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

Upravno vijeće Ljekarne Osijek na sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine donijelo je
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Osijek.
Ovim izmjenama i dopunama mijenja se organizacijski ustroj, odnosno članak 17. stavci 2., 3.
i 4. Statuta.
Ljekarna Osijek reorganizirat će postojeću organizacijsku jedinicu Zajedničke službe tako što
će umjesto Računovodstveno-knjigovodstvene i financijske službe, Pravne i opće službe i Uprave imati
u okviru iste: Ranateljstvo - u sklopu kojeg je i Ured ravnatelja, Računovodstveno-financijsku službu,
Pravnu i opću službu i Službu nabave.
Sukladno članku 72. stavak 2. podstavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine"
broj 150/08., 71/10., 139/10. i 22/11.) statut je osnovni opći akt zdravstvene ustanove kojim se osobito,
između ostaloga, uređuje organizacija zdravstvene ustanove.
Naime, Ljekarna Osijek namjerava organizirati objedinjenu nabavu za sve svoje podružnice
zbog čega predlaže ustrojavanje Službe nabave. Ustrojbene jedinice Zajedničke službe - Pravna i opća
služba, Računovodstveno - financijska služba i Služba nabave imaju svog voditelja koji je odgovoran
za zakonit i stručan rad svoje službe. Ranateljstvo čine ravnatelj i zamjenik ravnatelja, a upravlja,
koordinira i nadzire rad svih organizacijskih jedinica.
Slijedom toga u članku 10. stavku 4. Statuta utvrđeno je da će sve navedene organizacijske
jedinice koristiti pečat Ljekarne.
Uz to, na temelju potvrda o kućnom broju Državne geodetske uprave - Područnog ureda za
katastar Osijek u članku 15. točkama 8. i 16. Statuta mijenja se kućni broj Ljekarne Jug iz "bb" u broj
"32" i Ljekarne Tenja iz "bb" u broj "1".
Sukladno 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, Upravno vijeće
zdravstvene ustanove donosi statut uz suglasnost osnivača.
Slijedom navedenoga predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka
koji u prijedlogu 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. i 22/11.) 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. i 16/09.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _____________ 2011. godine

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Ljekarne Osijek

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ljekarne Osijek, koju je
donijelo Upravno vijeće Ljekarne Osijek na sjednici održanoj 30. ožujka 2011. godine.
II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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