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Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republi-

ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94),  d o n o s i m

U K A Z

O PROGLA[EWU ZAKONA O APOTEKARSKOJ 
DJELATNOSTI

Progla{avam Zakon o apotekarskoj djelatnosti, koji
je Narodna skup{tina Republike Srpske usvojila na
Dvadeset petoj sjednici, odr`anoj 26. novembra 2008. go-
dine - a Vije}e naroda 8. decembra 2008. godine potvrdi-
lo da usvojenim Zakonom o apotekarskoj djelatnosti nije
ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih
naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-1595/08 Predsjednik
10. decembra 2008. godine Republike,
Bawa Luka Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.

Z A K O N

O APOTEKARSKOJ DJELATNOSTI

I - OSNOVNE ODREDBE

^lan 1.
(1) Ovim zakonom ure|uju se na~in organizovawa i

sprovo|ewa apotekarske djelatnosti u humanoj medicini,
osnivawe, organizacija i upravqawe apotekama, apote-
karski radnici, radno vrijeme, akreditacija i druga
pitawa zna~ajna za organizaciju i sprovo|ewe apotekar-
ske djelatnosti.

(2) Apotekarska djelatnost iz stava 1. ovog ~lana je
dio zdravstvene djelatnosti od interesa za Republiku
Srpsku.

^lan 2.
Izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sqede}a

zna~ewa:
a) apotekarska stanica je organizaciona jedinica

apoteke u kojoj se obavqa apotekarska djelatnost u
udaqenom podru~ju na kojem nema druge apoteke,

b) licenca je uvjerewe o ~lanstvu u Farmaceutskoj ko-
mori na osnovu kojeg magistar farmacije sti~e pravo za
samostalno obavqawe apotekarske djelatnosti,

v) recept je javna isprava propisanog oblika i sadr-
`aja koji mogu propisati samo doktor medicine i doktor
stomatologije koji posjeduju licencu za obavqawe profe-
sionalne djelatnosti,

g) izdatnica je javna isprava propisanog oblika i sa-
dr`aja koju mo`e propisati samo doktor medicine i dok-
tor stomatologije koji posjeduje licencu, a na osnovu ko-
je se obavqa izdavawe lijekova i medicinskih sredstava
u bolni~koj apoteci i apoteci doma zdravqa,

d) nalog je javna isprava propisanog oblika i sadr-
`aja koji mo`e propisati samo doktor medicine i dok-
tor stomatologije koji posjeduje licencu, a na osnovu ko-
jeg se obavqa izdavawe medicinskog sredstva u apoteci i
specijalizovanoj prodavnici,

|) galenska laboratorija u smislu ovog zakona je labo-
ratorija u kojoj se izra|uju galenski preparati prema va-
`e}oj farmakopeji i drugim magistralnim propisima, a
koji su namijeweni za izdavawe iskqu~ivo u apotekama
pravnog lica u ~ijem se sastavu nalazi ta galenska labo-
ratorija,

e) galenski preparat je preparat izra|en u galenskoj
laboratoriji apoteke prema va`e}oj farmakopeji i dru-
gim magistralnim propisima, a namijewen je za izdavawe
u toj apoteci,

`) magistralni preparat je preparat izra|en u apote-
ci u skladu sa propisanim receptom za pojedinog paci-
jenta,

z) farmakovigilanca podrazumijeva aktivnosti
usmjerene na otkrivawe, razumijevawe, procjenu i
spre~avawe ne`eqenih dejstava lijekova,

i) dobra apotekarska praksa je sistem smjernica za
obezbje|ewe kvaliteta usluga koje se pru`aju u apoteci,

j) dobra proizvo|a~ka praksa je sistem pravila za
osigurawe kvaliteta koji se odnosi na organizovawe,
nadzor i kontrolu kvaliteta proizvodwe lijekova; dobra
kontrolna laboratorijska praksa je dio dobre proizvo-
|a~ke prakse kojim se obavqa kontrola kvaliteta lijeko-
va,

k) de`urstvo je poseban oblik rada magistra farma-
cije u zdravstvenoj ustanovi poslije isteka redovnog rad-
nog vremena,

l) pripravnost je poseban oblik rada, kada magistar
farmacije ne mora biti u zdravstvenoj ustanovi, ali mo-
ra biti dostupan radi pru`awa hitne apotekarske uslu-
ge i

q) farmaceutski otpad je otpad koji nastaje u
obavqawu apotekarske djelatnosti i koji je kategorisan
prema kategorijama iz kataloga farmaceutskog otpada.

^lan 3.
Gramati~ki izrazi u ovom zakonu upotrijebqeni su u

jednom rodu i podrazumijevaju ukqu~ivawe mu{kog i
`enskog pola.

II - APOTEKARSKA DJELATNOST

^lan 4.
(1) Apotekarska djelatnost osigurava snabdijevawe

lijekovima i medicinskim sredstvima stanovni{tva,
zdravstvenih ustanova i drugih pravnih lica.

(2) Apotekarska djelatnost se obavqa u skladu sa
smjernicama dobre apotekarske prakse ~ija je primjena
obavezna za sve magistre farmacije.

(3) Profesionalni ciqevi dobre apotekarske prakse
koje u obliku stru~ne publikacije donosi i objavquje
Farmaceutsko dru{tvo Republike Srpske obavezni su
dio stru~ne literature svake apoteke.

^lan 5.
(1) Snabdijevawe lijekovima je promet lijekova na

malo, a obuhvata nabavku, skladi{tewe i izdavawe lije-
kova na recept i bez recepta.

(2) Promet lijekova na malo obavqa se u apoteci.
(3) Lijek koji se nalazi u prometu mora imati

odobrewe za stavqawe u promet izdato od nadle`ne in-
stitucije u skladu sa zakonom.

(4) Promet lijekova na malo obuhvata i izradu i
izdavawe galenskih i magistralnih lijekova ispitanog
kvaliteta.

^lan 6.
(1) Snabdijevawe medicinskim sredstvima je promet

medicinskih sredstava na malo, a obuhvata nabavku,
skladi{tewe i izdavawe medicinskih sredstava koja su
upisana u registar medicinskih sredstava nadle`ne in-
stitucije.

