/21-1 од 2. јула 2021. године 

обавестио је град Ваљево да је Апотекарска установа Ваљево на задовољавајући начин 

обављала фармацеутску здравствену заштиту становника општине Лајковац на примарном 

нивоу здравствене заштите у периоду када ја ективно обављала своју делатност. 

Председник општине Љиг је дописом II број: сл/2021  од 12. јула 2021. године 

обавестио је град Ваљево да је Општина Љиг сагласна да фармацеутску здравствену 

заштиту грађана на примарном нивоу здравствене  заштите на територији општине Љиг 

обавља Апотекарска установа Ваљево, с тим што су нагласили да општина Љиг не прихвата 

дуговања наведене установе с обзиром да се, од дана оснивања па до дана давња 

сагласности, обавезе Апотекарске установе Ваљево нису финансирале из буџета Општине 

Љиг. 

Председник општине Осечина дописом број: 03-30/2021 од 2. јула 2021. године 

обавестио је град Ваљево да је Општина Осечина сагласна да фармацеутску здравствену 

заштиту грађана на примарном нивоу здравствене  заштите на територији општине Осечина 

обавља Апотекарска установа Ваљево, с тим што су нагласили да општина Осечина не 

прихвата дуговања наведене установе с обзиром да се, од дана оснивања па до дана давња 

сагласности, обавезе Апотекарске установе Ваљево нису финансирале из буџета Општине 

Осечина. 

Градоначелник  града Ваљева је дописом Број: 06-83/2021-01 од 9. јула 2021. године 

обавестио Министарство здравља да су се локалне самоуправе Мионица, Лајковац и Уб 

обратиле граду Ваљеву и потврдиле да не учекују фармацеутску здравствену заштиту на 

примарном нивоу здравствене заштите, сходно Уредби о плану мреже здравствених 

установа. Како би Апотекарска установа Ваљево могла да у што краћем року настави са 

несметаним обављањем здравствене делатности, градоначелник града Ваљева је тражио да 

Министарство здравља предузме све мере у складу са законом, како би се измениле одредбе 

Уредбе о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС” бр. 5/20, 11/20, 

52/20, 88/20, 62/21 и 69/21). 

Из напред наведеног, Апотекарска установа Ваљево треба да  пружа фармацеутску 

здравствену заштиту на примарном ниву здравствене заштите за становнике града Ваљева и 

општина Осечина и Љиг. 

 

 На основу Одлуке о оснивању Клиничко-болничког центра Косовска Митровица 

(,,Службени гласник РС” број 11/21), донетој у складу са Уредбом о плану мреже 

здравствених установа (,,Службени гласник РС” бр. 5/20. 11/20, 52/20, 88/20 и 62/21), 

којом се Дом здравља Зубин Поток налази у саставу Клиничко-болничког центра 
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Косовска Митровица. Дом здравља Зубин Поток поднео је захтев за задржавање статуса 

самосталне здравствене установе са својством правног лица. 

Уредбом о измени и допуни Уредбе о плану мреже здравствених која је објављена 

у Службеном Гласнику РС број 69 од 9. јула 2021. године формиран је Дом здравља Зубин 

Поток (за општину Зубин Поток) као самостална здравствена установа. Истовремено, 

техничком омашком није брисан Дом здравља Зубин Поток из састава Клиничко-

болничког центра Косовска Митровица, те је сада у Уредби предвиђен и као самостална 

здравствене установа и као организациона јединица Клиничко-болничког центра Косовска 

Митровица. 

Обзиром на напред наведено, као и да је Дом здравља Зубин Поток формиран као 

самостална здравствена установа неопходно је брисати Дом Здравља Зубин Поток из 

састава Клиничко-болничког центра Косовска Митровица. 

 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА 

 

Чланом 1. став 1. прописана је Апотекарска установа Ваљево (за град Ваљево и 

општине Осечина и Љиг). 

Чланом 1. став 2. прописан је Клиничко-болнички центар Косовска Митровица 

(здравствена заштита на примарном и секундарном нивоу за општине Косовска 

Митровица, Лепосавић и Србица, као и здравствена заштита на терцијарном нивоу за све 

становнике на територији АП КиМ). 

Чланом 2. одређује се да уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 

 

За спровођење ове Уредбе није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 
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V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА 

 

1. Одређење проблема који уредба треба да реши 

 

Здравствене установа Апотека Ваљево обавља апотекарску делатност на 

територији Колубарског округа, и то: града Ваљева, општина Лајковац, Мионица, 

Осечина, Љиг и Уб, а у складу са Уредбом о плану мреже здравствених установа 

(„Службени гласник РС” бр. 5/20, 11/20, 52/20, 88/20, 62/21 и 69/21). Сходно одлуци 

локалних самоуправа Лајковац, Мионица, Осечина, Љиг и Уб, наведене локалне 

самоуправе су се писмено обратиле граду Ваљеву и потврдиле да не учекују 

фармацеутску здравствену заштиту грађана на примарном нивоу здравствене заштите, 

сходно наведеној Уредби. 

 

У складу са Извештајем о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем 

здравствених установа чији је оснивач град Ваљево,  У складу са Законом о локалној 

самоуправи (,,Службени гласник РС", бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004 и 62/2006- др. Закон и 

47/2018), и Статутом Града Ваљева (,,Службени лист Града Ваљева", број 5/2019), 

Скупштина Града Ваљева преузела је права и обавезе оснивача према здравственим 

установама примарне здравствене заштите на територији Града Ваљева.  

Привремени орган општине Ваљево на седници одржаној 28.12.2006 године дел.број 48 од 

10.01.2007. године је донео Одлуку о организовању Апотекарске установе „Ваљево“ у 

Ваљеву којим је између осталог преузео сва оснивачка права над Апотекарском установом 

Ваљево и истовремено у смислу одредби Закона о здравственој заштити преузмајући 

оснивачка права и обавезе од Републике Србије преузео да врши усклађивање 

организације наведене Апотекарске установе са законом и организује исту као 

здравствену установу Апотеке Ваљево у Ваљево. Преузимање оснивачких права је 

извршено са датумом 1. јануара 2007. године сходно тада важећем Закону о здравственој 

заштити (Службени гласник РС број 107/2005). 
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Одлуком о оснивању дефинисано је да Оснивач има право управљања Апотеком на 

начин утврђен законом и том одлуком те да даје сагласност на статут Апотеке, одлуку о 

промени назива и седишта Апотеке, промену делатности Апотеке, промену облика 

организовања (статусне промене Апотеке) и финансијски план и програм рада Апотеке за 

део средстава која Аптека стиче из буџета општине Ваљево. Оснивач има право и обавезу 

да тражи подношење одговарајућих извештаја или информација о раду и пословању 

Апотеке и да преузима мере којима се обезбеђују услови да Апотека изврши задатке 

утврђење законом и самом одлуку за територију за коју је основана.  

