
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

 

1. Да ли се мора извршити промена статута, односно имена „Здравствена установа“ у 

„Апотекарска установа“ преко Привредног суда, или та промена може директно да 

се преда АПР-у у октобру, што наводите као другу варијанту.? Да ли може да се 

избегне промена Статута код Привредног суда због спорих и компликованих 

процедура? 

 

АПР: Одговор на Ваше питање је ДА. Можете извршити своју обавезу промене назива 

приликом регистрације усклађивања. То практично значи да ћете подношењем новог 

статута уз регистрациону пријаву усклађивања извршити промену назива у АПР. 

2. Да ли ће АПР за усклађивање тражити нова решења Министарства здравља (МЗ) за 

све огранке, или ће прихватити постојећа на основу којих је суд извршио регистрацију. 

Уколико дође до огранизационе промене огранака у апотекарске јединице/станице (ОЈ) 

када изађе нови Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у 

здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Правилник), да ли 

ће, у том случају, бити потребно ново решење МЗ или је довољно поднети само 

пријаву за усклађивање, а АПР ће на основу постојећег решење МЗ за огранак 

извршити промену огранка у другу ОЈ? 

АПР: У поступку усклађивања нису потребна нова решења МЗ за огранке који су 

регистровани у привредном суду већ је потребно доставити обичне копије решења МЗ 

за регистроване огранке. Приликом преузимања архивске грађе из привредних судова 

утврдили смо да ова документација није ажурна и комплетна и само из тог разлога, 

ради убрзања поступка регистрације усклађивања, предлажемо да, за већ регистроване 

огранке доставите копије решења МЗ. После усвајања Правилника који ће регулисати 

услове који морају бити испуњени за огранке односно ОЈ, ми смо добили информацију 

да ће бити потребна нова решења МЗ ако долази до промене из огранка у ОЈ. То значи 

да ће бити потребно ново решење МЗ, али и одлука оснивача о брисању огранка и 

упису ОЈ. 

3. Колико видимо из обавештења промена усклађивања се за сада односи само за 

установу (нови статут, усклађивање назива, органа итд). Да ли то значи да до 

доношења Правилника никакве промене не треба вршити за огранке у судском 

регистру? 

АПР: Управо тако, јер до усвајања новог Правилника и не можете извршити ову 

промену. Међутим, то не значи да се не могу вршити друге промене као што је рецимо 

оснивање нових огранка или брисање већ регистрованих огранака. 



4. Препорука је да се нови огранци региструју до 15. августа у суду. Да ли то значи да се 

након тога Регистар физички преноси у АПР и да сте дали препоруку како не би дошло 

до застоја у раду регистра (суд би у том случају и даље вршио регистрацију а 

документација би била у АПР-у)? 

АПР: АПР има договор са привредним судовима да до краја августа преузме 

документацију ЗУ која је настала у последњих годину дана (пошто је АПР прошлог 

септембра већ преузео документацију из судова). Из тог разлога је настала препорука 

да уколико ЗУ имају потребу за одређеним променама, које не могу чекати почетак 

рада регистра у АПР, да их предају привредним судовима до 15.08., како се у октобру 

не би преклопиле надлежности АПР и судова. 

5. Суд у Београду али и други судови уписивали су огранке на основу решења МЗ који гласе 

на јединицу за издавање готових лекова. То је из разлога што суд као јединицу познаје 

само огранак (сходно закону о привредним друштвима и Уредби о упису у судски 

регистар). Како ће АПР поступати у овом случају?  

АПР: АПР ће упис огранка или ОЈ вршити на основу Закона и Правилника, а решење 

МЗ се односи на испуњеност услова за рад једног од ових облика. То значи да ће се у 

АПР одвојено регистровати огранци а одвојено ОЈ. Решење МЗ о испуњености услова 

је основ за регистрацију у смислу тога да ли се ради о огранку или ОЈ, о седишту итд. 

Да појасним не може се регистровати огранак ако у решењу МЗ пише да су испуњени 

услови за оснивање ОЈ и обрнуто. 

6. Код статусне промене спајање уз припајање, суд  није захтевао да се решење МЗ које 

је гласило на припојену здравствену установу мења тако да сада гласи на здравствену 

установу која припаја. Суд је од документације у том случају тражио само одлуку о 

промени назива и вршио упис огранка под новим називом уз постојеће решење МЗ, 

односно сва решења  МЗ и даље су остала да важе, поштовао се правни след, једино 

што је на основу одлуке извршена промена назива. Поставља се питање како ће АПР 

поступити у оваквим и сличним ситуацијама.  

АПР: Код статусне промене припајања нема нових решења МЗ. Али код статусне 

промене одвајања уз оснивање или поделе, наравно да ће за нову ЗУ требати решење 

МЗ. Значи у зависности од врсте статусне промене, ако се из статусне промене оснива 

нова ЗУ, онда наравно да ће требати решење МЗ. 

7. Здравствена установа је, у складу са Законом о здравственој заштити, изврђила 

промену назива у трговинском суду и том приликом приложила сва тражена 

документа, укључујући одлуку о промени статута. Да ли је потребно урадити још 

нешта везано за пререгистрацију у Трговинском суду или у АПР-у?  



АПР: Ако је апотекарска установа извршила усклађивање и предала привредном суду 

свој нови статут онда је обавеза ове апотекарске установе да уз регистрациону пријаву 

усклађивања у Регистар ЗУ који води АПР, достави и оригинал или оверену копију тог 

новог статута. За упис усклађивања у регистар се не плаћа накнада. 