(2) Promet na malo medicinskih sredstava obavqa se
u apoteci i specijalizovanoj prodavnici.

(3) Ministar zdravqa i socijalne za{tite (u daqem
tekstu: ministar) }e op{tim aktom propisati posebne
uslove u pogledu kadra, prostora i opreme za promet na
malo u specijalizovanoj prodavnici.

(4) Ministar rje{ewem utvr|uje ispuwenost uslova
za obavqawe prometa na malo u specijalizovanoj prodav-
nici.

(5) Protiv rje{ewa ministra iz stava 4. ovog ~lana
nije dozvoqena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni
spor.
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(6) Na osnovu rje{ewa iz stava 4. ovog ~lana specija-
lizovana prodavnica se upisuje u Registar specijalizo-
vanih prodavnica, koji vodi Ministarstvo zdravqa i
socijalne za{tite (u daqem tekstu: Ministarstvo).

^lan 7.
(1) Apotekarska djelatnost, osim, snabdijevawa lije-

kovima i medicinskim sredstvima podrazumijeva i:
a) snabdijevawe dje~ijom hranom i opremom i dijetet-

skim proizvodima,
b) snabdijevawe kozmeti~kim i drugim sredstvima za

za{titu zdravqa,
v) snabdijevawe proizvodima biqnog porijekla koji

nisu predmet zakona koji reguli{e oblast lijekova i me-
dicinskih sredstava,

g) savjetovawe u vezi sa propisivawem, odnosno pra-
vilnom primjenom i ~uvawem lijekova, medicinskih
sredstava i ostalih preparata kojima se vr{i promet na
malo u apotekama i

d) usluge koje slu`e u svrhu promocije zdravqa i pre-
vencije bolesti, zdravstvenog vaspitawa i savjetovawa
radi o~uvawa i unapre|ivawa zdravqa gra|ana.

(2) Proizvodima iz stava 1. t. a), b) i v) promet se mo-
`e obavqati u apoteci i specijalizovanoj prodavnici.

(3) Ministar }e op{tim aktom na prijedlog Farma-
ceutske komore utvrditi vrstu kozmeti~kih i drugih
sredstava za za{titu zdravqa, te ostalih proizvoda koji-
ma se mo`e obavqati promet na malo u apoteci i speci-
jalizovanoj prodavnici, te usluga koje se mogu pru`ati u
apoteci.

^lan 8.
(1) U obavqawu apotekarske djelatnosti, u saradwi

sa drugim zdravstvenim radnicima, apotekarski radni-
ci sprovode farmaceutsku zdravstvenu za{titu radi
postizawa boqih farmakoterapijskih u~inaka i spro-
vo|ewa racionalne upotrebe lijekova i medicinskih
sredstava i aktivno u~estvuju u o~uvawu zdravqa i pre-
venciji bolesti stanovni{tva.

(2) Farmaceutska zdravstvena za{tita obuhvata:
a) dostupnost lijekova, medicinskih sredstava i dru-

gih proizvoda za za{titu zdravqa stanovni{tvu,
b) davawe informacija korisnicima usluga o pra-

vilnoj upotrebi lijekova i odre|enih vrsta medicinskih
sredstava,

v) pra}ewe stru~nih i nau~nih dostignu}a u oblasti
farmakoterapije i pru`awe stanovni{tvu, zdravstvenim
radnicima, drugim zdravstvenim ustanovama, kao i osta-
lim zainteresovanim subjektima informacija o lijeko-
vima i odre|enim vrstama medicinskih sredstava,

g) pra}ewe, spre~avawe ili smawivawe ne`eqenih
dejstava lijekova (farmakovigilanca), te wihovo pri-
javqivawe u skladu sa propisima,

d) racionalizacija tro{kova za odre|ene terapijske
protokole,

|) unapre|ivawe farmakoterapijskih postupaka i
postizawe terapijskih ciqeva,

e) kontrola kvaliteta lijekova i
`) promociju zdravqa, odnosno zdravstveno

vaspitawe u vezi sa o~uvawem i unapre|ivawem zdravqa
pravilnom upotrebom lijekova i odre|enih vrsta medi-
cinskih sredstava.

^lan 9.
(1) Apotekarska djelatnost obavqa se u skladu sa

ovim zakonom i propisima koji ure|uju zdravstvenu za-
{titu stanovni{tva.

(2) Apotekarska djelatnost obavqa se na svim nivo-
ima zdravstvene za{tite.

III - OSNIVAWE I ORGANIZACIJA APOTEKE

^lan 10.
(1) Apoteku kao zdravstvenu ustanovu mo`e osnovati

pravno i fizi~ko lice ili jedinica lokalne samouprave
u skladu sa Zakonom o sistemu javnih slu`bi (“Slu`beni
glasnik Reublike Srpske”, broj 68/07).

(2) Jedinica lokalne samouprave je du`na da obezbije-
di apotekarsku djelatnost ako nije obezbije|ena na
wenom podru~ju.

(3) Apoteka ima status pravnog lica koji sti~e upi-
som u sudski registar kod nadle`nog suda.

^lan 11.
(1) Apoteka mo`e po~eti sa radom ako ispuwava uslo-

ve u pogledu kadra, prostora i opreme.
(2) Ministar }e op{tim aktom propisati op{te i

posebne uslove u pogledu kadra, prostora i opreme koje
mora da ispuwava apoteka i organizacione jedinice koje
mogu biti u wenom sastavu. Utvr|ivawe uslova obavqa
komisija koju imenuje ministar.

(3) Ministar donosi rje{ewe o ispuwenosti uslova
za obavqawe apotekarske djelatnosti.

(4) Protiv rje{ewa iz stava 3. ovog ~lana nije dozvo-
qena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor.

(5) Na osnovu rje{ewa iz stava 3. ovog ~lana apoteka
se upisuje u sudski registar i u Registar apoteka, koji vo-
di Ministarstvo.

^lan 12.
(1) Zdravstvene ustanove koje pru`aju usluge bolni~-

kog lije~ewa moraju osnovati bolni~ku apoteku kao or-
ganizacionu jedinicu.