 

Органи управљања Апотеке су директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Председника и чланове Управног одобра именује и разрешава оснивач. Управни одбор у 

складу са законом: доноси статут, уз сагласност оснивача, доноси друге опште акте 

Апотеке у складу са законом, одлучује о пословању Апотеке, доноси програм рада и 

развоја, доноси финансијски план и годишњи обрачун Апотеке у складу са законом, усваја 

годишњи извештај о раду и пословању Апотеке, одлучује о коришћењу средстава у складу 

са законом, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање 

функције директора, подноси одговаорајуће извештаје или инофрмације о раду и 

пословању Апотеке и обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

 

Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем апотеке.  

 

 Статутом здравствене установе утврђена је организациона структура у обављању 

фармацеутске здравствене делатности, у оквиру које се становништву на територији 

Ваљева пружају услуге промоције здравља, промет на мало лекова и одређених врста 

медицинских средстава, праћење савремених стручних и научних достигнућа у области 

фармакотерапије и пружање информације о лековима и медицинским средствима, даваље 

савета за правилну употребу лекова, играду магистралних и галенских лекова, израда и 

промет на мало помоћним лековима и други административно-технички послови. Апотека 

у свом саставу има организационе делове: огранке или јединице за издаваље готових 

лекова и Галенску лабораторију у Ваљеву.  

 

Установа: Апотека Ваљево 

Организација: Огранци Апотеке или јединице за издавање готових лекова 

Галенска лабораторија 

Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне 

послове 

 

Одлука о организовању Апотекарске установе „Ваљево“ у Ваљеву као Апотеке 

Ваљево у Ваљеву (Службени гласник општине Ваљево бр. 11 од 28. децембра 2006 

године) у члану 6 дефинише организационе делове апотеке: 

 

I ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАД ВАЉЕВО: 

10. Галенска лаборатиорија са седиштем у Ваљеву, улица Пастерова бб 

11. Огранак Здравље са седиштем у Ваљеву улица Железничка број 12а 

12. Огранак 7 јули са седиштем у Ваљеву, улица Вука Караџића број 4 

13. Огранак Др Миша Пантић са седиштем у ВАљеву, улица Карађорђева бр.101 

14. Огранак 1 мај са седиштем у Ваљеву, улица Пастерова бб 

15. Јединица за издавање готових лекова Крушик са седиштем у Ваљеву, улица 

Владике Николаја бб 

16. Јединица за издавање говотих лекова Ново Насеље са седиштем у Ваљеву, Трг 

Владике Николаја бб 
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17. Јединица за издавање готових лекова Каменица са седиштем у Ваљевској 

Каменици бб 

18. Јединица за издавање готових лекова Дичибаре са седиштем на Дивчибарама бб 

 

Накнадне измене и допуне за територију Града Ваљева: 

 Одлука о промени оснивачког акта Апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 4 од 21. марта 2013. године) у члану 6. тачка I после тачке 

9 додаје се тачка 10 која гласи “Јединица за издаваље готових лекова Поћута са 

седиштем у Поћути”. 

 Одлука о промени оснивачког акта Апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 11 од 27. децембра 2013. године) u члану 6. тачка I после 

тачке 10. додају се тачке 11 и 12 које гласе “Јединица за издавање готових лекова 

Пети пук са седиштем у Ваљеву, улица Пети пут 12 улаз 3 Јединица за издавање 

готовоих лекова Дивци са седиштем у Дивцима”. 

 Одлука о промени оснивачког акта апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 9 од 27. новембра 2015. године)   у члану 6 тачка I после 

тачке 12 додаје се тачка 13 која гласи „Јединица за издавање готових лекова Ставе 

са седиштем у селу Ставе бб“ 

 Одлука о промени оснивачког акта апотеке Ваљево у Ваљеву (Службени 

гласник града Ваљева бр 12 од 22. јула 2016. године) У члану 6 тачка 1 после тачке 

13 додаје се тачка 14 која гласи „13. Јединица за издавање готових лекова Здравље 

2 са седиштем у Ваљеву Карађорђева број 45.“ 

 Исправка Одлуке о промени оснивачког акта апотеке Ваљево у Ваљеву 
(Службени гласник града Ваљева бр. 14 од 30. септембра 2016. године)  уместо „13. 

Јединица за издавање готових лекова Здравље 2 са седиштем у Ваљеву 

Карађорђева број 45“ треба да стоји „Јединица за издавање готових лекова Здравље 

2 са седиштем у Ваљеву, Карађорђева број 45“. 

 

II ЗА ТЕРИТОРИЈУ OПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ: 

2. Огранак Лајковац са седиштем у Лајковцу, улица Мила Дубљевића бб 

 

III ЗА ТЕРИТОРИЈУ OПШТИНЕ МИОНИЦА: 

3. Огранак Мионица са седиштем у Мионици, улица Војводе Мишића бр. 1 

4. Јединица за издавање готових лекова Врујци са седиштем у Горњој Топлици бб 

 

IV ЗА ТЕРИТОРИЈУ OПШТИНЕ ОСЕЧИНА: 

3. Огранак Осечина са седиштем у Осечини, улица Цара Лазара бр.2 

4. Јединица за издавање готових лекова Пецка са седиштем у Пецкој, улица Др. 

Цветка Томића бр 57 

 

V ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЉИГ 

3. Огранак Љиг са седиштем у Љигу улица Војводе Мишића бр. 7 

4. Јединица за издавање готових лекова Белановица са седиштем у Белановици улица 

Стеве Сингера бр. 28 

 

VI ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ УБ 

5. Огранак Уб са седиштем на Убу, улица Добросава Симића бр. 1 

6. Јединица за издаваље готових лекова Бањани са седиштем у Бањанима бб 

7. Јединица за издаваље готових лекова Памбуковица са седиштем у Памбуковици бб 

8. Јединиса за издаваље готових лекова Радљево са седиштем у Радљеву бб 
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У складу са дописом Апотекарске установе Ваљево бр. 865 од 9. септембра 2020. 

