
Temeljem članka 4. stavak 2. i članka 9. stavak 1. podstavak 1., 2. i 3. 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., 

144/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14. i 70/16.) i članka 30. stavak 1. točka 2. Statuta Osječko-

baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 23/97., 3/99., 3/01., 8/01., 13/05., 2/06., 5/09., 

16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 24. sjednici 29. studenoga 2016. 
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O D L U K U 

 

o izdvajanju ljekarničke jedinice 

Doma zdravlja Valpovo i pripajanju 

Ljekarnama Osječko-baranjske županije 
 

 

 

Članak 1. 

 

Ljekarnička jedinica Doma zdravlja Valpovo izdvaja se iz sastava Doma zdravlja Valpovo i 

pripaja Ljekarnama Osječko-baranjske županije. 

 

Ljekarne Osječko-baranjske županije nastavit će obavljati ljekarničku djelatnost u prostoru u 

kojem se djelatnost i do sada obavljala, na adresi u Valpovu, Osječka 3, s danom koji utvrdi nadležno 

ministarstvo svojim rješenjem. 

 

 

Članak 2. 

 

Ljekarne Osječko-baranjske županije preuzet će s danom utvrđenim sukladno članku 1. stavak 

2. ove Odluke radnike Doma zdravlja Valpovo koji obavljaju ljekarničku djelatnost u toj ljekarničkoj 

jedinici i radnike koji obavljaju druge djelatnosti u svrhu obavljanja te djelatnosti. 

 

Ljekarne Osječko-baranjske županije preuzet će s danom utvrđenim sukladno članku 1. stavak 

2. ove Odluke i prava i obveze Doma zdravlja Valpovo, a koja se odnose na obavljanje ljekarničke 

djelatnosti. 

 

 

Članak 3. 

 

Uvjete preuzimanja radnika i opreme te način korištenja prostora za nastavak obavljanja 

ljekarničke djelatnosti Ljekarni Osječko-baranjske županije u toj ljekarničkoj jedinici sporazumno će 

utvrditi Dom zdravlja Valpovo i Ljekarne Osječko-baranjske županije. 

 

Sporazumno će se utvrditi i preuzimanje prava i obveza Doma zdravlja Valpovo koja se 

odnose na obavljanje ljekarničke djelatnosti. 

 

 

Članak 4. 

 

Nadležno upravno tijelo Osječko-baranjske županije pratit će provođenje ove Odluke. 

 



Članak 5. 

 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u "Županijskom glasniku“. 
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Osijek, 29. studenoga 2016. 
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