(2) Bolni~ka apoteka obavqa snabdijevawe zdravstve-
ne ustanove lijekovima i medicinskim sredstvima i
izra|uje galenske i magistralne preparate za sopstvene
potrebe.

^lan 13.
Dom zdravqa obavqa apotekarsku djelatnost za sop-

stvene potrebe organizovawem posebne organizacione je-
dinice ili na osnovu ugovora zakqu~enog sa apotekom,
kao posebnom ustanovom.

^lan 14.
Apoteka mo`e prestati da radi u skladu sa Zakonom o

sistemu javnih slu`bi.

^lan 15.
Apoteka u svom sastavu mo`e da ima organizacione

jedinice: apotekarsku stanicu, galensku laboratoriju i
kontrolno-analiti~ku laboratoriju za kontrolu galen-
skih preparata (u daqem tekstu: kontrolna laboratori-
ja).

^lan 16.
(1) Galenska laboratorija kao organizaciona jedini-

ca apoteke izra|uje galenske preparate ispitanog kvali-
teta prema postupcima izrade propisanim va`e}om far-
makopejom i drugim magistralnim propisima.

(2) Ispitivawe supstanci i svake serije galenskog
preparata vr{i se prema postupcima propisanim va`e-
}om farmakopejom, u kontrolnoj laboratoriji koja je u
sastavu galenske laboratorije.

(3) Galenska laboratorija koja u svom sastavu nema
kontrolnu laboratoriju mora obezbijediti ispitivawe
supstanci i svake serije galenskog preparata ugovarawem
sa drugom kontrolnom laboratorijom.

(4) Ministar }e op{tim aktom propisati smjernice
dobre proizvo|a~ke prakse koje se u postupku izrade ga-
lenskih preparata primjewuju u galenskoj laboratoriji.
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^lan 17.
(1) Apoteka i organizaciona jedinica apoteke mora

imati rukovodioca koji je odgovoran za stru~an rad u
jednoj apoteci, odnosno jednoj organizacionoj jedinici
apoteke.

(2) Rukovodilac mora biti magistar farmacije koji
ispuwava uslove iz ~lana 23. ovog zakona.

^lan 18.
(1) Organ upravqawa u apoteci ~iji je osniva~ prav-

no i fizi~ko lice je direktor koji je odgovoran za zako-
nit rad apoteke.

(2) Organi upravqawa u apoteci ~iji je osniva~ jedi-
nica lokalne samouprave su upravni odbor i direktor.

(3) Nadle`nost upravnog odbora i direktora i postu-
pak imenovawa i razrje{ewa utvr|uje se aktom o osni-
vawu i statutom u skladu sa zakonom.

^lan 19.
(1) Ministarstvo vodi Registar apoteka i Registar

specijalizovanih prodavnica iz ~l. 6. i 11. ovog zakona.
(2) Ministar op{tim aktom propisuje sadr`aj i na-

~in vo|ewa registra iz stava 1. ovog ~lana.

IV - APOTEKARSKI RADNICI

^lan 20.
(1) Apotekarski radnik je zdravstveni radnik koji

ima obrazovawe farmaceutskog usmjerewa i koji nepo-
sredno pru`a apotekarske usluge.

(2) Apotekarski radnici u smislu ovog zakona su:
a) magistar farmacije i
b) farmaceutski tehni~ar.

^lan 21.
(1) Magistar farmacije je zdravstveni radnik koji

ima visoko farmaceutsko obrazovawe, i to:
a) magistar farmacije sa polo`enim stru~nim ispi-

tom i licencom,
b) magistar farmacije - specijalista sa polo`enim

stru~nim ispitom i licencom i
v) magistar farmacije - pripravnik.
(2) Magistar farmacije - pripravnik nalazi se na

pripravni~kom sta`u radi sticawa uslova za obavqawe
apotekarske djelatnosti.

(3) Magistar farmacije - pripravnik obavqa apote-
karsku djelatnost pod stru~nim nadzorom magistra far-
macije.

^lan 22.
(1) Farmaceutski tehni~ar je zdravstveni radnik ko-

ji ima sredwe farmaceutsko obrazovawe, i to:
a) farmaceutski tehni~ar sa polo`enim stru~nim is-

pitom i
b) farmaceutski tehni~ar - pripravnik.
(2) Farmaceutski tehni~ar obavqa apotekarsku dje-

latnost u skladu sa obimom rada za farmaceutske tehni-
~are i pod stru~nim nadzorom magistra farmacije.

(3) Farmaceutski tehni~ar - pripravnik se nalazi na
pripravni~kom sta`u radi sticawa uslova za obavqawe
apotekarske djelatnosti, koji se obavqa pod stru~nim
nadzorom magistra farmacije.

^lan 23.
(1) Op{ti uslovi za obavqawe apotekarske djelatno-

sti su:
a) diploma fakulteta ili nostrifikovana strana di-

ploma o zavr{enoj odgovaraju}oj visoko{kolskoj ustano-
vi farmaceutskog usmjerewa,

b) diploma sredwe {kole ili nostrifikovana strana
diploma o zavr{enoj odgovaraju}oj sredwo{kolskoj
ustanovi farmaceutskog usmjerewa,

v) polo`en stru~ni ispit,
g) licenca izdata od Farmaceutske komore (za magi-

stra farmacije),
d) dr`avqanstvo Bosne i Hercegovine i Republike

Srpske i
|) znawe jednog od jezika u slu`benoj upotrebi u Bo-

sni i Hercegovini.
(2) Strani dr`avqani mogu obavqati apotekarsku

djelatnost u Republici Srpskoj u skladu sa ovim zakonom
i drugim propisima koji reguli{u ovu oblast i oblast
zapo{qavawa stranih dr`avqana.

(3) Poseban uslov za obavqawe specijalisti~ke dje-
latnosti u oblasti farmacije je specijalizacija iz te
oblasti.

^lan 24.
(1) Magistar farmacije ne mo`e bez recepta izdati

lijek koji ima odobrewe za stavqawe u promet na recept,
u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Magistar farmacije ne mo`e staviti u promet
lijek koji nema izdato odobrewe za stavqawe lijeka u
promet i koji nije obiqe`en u skladu sa posebnim zako-
nom.