године упућеном Граду Ваљеву, Оделељу за друштвене делатности, приликом изавања и 

организовања самосталне Апотекарске установе „Ваљево“ из Здравственог центра Ваљево 

1993. године није урађен Деобни биланс, иако је то обавеза код статусне промене, па до 

данас нису разграничена имовина, права и обавезе са тадашњим Здравственим центром и 

Домовима здравља који су се касније издвајали из Здравственог центра, а у којима раде 

апотеке. Такође, наводи се да је апотека исто редовно наводила у својим Извештајима о 

раду, које је разматрала Скупштина Града Ваљева и захтевала да се изврши разграничење 

имовине са Здравственим центром, што до датума овог Извештаја није учињено. У вези са 

осталим општинама, наводи се да нису били у могућности да траже решење овог питања.  

 

Одељење за имовинске послове и општу управу у свом Обавештењу Сл./2020-08 од 

9. септембра 2020. године наводи да Град Ваљево, као оснивач Апотекарске установе 

Ваљево, није донео ни једну одлуку о преносу права коришћења на објектима (пословним 

просторијама) који су у јавној својини града, а које користи ова установа. Наводи се да је 

постојола прећутна сагласност о коришћењу простора. 

 

Апотекарска установа Ваљево се обратила Скупштини града Ваљева 16. јануара 

2020. године бр. 98 Захтевом за измену Одлуке о организовању Апотекарске установе 

Ваљево у Ваљеву.  

 

Наведена одлука до датума овог  Извештаја предложена од стране Градске управе 

за доношење Градском већу и Скупштини града Ваљева.  

 

Апотекарска установа Ваљево је доставила образложење да је огранак Мионица затворен 

због недостатка потребног кадра и робе.  

Дом здравља Мионица се обратила 28. новембра 2019 године у допису број 2566/2019 са 

молбом Апотекарској установи Ваљево у вези са званичним обавештењу о даљим 

намерама и активностима везано за апотеку у амбуланти у Врујицима. Општинско веће 

Мионица је донело Одлуку бр. 2661/2019 од 10. децембра 2019. године којом раскида 

уговор о закупу пословног простора у Амбуланти Врујци у Бањи Врујци са отказним 

роком од 8 дана од пријема одлуке и обавезу предаје пословних просторија испражњене 

од лица и ствари. У образложењу Одлуке наводи се да је закупац преостао да обавља своју 

делатност у простору у Амбуланти Врујци у Вања Врујци без најаве и без образложења 

чим е је умањен квалитет и угрожено пружање здравствене зашттите које обезбеђује Дом 

здравља Мионица према становништву 9 околних места, те да услед сталне потребе за 

адеквантом здравственом заштитом у сфери апотекарске делатности, Постоји потреба да 

се на други начин обезбеди пружање овог вида здравстене заштите својим корисницима. 

Примопредаја је према доступној документацији извршена 18. децембра 2019. године. 

Управни одбор Апотекарске установе „Ваљево“ је 30. децембра  2019. године донео 

Одлуку да на териротирији општине Мионица престаје са радом јединица за издавање 

готових Врујци дана 23. новембра 2019. године. 

 

Управни одбор Апотекарске установе „Ваљево“ је 30. децембра  2019. године донео 

Одлуку да на териротирији општине Ваљево престају са радом огранак Уб од 27. 

децембра 2019. године јединица за издавање готових лекова Радљево (редни број 2) од 11. 

децембра 2019. године, јединица за издравање готових лекова Бањани (редни број 3)  од 

13. децембра 2019. године и јединица за издавање готових лекова Памбуковица (редни 

број 4) од 12. децембра 2019. године. У образложењу је наведено да правоснашноми 

извршном пресудом Апелационог суда у Београду бр. 4235/2018 од 6. марта 2019. године 

наложено је Апотекарској установи „Ваљево“ да пословни простор који је део објекта 

зграде Дома здравља Уб у улици Добросава Симића бр. 1 у Убу у коме делатност обавља 
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огранак Апотеке Ваљево ослободи од лица и ствари и преда општини Уб као вланику 

простора. Општина Уб као носилац јавне својине над овим простором, расписала је оглас 

25. новембра 2019. године и 19 децембра 2019. године за издравање у закуп простора на 

период од 5 година, уз преузимање свих запослених радника (10 радника)т. Поред 

наведеног простора оглашено је и издавање јединица за издаваље готових лекова Радљево, 

Памбуковица и Бањани. 

 

Председник општине Уб је дописом број: 020/2021-01 од 25. јуна 2021. године 

обавестио град Ваљево који је оснивач Апотекарске установе Ваљево да је на територији 

општине Уб апотекарска делатност обезбеђена према тржишним условима. 

Председник општине Мионица је дописом број: сл/2021 од 6. јула 2021. године 

обавестио град Ваљево да у општини Мионица не постоји потреба за фармацеутском 

здравственом заштитом грађана од стране Апотекарске установе Ваљево. Наведеној 

установи је општина Мионица омогућила бесплатан закуп просторија за пружање 

фармацеутских услуга, али је иста престала са радом. Како у општини Мионица тренутно 

послује пет апотека, сразмерно броју становника општине Мионица, не постоји потреба за 

обављањем апотекарске делатности од стране Апотекарске установе Ваљево. 

Председник општине Лајковац је дописом број: сл/21-1 од 2. јула 2021. године 

обавестио је град Ваљево да је Апотекарска установа Ваљево на задовољавајући начин 

обављала фармацеутску здравствену заштиту становника општине Лајковац на примарном 

нивоу здравствене заштите у периоду када ја ективно обављала своју делатност. 

Председник општине Љиг је дописом II број: сл/2021  од 12. јула 2021. године 

обавестио је град Ваљево да је Општина Љиг сагласна да фармацеутску здравствену 

заштиту грађана на примарном нивоу здравствене  заштите на територији општине Љиг 

обавља Апотекарска установа Ваљево, с тим што су нагласили да општина Љиг не прихвата 

дуговања наведене установе с обзиром да се, од дана оснивања па до дана давња 

сагласности, обавезе Апотекарске установе Ваљево нису финансирале из буџета Општине 

Љиг. 

Председник општине Осечина дописом број: 03-30/2021 од 2. јула 2021. године 

обавестио је град Ваљево да је Општина Осечина сагласна да фармацеутску здравствену 

заштиту грађана на примарном нивоу здравствене  заштите на територији општине Осечина 

обавља Апотекарска установа Ваљево, с тим што су нагласили да општина Осечина не 

прихвата дуговања наведене установе с обзиром да се, од дана оснивања па до дана давња 

сагласности, обавезе Апотекарске установе Ваљево нису финансирале из буџета Општине 

Осечина. 

Градоначелник  града Ваљева је дописом Број: 06-83/2021-01 од 9. јула 2021. године 

обавестио Министарство здравља да су се локалне самоуправе Мионица, Лајковац и Уб 

обратиле граду Ваљеву и потврдиле да не учекују фармацеутску здравствену заштиту на 

примарном нивоу здравствене заштите, сходно Уредби о плану мреже здравствених 

установа. Како би Апотекарска установа Ваљево могла да у што краћем року настави са 

несметаним обављањем здравствене делатности, градоначелник града Ваљева је тражио да 

Министарство здравља предузме све мере у складу са законом, како би се измениле одредбе 

Уредбе о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС” бр. 5/20, 11/20, 

52/20, 88/20, 62/21 и 69/21). 

 

 На основу Одлуке о оснивању Клиничко-болничког центра Косовска Митровица 

(,,Службени гласник РС” број 11/21), донетој у складу са Уредбом о плану мреже 

здравствених установа (,,Службени гласник РС” бр. 5/20. 11/20, 52/20, 88/20 и 62/21), 

којом се Дом здравља Зубин Поток налази у саставу Клиничко-болничког центра 

Косовска Митровица. Дом здравља Зубин Поток поднео је захтев за задржавање статуса 

самосталне здравствене установе са својством правног лица. 
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Уредбом о измени Уредбе о плану мреже здравствених која је објављена у 

Службеном Гласнику РС број 69 од 9. јула 2021. године формиран је Дом здравља Зубин 

Поток (за општину Зубин Поток) као самостална здравствена установа. Истовремено, 

техничком омашком није брисан Дом здравља Зубин Поток из састава Клиничко-

болничког центра Косовска Митровица, те је сада у Уредби предвиђен и као самостална 

здравствене установа и као организациона јединица Клиничко-болничког центра Косовска 

Митровица. 

Обзиром на напред наведено, као и да је Дом здравља Зубин Поток формиран као 

самостална здравствена установа неопходно је брисати Дом Здравља Зубин Поток из 

састава Клиничко-болничког центра Косовска Митровица. 

 

На основу Одлуке о оснивању Клиничко-болничког центра Косовска Митровица 

(,,Службени гласник РС” број 11/21), донетој у складу са Уредбом о плану мреже 

здравствених установа (,,Службени гласник РС” бр. 5/20, 11/20, 52/20, 88/20 и 62/21), 

којом се Дом здравља Зубин Поток налази у саставу Клиничко-болничког центра 

Косовска Митровица. Дом здравља Зубин Поток поднео је захтев за задржавање статуса 

самосталне здравствене установе са својством правног лица. 

Уредбом о измени Уредбе о плану мреже здравствених која је објављена у 

Службеном Гласнику РС број 68 од 9. јула 2021. године формиран је Дом здравља Зубин 

Поток (за општину Зубин Поток) као самостална здравствена установа. Истовремено, 

техничком омашком није брисан Дом здравља Зубин Поток из састава Клиничко-

болничког центра Косовска Митровица, те је сада у Уредби предвиђен и као самостална 

здравствене установа и као организациона јединица Клиничко-болничког центра Косовска 

Митровица. 

Обзиром на напред наведено, као и да је Дом здравља Зубин Поток формиран као 

самостална здравствена установа неопходно је брисати Дом Здравља Зубин Поток из 

састава Клиничко-болничког центра Косовска Митровица. 

2. Циљеви који се доношењем уредбе постижу 

 

 Апотекарска установа Ваљево врши апотекарску делатност на територији града 

Ваљева и општина Осечина и Љиг, а престаје да врши апотекарску делатност на 

територији општина Уб, Мионица и Лајковац; 

 Издвајање Дома здравља Зубин Поток из састава Клиничко-болничког центра 

Косовска Митровица 

 

 

   3. Друга  могућност за решавање проблема 
Није постојала законска могућност да се проблеми који се решавају овом уредбом 

уреде на другачији начин од доношења Уредбе о изменама Уредбе о Плану мреже 

здравствених установа. 

 

4. Зашто је доношење уредбе најбоље за решавање проблема 

Брисање општина Уб, Мионица и Лајковац из састава Апотекарске установе 

Ваљево, као и брисање Дома здравља Зубин Поток из састава Клиничко-болничко центра 

Косовска Митровица може се уредити искључиво на овај начин, с обзиром да члан 29. 

став 1.  Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС” број 25/19), предвиђа да 

се здравствена установа у јавној својини оснива у складу са Уредбом о Плану мреже 

здравствених установа.  

 

5. На кога ће и како ће утицати предложена решења 

 



13 

 

Наведена решења ће утицати на становнике општина Уб, Мионица и Лајковац 

обзиром да ће издвајањем ових општина из састава Апотекарске установе Ваљево, 

становницима ових општина фармацеутска здравствена заштита на примарном нивоу 

здравствене заштите бити пружена на адекватнији и ефикаснији начин, како су се 

изјаснили председници ових општина. Такође, Апотекарска установа Ваљево ће наставити 

са несметаним обављањем апотекарске делатности на територији града Ваљева и општина 

Осечина и Љиг. 

Дом здравља Зубин Поток је здравствена установа која спада у ред од једне од 

највећих државних институција на територији општине Зубин Поток, а обавља 

здравствену заштиту на примарном нивоу здравствене заштите за све категорије 

становништва у 63 насељена места у општини Зубин Поток (као и неколико села у 

општинама Исток и Србица) са преко 14000 становника/корисника. 

На основу изнетог, захтев за задржавање статуса Дома здравља Зубин Поток као 

самосталне здравствене установе са својством правног лица је основан. 

 

6. Трошкови које ће примена Уредбе изазвати код грађана и привреде, посебно 

малих и средњих предузећа 

 

За спровођење ове уредбе нису потребна додатна финансијска средства из буџета 

Републике Србије. Председници општина Мионица, Лајковац и Уб су у својим дописима 

навели да је на територији ових општина обезбеђена адекватна фармацеутска заштита за 

становнике ових општина. Такође, оснивач апотекарских установа је јединица локалне 

самоуправе, град односно општина, па сходно томе издвајање појединих огранака апотека 

не изазива додатне трошкове у буџету Републике Србије. 

 Дом здравља Зубин Поток пружа здравствену заштиту становништву из следећих 

области: опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи са 

санитетским превозом, поливалентне патронаже, кућног лечења и здравствене неге, 

лабораторијске и радиолошке дијагностике, стоматолошке и здравствене заштите, интерне 

медицине, офталмологије, оториноларингологије и психијатрије. 

У претходних неколико година локална самоуправа узела је активно учешће у 

циљу побољшања пружања здравствених услуга на територји општине Зубин Поток. Сва 

улагања и независно деловање представља снажну подршку локалној привреди и 

економији али и новим активностима које општина покушава да реализује на терену. 