(3) Magistar farmacije ne mo`e staviti lijek u pro-
met na malo putem Interneta.

(4) Farmaceutski tehni~ar ne mo`e izdavati lijek
koji ima odobrewe za stavqawe u promet na recept, lije-
kove koji sadr`e opojne droge niti izra|ivati i izdava-
ti magistralne i galenske lijekove koji sadr`e supstan-
ce jakog ili vrlo jakog djelovawa.

(5) Ministar }e op{tim aktom utvrditi uslove u po-
gledu propisivawa i izdavawa lijekova.

^lan 25.
U obavqawu apotekarske djelatnosti magistri far-

macije du`ni su da po{tuju Kodeks apotekarske etike i
deontologije, koji donosi Farmaceutska komora.

^lan 26.
(1) Magistar farmacije, pri obavqawu apotekarske

djelatnosti sve {to sazna o zdravstvenom stawu pacijen-
ta mora ~uvati kao tajnu i ne mo`e je odati.

(2) Izuzetno, radi zdravstvene za{tite pacijenta ili
wegove okoline, magistar farmacije mo`e dati infor-
macije o zdravstvenom stawu pacijenta uz odobrewe pa-
cijenta, roditeqa ili starateqa za maloqetna lica. U
slu~aju psihi~ke nesposobnosti ili smrti pacijenta, in-
formacije o zdravstvenom stawu pacijenta mogu se pru-
`iti u skladu sa drugim propisima.

^lan 27.
(1) Pravo na samostalan rad ima magistar farmacije

koji posjeduje licencu koju izdaje Farmaceutska komora.
(2) Farmaceutska komora izdaje licencu za rad magi-

stra farmacije na osnovu upisa u registar Farmaceutske
komore.

^lan 28.
Magistar farmacije ima pravo i obavezu da se stru~-

no usavr{ava radi odr`avawa i unapre|ivawa kvaliteta
apotekarske djelatnosti u skladu sa zakonom.

V - RADNO VRIJEME I KONTINUIRANO 
SNABDIJEVAWE LIJEKOVIMA

^lan 29.
(1) Radi kontinuiranog snabdijevawa lijekovima

radno vrijeme apoteke mora biti minimalno 40 ~asova
sedmi~no.
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(2) Radno vrijeme apoteke odre|uje osniva~, u skladu
sa rje{ewem ministra, koje mora biti vidqivo istaknu-
to na apoteci.

(3) Magistar farmacije mora biti prisutan u apote-
ci tokom cijelog radnog vremena apoteke.

(4) Apoteka koja ima jedan radni tim (jedan magistar
farmacije i jedan farmaceutski tehni~ar), zaposlen sa
punim radnim vremenom, mo`e raditi najvi{e osam ~a-
sova dnevno.

(5) U slu~aju odsustva magistra farmacije, apoteka
mora privremeno prestati da radi za vrijeme trajawa
wegovog odsustva.

^lan 30.
(1) U vrijeme kada apoteka ne radi mora se obezbije-

diti kontinuirano snabdijevawe lijekovima putem de-
`urstva ili pripravnosti u no}nim ~asovima, nedjeqom
i praznicima.

(2) Jedinica lokalne samouprave je du`na da obezbije-
di kontinuirano snabdijevawe lijekovima i medicin-
skim sredstvima, u skladu sa potrebama lokalne jedini-
ce, putem de`urstva ili pripravnosti u najmawe jednoj
apoteci koja sa Fondom zdravstvenog osigurawa Repu-
blike Srpske (u daqem tekstu: Fond) ima zakqu~en ugo-
vor o snabdijevawu osiguranih lica lijekovima koji se
izdaju na recept.

(3) Na~in organizovawa i raspored pripravnosti
ili de`urstva apoteke propisuje osniva~ i mora biti
vidqivo istaknut na apoteci.

VI - POSEBNE ODREDBE

^lan 31.
Izdavawe lijekova i medicinskih sredstava u apote-

ci i bolni~koj apoteci obavqa se na osnovu recepta, na-
loga i izdatnice.

^lan 32.
(1) Apoteka je du`na da vodi evidencije i dostavqa

izvje{taje nadle`nim institucijama u skladu sa ovim za-
konom, zakonom kojim se ure|uju evidencije i statisti~-
ka istra`ivawa u oblasti zdravstvene za{tite i drugim
propisima iz oblasti lijekova.

(2) Ministar }e op{tim aktom propisati sadr`aj i na-
~in vo|ewa evidencija i rokove dostavqawa izvje{taja.

^lan 33.
(1) Akreditacija apoteke u smislu ovog zakona je pro-

pisan postupak kojim se ocjewuje i potvr|uje da apoteka
zadovoqava unaprijed definisane i objavqene akredita-
cione standarde koji se na wu odnose.

(2) Akreditacija apoteke vr{i se u skladu sa akredi-
tacionim standardima za apoteke koji se objavquju u Vo-
di~u kroz akreditaciju za apoteke.

^lan 34.
Akreditacija apoteke je dobrovoqna i vr{i se na za-

htjev apoteke, koji se podnosi Agenciji za akreditaciju i
unapre|ewe kvaliteta zdravstvene za{tite Republike
Srpske u skladu sa zakonom.

^lan 35.
Akreditovane apoteke imaju prioritet prilikom

ugovarawa o snabdijevawu lijekovima i medicinskim
sredstvima sa Fondom.

^lan 36.
(1) Jedinica lokalne samouprave mo`e dio prostora

zdravstvene ustanove ili apoteku ~iji je osniva~ ustupi-
ti u zakup fizi~kom ili pravnom licu za obavqawe apo-
tekarske djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.

(2) Prednost prilikom ugovarawa zakupa apoteke ima
magistar farmacije koji je u radnom odnosu u toj apote-
ci najmawe jednu godinu, pod uslovom da raskine ugovor
o radu sa svojim poslodavcem.

^lan 37.
Ugovorom o zakupu ure|uju se odnosi izme|u jedinice

lokalne samouprave i lica koje }e obavqati apotekarsku
djelatnost.