Креирање институционалног оквира у коме ће дом здравља функционисати 

самостално као правно лице и уз даљу сарадњу са општином Зубин поток и привредним 

субјектима, нема никакве дилеме да ће се здравствене услуге и кадровска структура 

унапредити. 

Обзиром да је формиран Дом здравља Зубин Поток као посебна здравствена 

установа, неопходно је брисати из састава Клиничко-болничког центра Косовска 

Митровица. 

 

7. Да ли позитивни ефекти оправдавају трошкове 

 

Позитивни ефекти оправдавају трошкове спровођења Уредбе.  

 

8. Да ли акт стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну 

конкуренцију 

 

Уредба нема директан утицај на појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренција. 

 

9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове 
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Председници општина Мионица, Лајковац и Уб су се изјаснили да не постоји потреба за 

пружањем фармацеутске здравствене заштите од стране Апотекарске установе Ваљево, а 

са наведеним је сагласан и градоначелник града Ваљева, који се обратио Министарству 

здравља у циљу предузимања свих мера у складу са законом, како би се измениле одредбе 

Уредбе о плану мреже здравствених установа. 

Брисање Дома здравља Зубин Поток из састава Клиничко-болничког центра Косовска 

Митровица има пуну подршку руководства општине Зубин Поток са чијим је ставом 

упознат и директор Канцеларије за Косово и Метохију, г-дин Петар Петковић.  

 

 10. Које ће мере бити предузете да би се остварили разлози доношења Уредбе 

 

Није потребно предузимате додатне мере јер је на територији општина Мионица, 

Лајковац и Уб кое се издвајају из састава Апотекарске установе Ваљево обезбеђена 

фармацеутска здравствена заштита на примарном нивоу здравствене заштите, у складу са 

дописима председника ових општина. 

Дом здравља Зубин Поток до доношења Одлуке о образовању Клиничко-болничког 

центра Косовска Митровица већ функционисао као посебна здравствена установа. 

 

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДAБA  КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ 

ТАБЕЛА ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАСПОРЕДА И ПОСТЕЉНИХ КАПАЦИТЕТА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

ТАБЕЛА ТЕРИТОРИЈАЛНОГ РАСПОРЕДА И ПОСТЕЉНИХ КАПАЦИТЕТА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 

Р. 

бр. 
Назив управног округа - здравствене установе 

Број 

постеља 

I. Севернобачки управни округ 

1. Апотекарска установа Суботица   

2. Дом здравља Бачка Топола (са стационаром) 10 

3. Дом здравља Мали Иђош   

4. Дом здравља Суботица   

5. Општа болница Суботица 670 

6. Завод за јавно здравље Суботица   

II. Средњобанатски управни округ 

1. Апотекарска установа Зрењанин   

2. Дом здравља Житиште   

3. Дом здравља Зрењанин   

4. Дом здравља Нова Црња   

5. Дом здравља Нови Бечеј   

6. Дом здравља Сечањ   

7. Општа болница Зрењанин 600 
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8. 
Специјална болница за плућне болести Зрењанин (за акутне болести 40 и за 

продужено лечење 120 постеља) 
160 

9. Специјална болница за рехабилитацију Меленци 300 

10. Завод за јавно здравље Зрењанин   

III. Севернобанатски управни округ 

1. Апотекарска установа Кикинда   

2. Апотекарска установа Сента   

3. Дом здравља Ада   

4. Дом здравља Кањижа   

5. Дом здравља Кикинда   

6. Дом здравља Нови Кнежевац (са стационаром) 30 

7. Дом здравља Сента   

8. Дом здравља Чока   

9. Општа болница Кикинда 280 

10. Општа болница Сента 240 

11. Специјална болница за психијатријске болести Нови Кнежевац 300 

12. Специјална болница за рехабилитацију Бања Кањижа 140 

13. Завод за јавно здравље Кикинда   

IV. Јужнобанатски управни округ 

1. Апотекарска установа Вршац   

2. Апотекарска установа Панчево   

3. Дом здравља Алибунар   

4. Дом здравља Бела Црква   

5. Дом здравља Вршац   

6. Дом здравља Ковачица   

7. Дом здравља Ковин   

8. Дом здравља Опово   

9. Дом здравља Панчево   

10. Дом здравља Пландиште   

11. Општа болница Вршац 290 

12. Општа болница Панчево 660 

13. Специјална болница за плућне болести Бела Црква 200 
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14. Специјална болница за психијатријске болести Вршац 900 

15. Специјална болница за психијатријске болести Ковин 1.000 

16. Завод за јавно здравље Панчево   

V. Западнобачки управни округ 

1. Апотекарска установа Сомбор   

2. Дом здравља Апатин   

3. Дом здравља Кула   

4. Дом здравља Оџаци (са стационаром) 25 

5. Дом здравља Сомбор   

6. Општа болница Сомбор 732 

7. Специјална болница за рехабилитацију "Јунаковић" Апатин 140 

8. Завод за јавно здравље Сомбор   

VI. Јужнобачки управни округ 

1. Апотекарска установа Врбас   

2. Апотекарска установа Нови Сад   

3. Дом здравља Бач   

4. Дом здравља Бачка Паланка   

5. Дом здравља Бачки Петровац   

6. Дом здравља Беочин   

7. Дом здравља Бечеј   

8. Дом здравља Врбас   

9. Дом здравља Жабаљ   

10. Дом здравља Нови Сад (и за општину Сремски Карловци)   

11. Дом здравља Србобран   

12. Дом здравља Темерин   

13. Дом здравља Тител   

14. Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад   

15. Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад   

16. Завод за ургентну медицину Нови Сад   

17. Општа болница Врбас 270 

18. Специјална болница за реуматске болести Нови Сад 70 
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19. Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад 350 

20. Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, Сремска Каменица 225 

21. Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица 312 

22. Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица 311 

23. Клиника за денталну медицину Војводине, Нови Сад 25 

24. Универзитетски клинички центар Војводине, Нови Сад 1.425 

25. Завод за антирабичну заштиту, Нови Сад   

26. 
Завод за трансфузију крви Војводине, Нови Сад (за територију Аутономне 

покрајине Војводине) 
  

27. 
Институт за јавно здравље Војводине, Нови Сад (за територију Аутономне 

покрајине Војводине) 
  

28. Војна болница Нови Сад 60 

VII. Сремски управни округ 

1. Апотекарска установа Сремска Митровица   

2. Дом здравља Инђија   

3. Дом здравља Ириг   

4. Дом здравља Пећинци   

5. Дом здравља Рума (са стационаром) 10 

6. Дом здравља Сремска Митровица   

7. Дом здравља Стара Пазова   

8. Дом здравља Шид   

9. Општа болница Сремска Митровица 513 

10. 
Специјална болница за неуролошка и посттрауматска стања Стари 

Сланкамен (за лечење 20 и за рехабилитацију 275 постеља) 
295 

11. Специјална болница за рехабилитацију Врдник 90 

12. Завод за јавно здравље Сремска Митровица   

VIII. Мачвански управни округ 

1. 
Апотекарска установа Лозница (за град Лозницу и општине Крупањ, Мали 

Зворник и Љубовија) 
  

2. 
Апотекарска установа Шабац (за град Шабац и општине Богатић, 

Владимирци и Коцељева) 
  

3. Дом здравља Богатић   

4. Дом здравља Владимирци   
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5. Дом здравља Коцељева   

6. Дом здравља Крупањ (са стационаром) 8 

7. Дом здравља Љубовија (са стационаром) 20 

8. Дом здравља Мали Зворник   

9. 
Здравствени центар Лозница 

(Дом здравља Лозница и Општа болница Лозница) 
461 

10. 
Здравствени центар Шабац 

(Дом здравља Шабац и Општа болница Шабац) 
575 

11. Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача 200 

12. Завод за јавно здравље Шабац   

IX. Колубарски управни округ 

1. 

Апотекарска установа Ваљево (за град Ваљево и општине Лајковац, 

Мионица, Осечина, Љиг и Уб) 

АПОТЕКАРСКА УСТАНОВА ВАЉЕВО (ЗА ГРАД ВАЉЕВО И 

ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА И ЉИГ) 

  

2. Дом здравља Лајковац   

3. Дом здравља Љиг   

4. Дом здравља Мионица   

5. Дом здравља Осечина   

6. Дом здравља Уб   

7. 
Здравствени центар Ваљево 

(Дом здравља Ваљево и Општа болница Ваљево) 
657 

8. Завод за јавно здравље Ваљево   

X. Подунавски управни округ 

1. Апотекарска установа Велика Плана   

2. Апотекарска установа Смедерево   

3. Апотекарска установа Смедеревска Паланка   

4. Дом здравља Велика Плана   

5. 
Здравствени центар Смедерево 

(Дом здравља Смедерево и Општа болница Смедерево) 
399 

6. 

Здравствени центар Смедеревска Паланка 

(Дом здравља Смедеревска Паланка и Општа болница Смедеревска 

Паланка) 

300 

7. Завод за јавно здравље Смедерево   

XI. Браничевски управни округ 
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1. 
Апотекарска установа Пожаревац (за град Пожаревац и општине Велико 

Градиште, Голубац, Кучево, Мало Црниће, Петровац, Жагубица и Жабари) 
  

2. Дом здравља Велико Градиште   

3. Дом здравља Голубац   

4. Дом здравља Жабари   

5. Дом здравља Жагубица   

6. Дом здравља Кучево   

7. Дом здравља Мало Црниће   

8. 
Здравствени центар Петровац на Млави 

(Дом здравља Петровац на Млави и Општа болница Петровац на Млави) 
138 

9. 
Здравствени центар Пожаревац (Дом здравља Пожаревац и Општа болница 

Пожаревац) 
530 

10. Завод за јавно здравље Пожаревац   

XII. Шумадијски управни округ 

1. Апотекарска установа Аранђеловац   

2. 
Апотекарска установа Крагујевац (за град Крагујевац и општине Баточина, 

Лапово, Рача, Топола и Кнић) 
  

3. Дом здравља Баточина   

4. Дом здравља Кнић   

5. Дом здравља Крагујевац   

6. Дом здравља Лапово   

7. Дом здравља Рача   

8. Дом здравља Топола   

9. Завод за денталну медицину Крагујевац   

10. Завод за здравствену заштиту радника Крагујевац   

11. Завод за ургентну медицину Крагујевац   

12. 
Здравствени центар Аранђеловац 

(Дом здравља Аранђеловац и Општа болница Аранђеловац) 
142 

13. 

Специјална болница за рехабилитацију ,,Буковичка Бања" Аранђеловац (за 

лечење деце оболеле од шећерне болести 40 и за рехабилитацију 50 

постеља) 

90 

14. Универзитетски клинички центар Крагујевац 1.118 

15. Институт за јавно здравље Крагујевац   

XIII. Поморавски управни округ 
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1. Апотекарска установа Јагодина   

2. Апотекарска установа Параћин   

3. Дом здравља Деспотовац (са стационаром) 10 

4. Дом здравља Рековац   

5. Дом здравља Свилајнац (са стационаром) 10 

6. 
Здравствени центар Јагодина 

(Дом здравља Јагодина и Општа болница Јагодина) 
270 

7. 
Здравствени центар Параћин 

(Дом здравља Параћин и Општа болница Параћин) 
171 

8. 
Здравствени центар Ћуприја 

(Дом здравља Ћуприја и Општа болница Ћуприја) 
469 

9. Завод за јавно здравље Ћуприја   

XIV. Борски управни округ 

1. Апотекарска установа Бор (за општине Бор, Кладово, Неготин и Мајданпек)   

2. 
Здравствени центар Бор 

(Дом здравља Бор и Општа болница Бор) 
310 

3. 
Здравствени центар Кладово 

(Дом здравља Кладово и Општа болница Кладово) 
135 

4. 
Здравствени центар Мајданпек 

(Дом здравља Мајданпек и Општа болница Мајданпек) 
50 

5. 
Здравствени центар Неготин 

(Дом здравља Неготин и Општа болница Неготин) 
190 

XV. Зајечарски управни округ 

1. 
Апотекарска установа Зајечар (за град Зајечар и општине Бољевац, 

Сокобања, Књажевац) 
  

2. Дом здравља Бољевац   

3. Дом здравља Сокобања   

4. 
Здравствени центар Зајечар 

(Дом здравља Зајечар и Општа болница Зајечар) 
430 

5. 
Здравствени центар Књажевац 

(Дом здравља Књажевац и Општа болница Књажевац) 
120 

6. 
Специјална болница за неспецифичне плућне болести ,,Сокобања" (за 

лечење 125 и за рехабилитацију 165 постеља) 
290 

7. Специјална болница за плућне болести ,,Озрен", Сокобања 150 

8. 
Специјална болница за рехабилитацију ,,Гамзиград", Зајечар (за лечење 10 

и за рехабилитацију 90 постеља) 
100 
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9. Завод за јавно здравље Зајечар (за Зајечарски и Борски управни округ)   

XVI. Златиборски управни округ 

1. 