^lan 38.
Farmaceutska komora je samostalna profesionalna

organizacija sa javnim ovla{}ewima koja ima svojstvo
pravnog lica i koja je osnovana u skladu sa zakonom koji
se odnosi na zdravstvene komore.

^lan 39.
(1) ^lanstvo u Farmaceutskoj komori je obavezno.
(2) ^lan Farmaceutske komore mo`e postati magi-

star farmacije koji ispuwava zakonom propisane uslove.

^lan 40.
Apoteka je obavezna da uspostavi sistem upravqawa

farmaceutskim otpadom, {to podrazumijeva
uspostavqawe pisanih procedura kojim se reguli{e
upravqawe farmaceutskim otpadom u apoteci, a u skladu
sa Zakonom o upravqawu otpadom (“Slu`beni glasnik
Republike Srpske”, br. 53/02 i 65/08).

^lan 41.
(1) Farmaceutskim otpadom upravqa se na na~in ko-

ji ne}e izazvati ugro`avawe `ivota i zdravqa qudi i
`ivotne sredine.

(2) Tro{kovi zbriwavawa farmaceutskog otpada idu
na teret pravnog ili fizi~kog lica kod kojeg je otpad za-
te~en.

^lan 42.
Ministar }e op{tim aktom propisati visinu nakna-

da iz ~l. 6. i 11. ovog zakona, koju pla}a podnosilac za-
htjeva za rad apoteke ili specijalizovane prodavnice.

VII - NADZOR

^lan 43.
Nadzor u smislu ovog zakona obuhvata upravni,

stru~ni i inspekcijski nadzor.

^lan 44.
Upravni i stru~ni nadzor nad sprovo|ewem ovog za-

kona i propisa donesenih na osnovu wega vr{i Minstar-
stvo zdravqa i socijalne za{tite.

^lan 45.
Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona i

propisa donesenih na osnovu wega vr{i se u skladu sa Za-
konom o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Slu`beni
glasnik Republike Srpske”, br. 113/05 i 1/08).

^lan 46.
Pored ovla{}ewa utvr|enih posebnim zakonom,

zdravstveno-sanitarni inspektor u oblasti lijekova
ovla{}en je da zabrani obavqawe djelatnosti pravnom i
fizi~kom licu koje svoju organizaciju i rad nije uskla-
dilo sa odredbama ovog zakona u propisanom roku.

^lan 47.
Pravna i fizi~ka lica koja obavqaju promet lijeko-

va i medicinskih sredstava na malo du`na su da zdrav-
stveno-sanitarnom inspektoru omogu}e nadzor, da im
besplatno stave na raspolagawe dovoqan broj uzoraka
lijekova za analizu i da im pru`e potrebne podatke koji-
ma raspola`u.

VIII - KAZNENE ODREDBE

^lan 48.
Za nesavjesno postupawe pri izradi i izdavawu lije-

kova za upotrebu u medicini odgovorno lice u apoteci
kazni}e se za krivi~no djelo u skladu sa Krivi~nim zako-
nom (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, br. 49/03,
108/04, 37/06, 70/06 i 68/07).
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^lan 49.
(1) Nov~anom kaznom od 3.000 do 15.000 KM kazni}e se

za prekr{aj pravno lice ako:
a) stavi u promet lijek koji nema odobrewe izdato od

nadle`ne institucije (~lan 5. stav 3.),
b) obavqa apotekarsku djelatnost bez upisa u sudski

registar (~lan 10. stav 3.),
v) apoteka sa galenskom laboratorijom ne obezbijedi

ispitivawe supstanci i svake serije galenskog prepara-
ta (~lan 16. st. 2. i 3.),

g) se u apoteci postupi suprotno odredbama ~lana
24. i

d) na vidnom mjestu ne istakne radno vrijeme apoteke,
ako se ne pridr`ava utvr|enog radnog vremena apoteke i
ako apoteka radi bez prisustva magistra farmacije (~lan
29.).

(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i od-
govorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 1.000
do 3.000 KM.

^lan 50.
(1) Nov~anom kaznom od 500 do 2.500 KM kazni}e se za

prekr{aj pravno lice ako:
a) ne obezbijedi obavqawe apotekarske djelatnosti

ili ako obavqa apotekarsku djelatnost mimo sopstvenih
potreba (~l. 12. i 13.),

b) ne imenuje rukovodioca apoteke ili imenuje jednog
rukovodioca u vi{e apoteka (~lan 17.),

v) apotekarski radnik ne ispuwava propisane uslove
(~lan 23.) i

g) se u apoteci ne vode propisane evidencije i ne
dostavqaju propisani izvje{taji (~lan 32.).

(2) Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i od-
govorno lice u pravnom licu i rukovodilac u apoteci,
nov~anom kaznom od 500 do 1.500 KM.

^lan 51.
(1) Nov~anom kaznom od 500 do 1.500 KM kazni}e se za

prekr{aj magistar farmacije ako:
a) stavi u promet lijek koji nema odobrewe izdato od

nadle`ne institucije (~lan 5. stav 3.),
b) obavqa poslove rukovodioca u vi{e apoteka (~lan

17. stav 3.),
v) ne ispuwava propisane uslove (~lana 23.),
g) postupi suprotno odredbama ~lana 24. st. 1, 2. i 3. i
d) ako oda informaciju o zdravstvenom stawu paci-

jenta (~lan 26.).
(2) Nov~anom kaznom od 500 do 1.500 KM kazni}e se

farmaceutski tehni~ar ako postupi suprotno ~lanu 24.
stav 4. ovog zakona.

^lan 52.
Nov~anom kaznom od 1.500 do 4.500 KM kazni}e se

osniva~ specijalizovane prodavnice ako:
a) nema rje{ewe o ispuwenosti uslova za obavqawe

prometa na malo (~lan 6. stav 4.) i
b) vr{i promet proizvodima koji nisu predmet pro-

meta na malo u specijalizovanoj prodavnici (~lan 7. stav
2.).

IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

^lan 53.
(1) Ministar }e u roku od {est mjeseci od dana stu-

pawa na snagu ovog zakona donijeti op{te akte:
a) pravilnik o posebnim uslovima u pogledu kadra,

prostora i opreme za promet na malo u specijalizovanoj
prodavnici (~lan 6.),

b) pravilnik o vrsti kozmeti~kih i drugih sredstava
za za{titu zdravqa, te ostalim proizvoda kojima se mo-

`e obavqati promet na malo u apoteci i specijalizova-
noj prodavnici, te uslugama koje se mogu pru`ati u apo-
teci (~lan 7.).

v) pravilnik o op{tim i posebnim uslovima u pogle-
du kadra, prostora i opreme za promet na malo u apoteci
(~lan 11.),

g) pravilnik o smjernicama dobre proizvo|a~ke
prakse u izradi galenskih preparata (~lan 16.),

d) pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|ewa Registra
apoteka i Registra specijalizovanih prodavnica (~lan
19.),

|) pravilnik o uslovima i na~inu propisivawa i
izdavawa lijeka (~lan 24.),

e) pravilnik o sadr`aju i na~inu vo|ewa i rokovima
dostavqawa izvje{taja (~lan 32.),

`) pravilnik o visini naknada (~lan 42.).
(2) Do dono{ewa op{tih akata predvi|enih ovim za-

konom primjewiva}e se op{ti akti koje je donio mini-
star u skladu sa Zakonom o lijekovima (“Slu`beni gla-
snik Republike Srpske”, br. 19/01 i 34/08), osim ako nisu
u suprotnosti sa ovim zakonom.

^lan 54.
Apoteke i specijalizovane prodavnice du`ne su da

usklade svoje poslovawe sa odredbama ovog zakona u roku
od devet mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona.

^lan 55.
Stupawem na snagu ovog zakona prestaju da va`e od-

redbe ~l. 61. do 64. Zakona o lijekovima (“Slu`beni gla-
snik Republike Srpske”, br. 19/01 i 34/08).

^lan 56.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana

objavqivawa u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”.

Broj: 01-1885/08 Predsjednik
26. novembra 2008. godine Narodne skup{tine,
Bawa Luka Mr Igor Radoji~i}, s.r.

2286
Na osnovu ta~ke 2. Amandmana XL na Ustav Republi-

ke Srpske (“Slu`beni glasnik Republike Srpske”, broj
28/94),  d o n o s i m

U K A Z

O PROGLA[EWU ZAKONA O IZMJENAMA I 
DOPUNAMA ZAKONA O KRIVI^NOM POSTUPKU

Progla{avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
krivi~nom postupku, koji je Narodna skup{tina Repu-
blike Srpske usvojila na Dvadeset petoj sjednici, odr`a-
noj 26. novembra 2008. godine - a Vije}e naroda 8. decem-
bra 2008. godine potvrdilo da usvojenim Zakonom o
izmjenama i dopunama Zakona o krivi~nom postupku nije
ugro`en vitalni nacionalni interes konstitutivnih
naroda u Republici Srpskoj.

Broj: 01-020-1597/08 Predsjednik
10. decembra 2008. godine Republike,
Bawa Luka Dr Rajko Kuzmanovi}, s.r.

Z A K O N

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 
KRIVI^NOM POSTUPKU

^lan 1.
U Zakonu o krivi~nom postupku (“Slu`beni glasnik

Republike Srpske”, br. 50/03, 111/04, 115/04, 29/07 i 68/07)
u ~lanu 1. naziv ~lana: “Predmet i primjena ovog zakona”
mijewa se i glasi: “Primjena pravila krivi~nog postup-
ka”.

^etvrtak, 18. decembar 2008. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Broj 119 - Strana 25



Члан 8.
По сли је чла на 40. до да ју се но ви чл. 40а. и 40б., ко ји

гла се:

“Члан 40а.
У вр ше њу ин спек циј ског над зо ра, ин спек тор ко ји вр ши

ин спек циј ски над зор у обла сти обра зо ва ња од ра слих:
а) про вје ра ва ис пу ње ност усло ва за рад ор га ни за то ра

обра зо ва ња,
б) про вје ра ва упис и по сту пак оцје њи ва ња по ла зни ка,
в) кон тро ли ше при мје ну одо бре них на став них пла но ва

и про гра ма,
г) про вје ра ва да ли на став ни ци ис пу ња ва ју усло ве за

рад у на ста ви за обра зо ва ње од ра слих,
д) кон тро ли ше уред ност во ђе ња ан дра го шке и дру ге

еви ден ци је и до ку мен та ци је,
ђ) кон тро ли ше за ко ни тост из да ва ња јав них ис пра ва,
е) кон тро ли ше на пла ту шко ла ри не од по ла зни ка и
ж) вр ши дру ге кон тро ле у скла ду са За ко ном.

Члан 40б.
Ин спек тор ко ји вр ши ин спек циј ски над зор у обла сти

обра зо ва ња од ра слих, на кон утвр ђе них не до ста та ка, има
овла шће ња да:

а) при вре ме но оду зме, до ко нач не од лу ке над ле жног
ор га на, до ку мен та ци ју и еви ден ци ју ко ју во ди ор га ни за тор
обра зо ва ња,

б) на ло жи от кла ња ње не до ста та ка на ста лих не из вр ша -
ва њем или не пра вил ном при мје ном за ко на, под за кон ских
про пи са и дру гих ака та,

в) на ло жи по ни шта ва ње упи са по ла зни ка и оцје на ако
су спро ве де ни су прот но за ко ну,

г) на ло жи по ни шта ва ње ака та ор га ни за то ра обра зо ва -
ња од ра слих ако су до не се ни су прот но овом за ко ну,

д) на ло жи по ни шта ва ње јав них до ку ме на та ко ја су
изда та су прот но за ко ну,

ђ) на ло жи от кла ња ње не до ста та ка у по ступ ку во ђе ња
еви ден ци је и до ку мен та ци је,

е) за бра ни, до до но ше ња ко нач ног рје ше ња За во да, рад
ор га ни за то ру обра зо ва ња ко ји не ис пу ња ва про пи са не
усло ве и под не се за хтјев за бри са ње ор га ни за то ра из ре ги -
стра За во да,

ж) за бра ни упо тре бу на став них пла но ва и про гра ма
фор мал ног обра зо ва ња од ра слих ор га ни за то ри ма ко ји не -
ма ју одо бре ње За во да за из во ђе ње про гра ма,