Апотекарска установа Ужице (за град Ужице и општине Ариље, Бајина 

Башта, Косјерић, Нова Варош, Пожега, Прибој, Пријепоље, Сјеница и 

Чајетина) 

  

2. Здравствени центар Прибој (Општа болница Прибој и Дом здравља Прибој) 110 

3. 
Здравствени центар Пријепоље (Пријепоље 170 постеља) (Општа болница 

Пријепоље и Дом здравља Пријепоље) 
170 

4. 

Здравствени центар Ужице (Ужице 740 постеља, одељење Пожега 60 

постеља) 

(Општа болница Ужице, одељење Нова Варош 30 постеља, одељење 

Сјеница 30 постеља и Дом здравља Ужице, Дом здравља Чајетина, Дом 

здравља Ариље, Дом здравља Бајина Башта са стационаром 20 постеља, 

Дом здравља Косјерић, Дом здравља Нова Варош, Дом здравља Пожега, 

Дом здравља Сјеница) 

860 + 

20 ДЗ 

Бајина 

Башта 

5. 
Специјална болница за болести штитасте жлезде и болести метаболизма 

"Златибор" Чајетина (за радиотерапију 2 и за рехабилитацију 70 постеља) 
72 

6. Завод за јавно здравље Ужице   

XVII. Моравички управни округ 

1. Апотекарска установа Горњи Милановац   

2. Апотекарска установа Чачак (за град Чачак и општине Ивањица и Лучани)   

3. Дом здравља Ивањица (са стационаром) 20 

4. Дом здравља Лучани (са стационаром) 10 

5. 
Здравствени центар Горњи Милановац 

(Дом здравља Горњи Милановац и Општа болница Горњи Милановац) 
150 

6. Здравствени центар Чачак (Дом здравља Чачак и Општа болница Чачак) 527 

7. Специјална болница за рехабилитацију Ивањица 90 

8. Завод за јавно здравље Чачак   

XVIII. Рашки управни округ 

1. 
Апотекарска установа Краљево (за град Краљево и општине Врњачка Бања 

и Рашка) 
  

1а Апотекарска установа Нови Пазар (за град Нови Пазар)   

2. Дом здравља Врњачка Бања   

3. Дом здравља Рашка (са стационаром) 15 

4. Дом здравља Тутин   

5. Здравствени центар Краљево 580 
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(Дом здравља Краљево и Општа болница Краљево) 

6. 
Здравствени центар Нови Пазар 

(Дом здравља Нови Пазар и Општа болница Нови Пазар) 
420 

7. Општа болница Тутин 60 

8. Специјална болница за интерне болести Врњачка Бања 70 

9. 
Специјална болница за лечење и рехабилитацију ,,Меркур" Врњачка Бања 

(за лечење 70 и за рехабилитацију 300 постеља) 
370 

10. 
Специјална болница за прогресивне мишићне и неуромишићне болести 

Нови Пазар (за лечење 80 и за рехабилитацију 100 постеља) 
180 

11. Специјална болница за рехабилитацију ,,Агенс" Матарушка Бања, Краљево 140 

12. 
Завод за јавно здравље Краљево (за град Краљево и општине Врњачка Бања 

и Рашка) 
  

13. Завод за јавно здравље Нови Пазар (за град Нови Пазар и општину Тутин)   

XIX. Расински управни округ 

1. 
Апотекарска установа Крушевац (за град Крушевац и општине 

Александровац, Брус, Варварин, Трстеник и Ћићевац) 
  

2. Дом здравља Александровац (са стационаром) 10 

3. Дом здравља Брус (са стационаром) 10 

4. Дом здравља Варварин   

5. Дом здравља Трстеник   

6. Дом здравља Ћићевац   

7. 
Здравствени центар Крушевац 

(Дом здравља Крушевац и Општа болница Крушевац) 
595 

8. Специјална болница за рехабилитацију "Рибарска Бања", Крушевац 260 

9. Завод за јавно здравље Крушевац   

XX. Нишавски управни округ 

1. 
Апотекарска установа Ниш (за град Ниш и општине Алексинац, Гаџин Хан, 

Мерошина, Ражањ, Сврљиг) 
  

2. Дом здравља Гаџин Хан   

3. Дом здравља Дољевац   

4. Дом здравља Мерошина   

5. Дом здравља Ниш   

6. Дом здравља Ражањ   

7. Дом здравља Сврљиг   
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8. Завод за здравствену заштиту радника Ниш   

9. Завод за здравствену заштиту студената Ниш   

10. Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш   

11. Завод за ургентну медицину Ниш   

12. 
Здравствени центар Алексинац 

(Дом здравља Алексинац и Општа болница Алексинац) 
135 

13. Специјална болница за психијатријске болести ,,Горња Топоница", Ниш 800 

14. 
Институт за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш (за кардиологију 

40, за ортопедију 40, за реуматологију 40 и за рехабилитацију 350 постеља) 
470 

15. Клиника за денталну медицину Ниш 25 

16. Универзитетски клинички центар Ниш 1.525 

17. 
Завод за судску медицину Ниш (за Нишавски, Пчињски, Јабланички, 

Пиротски, Зајечарски, Топлички, Борски и Расински управни округ) 
  

18. Завод за трансфузију крви Ниш   

19. Институт за јавно здравље Ниш (за Нишавски и Топлички управни округ)   

20. Војна болница Ниш 100 

XXI. Топлички управни округ 

1. 
Апотекарска установа Прокупље (за општине Блаце, Житорађа, 

Куршумлија и Прокупље) 
  

2. Дом здравља Блаце   

3. Дом здравља Житорађа   

4. Дом здравља Куршумлија (са стационаром) 20 

5. 
Здравствени центар Прокупље 

(Дом здравља Прокупље и Општа болница Прокупље) 
353 

XXII. Пиротски управни округ 

1. 
Апотекарска установа Пирот (за општине Пирот, Бабушница и 

Димитровград) 
  

2. Дом здравља Бабушница (са стационаром) 10 

3. Дом здравља Бела Паланка   

4. Дом здравља Димитровград (са стационаром) 10 

5. 
Здравствени центар Пирот 

(Дом здравља Пирот и Општа болница Пирот) 
332 

6. Завод за јавно здравље Пирот   

XXIII. Јабланички управни округ 
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1. 
Апотекарска установа Лесковац (за град Лесковац и општине Бојник, 

Власотинце, Црна Трава, Лебане и Медвеђа) 
  

2. Дом здравља Бојник   

3. Дом здравља Власотинце (за општине Власотинце и Црна Трава)   

4. Дом здравља Лебане   

5. Дом здравља Медвеђа   

6. 
Здравствени центар Лесковац 

(Дом здравља Лесковац и Општа болница Лесковац) 
795 

7. Специјална болница за рехабилитацију "Гејзер" Сијаринска Бања, Медвеђа 50 

8. Завод за јавно здравље Лесковац   

XXIV. Пчињски управни округ 

1. Апотекарска установа Бујановац   

2. 
Апотекарска установа Врање (за град Врање и општине Босилеград, 

Прешево, Сурдулица, Трговиште и Владичин Хан) 
  

3. Дом здравља Босилеград (са стационаром) 10 

4. Дом здравља Бујановац   

5. Дом здравља Владичин Хан   

6. Дом здравља Прешево (са породилиштем) 10 

7. Дом здравља Трговиште   

8. 
Здравствени центар Врање 

(Дом здравља Врање и Општа болница Врање) 
543 

9. 
Здравствени центар Сурдулица 

(Дом здравља Сурдулица и Општа болница Сурдулица) 
145 

10. 
Специјална болница за плућне болести Сурдулица (за лечење: акутних 

болести 45 и хроничних болести 55 постеља) 
100 

11. Специјална болница за рехабилитацију Бујановац 40 

12. Завод за јавно здравље Врање   

XXV. Аутономна покрајина Косово и Метохија 

1. Апотекарска установа Косовска Митровица   

2. Дом здравља Пећ (за општине Пећ, Исток, Ђаковица, Дечани и Клина)   

3. 
Дом здравља Штрпце (за општине Штрпце, Гора, Призрен, Качаник, Сува 

Река и Ораховац) 
  

3а Дом здравља Звечан (за општину Звечан)  

3б Дом здравља Зубин поток (за општину Зубин Поток)  
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4. 

Здравствени центар Гњилане (здравствена заштита на примарном и 

секундарном нивоу за општине Гњилане, Косовска Каменица, Витина и 

Ново Брдо) 

530 

5. 

Клиничко-болнички центар Косовска Митровица (здравствена заштита на 

примарном и секундарном нивоу за општине Косовска митровица, 

Лепосавић, Звечан, Зубин Поток и Србица, као и здравствена заштита на 

терцијарном нивоу за све становнике на територији ап ким) 

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР КОСОВСКА МИТРОВИЦА 

(ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРИМАРНОМ И СЕКУНДАРНОМ 

НИВОУ ЗА ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЛЕПОСАВИЋ И 

СРБИЦА, КАО И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ТЕРЦИЈАРНОМ 

НИВОУ ЗА СВЕ СТАНОВНИКЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП КИМ) 

700 

6. 

Клиничко-болнички центар Приштина (здравствена заштита на примарном 

и секундарном нивоу за становнике града Приштина и општина Вучитрн, 

Обилић, Косово Поље, Липљан, Урошевац, Подујево, Штимље и Глоговац, 

као здравствена заштита на терцијарном нивоу за све становнике на 

територији АП КиМ) 

2.325 

7. Завод за јавно здравље Косовска Митровица   

XXVI. Град Београд 

1. Апотекарска установа Београд   

2. Дом здравља Барајево   

3. Дом здравља Вождовац   

4. Дом здравља Врачар   

5. Дом здравља Гроцка   

6. Дом здравља Звездара   

7. Дом здравља Земун   

8. Дом здравља Лазаревац (са породилиштем) 10 

9. Дом здравља Младеновац   

10. Дом здравља Нови Београд   

11. Дом здравља Обреновац   

12. Дом здравља Палилула   

13. Дом здравља Раковица   

14. Дом здравља Савски венац   

15. Дом здравља Сопот   

16. Дом здравља Стари град   

17. Дом здравља Сурчин   

18. Дом здравља Чукарица   
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19. Градски завод за геријатрију и палијативно збрињавање   

20. Градски завод за кожне и венеричне болести   

21. Градски завод за плућне болести и туберкулозу   

22. Градски завод за ургентну медицину   

23. Завод за здравствену заштиту радника Министарства унутрашњих послова   

24. Завод за здравствену заштиту студената (са стационаром) 20 

25. Специјална болница за болести зависности 65 

26. Специјална болница за интерне болести Лазаревац 30 

27. Специјална болница за интерне болести Младеновац 127 

28. Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику 180 

29. Специјална болница за церебралну парализу и развојну неурологију 110 

30. Специјална болница за цереброваскуларне болести ,,Свети Сава" 250 

31. Гинеколошко-акушерска клиника ,,Народни фронт" 330 

32. Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину 45 

33. 
Клиника за психијатријске болести ,,Др Лаза Лазаревић" (за лечење: 

акутних болести и стања 250 и хроничних стања 250 постеља) 
500 

34. Клиника за рехабилитацију ,,Др Мирослав Зотовић" (за лечење) 340 

35. Клиничко-болнички центар ,,Бежанијска коса" 360 

36. Клиничко-болнички центар ,,Др Драгиша Мишовић - Дедиње" 546 

37. Клиничко-болнички центар ,,Звездара" 786 

38. Клиничко-болнички центар "Земун" 640 

39. Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије ,,Др Вукан Чупић" 400 

40. Институт за кардиоваскуларне болести ,,Дедиње" 200 

41. Институт за ментално здравље 120 

42. Институт за неонатологију 160 

43. Институт за онкологију и радиологију Србије 360 

44. Институт за ортопедију Бањица 520 

45. Институт за реуматологију 170 

46. 
Институт за рехабилитацију (за лечење 10, за рехабилитацију 

кардиолошких болесника 70 и за рехабилитацију 300 постеља) 
380 

47. Универзитетска дечја клиника 292 

48. Универзитетски клинички центар Србије 3.150 



27 

 

49. Градски завод за јавно здравље Београд   

50. Завод за биоциде и медицинску екологију   

51. 
Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију ,,Др Цветко 

Брајовић" (са стационаром) 
30 

52. Институт за вирусологију, вакцине и серуме ,,Торлак"   

53. 
Институт за медицину рада Србије ,,Др Драгомир Карајовић" (са 

стационаром) 
40 

54. Институт за јавно здравље Србије ,,Др Милан Јовановић Батут"   

55. Институт за трансфузију крви Србије   

56. 
Центар војномедицинских установа Београд (Војномедицински центар 

Бежанијска коса и Војномедицински центар Славија амбуланта "Церак") 
  

57. Војномедицинска академија 500 
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