з) на ло жи ор га ни за то ру обра зо ва ња уса гла ша ва ње по -
је ди нач них ака та са про пи си ма уко ли ко утвр ди да су до не -
се ни су прот но од ред ба ма овог за ко на, дру гих про пи са и
оп штих ака та до не се них на осно ву за ко на,

и) за бра ни да љи рад на став ни ку ко ји не ис пу ња ва
усло ве про пи са не за кон ским про пи си ма ко ји ма се ре гу ли -
шу рад ни од но си,

ј) по кре не по сту пак пред За во дом да се про гла се ни -
шта вим јав не ис пра ве и увје ре ња из да та на осно ву по да та -
ка из еви ден ци је ко ју во ди ор га ни за тор обра зо ва ња, уко ли -
ко су из да ти су прот но од ред ба ма за ко на, дру гих про пи са и
оп штих ака та до не се них на осно ву за ко на,

к) за бра ни рад и из да ва ње јав них ис пра ва ор га ни за то ру
обра зо ва ња ко ји ни је упи сан у ре ги стар и

л) пре ду зме и дру ге мје ре и рад ње за ко је је овла -
шћен.”.

Члан 9.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-2014/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.

6

На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И

ДОПУНАМА ЗАКОНА О АПОТЕКАРСКОЈ

ДЈЕЛАТНОСТИ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
апотекарској дјелатности, ко ји је На род на скуп шти на Ре -
пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој сјед ни ци, одр жа -
ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на ро да 27. де цем -
бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним За ко ном о
измјенама и допунама Закона о апотекарској дјелатности
ни је угро жен ви тал ни на ци о нал ни ин те рес ни јед ног кон -
сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци Срп ској.

Број: 01-020-3541/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 

АПО ТЕ КАР СКОЈ ДЈЕ ЛАТ НО СТИ

Члан 1.
У За ко ну о апо те кар ској дје лат но сти (“Слу жбе ни гла -

сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 119/08) у чла ну 1. у ста ву 1.
по сли је ри је чи: “рад но ври је ме” за пе та и ри јеч: “акре ди та -
ци ја” бри шу се.

Члан 2.
У чла ну 2. тач ка а) бри ше се, а оста ле тач ке се по мје -

ра ју.
У до са да шњој тач ки ђ) по сли је ри је чи: “ма ги страл ним

про пи си ма” и за пе те оста ли дио тек ста бри ше се.

Члан 3.
По сли је чла на 3. до да је се но ви члан 3а., ко ји гла си:

“Члан 3а.
У по ступ ку при мје не овог за ко на и про пи са до не се них

на осно ву ње га при мје њу ју се пра ви ла оп штег управ ног
по ступ ка, ако овим за ко ном ни је дру га чи је про пи са но.”.

Члан 4.
У чла ну 9. по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3., ко ји

гла си:
“(3) Здрав стве на уста но ва ко ја оба вља апо те кар ску дје -

лат ност мо ра огла ша ва ти ли је ко ве и ме ди цин ска сред ства
у скла ду са по себ ним за ко ном.”.

Члан 5.
У чла ну 15. у ста ву 1. ри је чи: “апо те кар ску ста ни цу” и

за пе та бри шу се.
По сли је ста ва 1. до да ју се но ви ст. 2. и 3., ко ји гла се:
“(2) Апо те ка у из у зет ним слу ча је ви ма у свом са ста ву

мо же да има као ор га ни за ци о ну је ди ни цу и апо те кар ску
ста ни цу.

(3) Апо те кар ска ста ни ца из ста ва 2. овог чла на мо же се
осно ва ти са мо на уда ље ном под руч ју све до осни ва ња апо -
те ке као здрав стве не уста но ве.”.

Члан 6.
У чла ну 16. по сли је ста ва 3. до да ју се но ви ст. 4, 5. и 6.,

ко ји гла се:
“(4) Апо те ка ко ја у свом са ста ву има га лен ску ла бо ра -

то ри ју мо же за кљу чи ти уго вор о из ра ди га лен ских пре па -
ра та са дру гом здрав стве ном уста но вом ко ја не ма га лен ску
ла бо ра то ри ју.
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(5) Уго во ром о из ра ди га лен ског пре па ра та из ста ва 4.
овог чла на оба ве зно се де фи ни ше на зив, фар ма це ут ски
облик и ја чи на га лен ског пре па ра та ко ји се из ра ђу је за по -
тре бе дру ге здрав стве не уста но ве, као и оба ве за у по гле ду
оси гу ра ња си сте ма ква ли те та и до брих прак си ко је се од -
но се на тран спорт и скла ди ште ње га лен ских пре па ра та.

(6) Из ра да и про мет га лен ског пре па ра та за по тре бе дру -
ге здрав стве не уста но ве пре ма уго во ру из ста ва 5. овог чла -
на сма тра се про ме том на ма ло те здрав стве не уста но ве.”.

До са да шњи став 4. по ста је став 7.

Члан 7.
У чла ну 20. у ста ву 2. у тач ки а) по сли је ри је чи: “фар -

ма ци је” бри ше се ри јеч: “и”, до да је за пе та и но ва тач ка б),
ко ја гла си:

“б) ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва и”.
До са да шња тач ка б) по ста је тач ка в).

Члан 8.
У чла ну 21. у ста ву 1. по сли је ри је чи: “обра зо ва ње” до -

да ју се ри је чи: “ин те гри са ног сту ди ја”.

Члан 9.
По сли је чла на 21. до да је се но ви члан 21а., ко ји гла си:

“Члан 21а.
(1) Ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бодова је

здрав стве ни рад ник ко ји има ви со ко обра зо ва ње, и то:
а) ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва са по -

ло же ним струч ним ис пи том и
б) ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва - при -

прав ник.
(2) Ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва оба -

вља апо те кар ску дје лат ност у скла ду са зна њем, вје шти на -
ма и ком пе тен ци ја ма на ве де ним у до дат ку ди пло ми, а ко је
је сте као стру ков ним уса вр ша ва њем на сту диј ском про гра -
му фар ма ци ја.

(3) Ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва - при -
прав ник на ла зи се на при прав нич ком ста жу ра ди сти ца ња
усло ва за оба вља ње апо те кар ске дје лат но сти.

(4) Ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва из ст.
2. и 3. овог чла на оба вља апо те кар ску дје лат ност под
струч ним над зо ром ма ги стра фар ма ци је.”.

Члан 10.
У чла ну 23. по сли је тач ке а) до да је се но ва тач ка б), ко -

ја гла си:
“б) ди пло ма ви со ке шко ле за ди пло ми ра ног фар ма це у -

та са 180 ECTS бо до ва”.
До са да шње т. б) до ђ) по ста ју т. в) до е).

Члан 11.
У чла ну 24. по сли је ста ва 3. до да је се но ви став 4., ко -

ји гла си:
“(4) Ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва не

мо же из да ва ти ли јек ко ји има одо бре ње за ста вља ње у про -
мет на ре цепт, ли је ко ве ко ји са др же опој не дро ге, ни ти
изра ђи ва ти и из да ва ти ма ги страл не и га лен ске ли је ко ве ко -
ји са др же суп стан це вр ло ја ког дје ло ва ња.”.

До са да шњи ст. 4. и 5. по ста ју ст. 5. и 6.

Члан 12.
У чла ну 29. став 4. ми је ња се и гла си:
“(4) Апо те ка ко ја има је дан рад ни тим за по слен са пу -

ним рад ним вре ме ном мо же ра ди ти нај ви ше осам ча со ва
днев но, а рад ни тим чи не:

а) је дан ма ги стар фар ма ци је и
б) је дан ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо до ва

или фар ма це ут ски тех ни чар.”.

Члан 13.
По сли је чла на 32. до да је се но ви члан 32а., ко ји гла си:

“Члан 32а.
(1) Цер ти фи ка ци ја и акре ди та ци ја апо те ке је про пи сан

по сту пак ко јим се оцје њу је и по твр ђу је да апо те ка за до во -
ља ва уна при јед де фи ни са не стан дар де ко ји се на њу од но -
се.

(2) Цер ти фи ка ци ја и акре ди та ци ја апо те ке оба вља се у
скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је здрав стве ну за шти ту.”.

Члан 14.
Чл. 33, 34. и 35. бри шу се.

Члан 15.
У чла ну 40. ри је чи: “За ко ном о упра вља њу от па дом

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 53/02 и
65/08)” за мје њу ју се ри је чи ма: “за ко ном ко јим се ре гу ли ше
упра вља ње от па дом”.

Члан 16.
Члан 45. ми је ња се и гла си:
“Ин спек циј ски над зор над из вр ша ва њем овог за ко на и

про пи са до не се них за ње го во спро во ђе ње вр ши Ре пу блич -
ка упра ва за ин спек циј ске по сло ве Ре пу бли ке Срп ске, по -
сред ством фар ма це ут ског ин спек то ра у скла ду са за ко -
ном.”.

Члан 17.
У чла ну 46. ри је чи: “здрав стве но-са ни тар ни ин спек -

тор” за мје њу ју се ри је чи ма: “фар ма це ут ски ин спек тор”.

Члан 18.
У чла ну 47. ри је чи: “здрав стве но-са ни тар ном ин спек -

то ру” за мје њу ју се ри је чи ма: “фар ма це ут ском ин спек то -
ру”.

Члан 19.
По сли је чла на 47. до да ју се но ви чл. 47а. и 47б., ко ји

гла се:

“Члан 47а.
(1) Фар ма це ут ски ин спек тор у обла сти апо те кар ске дје -

лат но сти у здрав стве ним уста но ва ма и дру гим об ли ци ма
оба вља ња апо те кар ске дје лат но сти вр ши над зор над из вр -
ша ва њем за ко на, дру гих про пи са и оп штих ака та и спро во -
ди мје ре ко је се од но се на:

а) уса гла ше ност ор га ни за ци је и ра да здрав стве не уста -
но ве и дру гих об ли ка оба вља ња здрав стве не дје лат но сти
са за ко ном и одо бре њем за рад,

б) ис пу ње ност усло ва у по гле ду ка дра, про сто ра и
опре ме за оба вља ње апо те кар ске дје лат но сти,

в) струч ну оспо со бље ност здрав стве них рад ни ка и
здрав стве них са рад ни ка и при су ство то ком рад ног вре ме на и

г) не до стат ке и не пра вил но сти при ли ком оба вља ња
апо те кар ске дје лат но сти.

(2) У оба вља њу над зо ра из ста ва 1. овог чла на фар ма -
це ут ски ин спек тор овла шћен је и ду жан да пре ду зме сље -
де ће мје ре:

а) за бра ни рад здрав стве не уста но ве, од но сно ди је ла
уста но ве или дру гог су бјек та ко ји оба вља апо те кар ску дје -
лат ност без при ба вље ног одо бре ња за рад,

б) за бра ни оба вља ње не ре ги стро ва не дје лат но сти у ре -
ги стро ва ним здрав стве ним уста но ва ма и дру гим су бјек ти -
ма,

в) за бра ни рад здрав стве не уста но ве ко ја оба вља апо те -
кар ску дје лат ност ако не ис пу ња ва усло ве у по гле ду ка дра,
про сто ра и опре ме, без об зи ра на при ба вље но одо бре ње за
рад, док не ис пу ни про пи са не усло ве,

г) за бра ни рад спе ци ја ли зо ва не про дав ни це ко ја оба -
вља про мет на ма ло ако не ис пу ња ва усло ве у по гле ду ка -
дра, про сто ра и опре ме, без об зи ра на при ба вље но одо бре -
ње за рад, док не ис пу ни про пи са не усло ве,

д) за бра ни рад здрав стве ном рад ни ку, од но сно здрав -
стве ном са рад ни ку ко ји не ма до каз о струч ној оспо со бље -
но сти, док не при ба ви по треб не до ка зе,
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ђ) на ре ди про пи са но во ђе ње ме ди цин ске до ку мен та ци -
је и еви ден ци ја и до ста вља ње из вје шта ја над ле жној ин сти -
ту ци ји и

е) пе ча ће њем за бра ни оба вља ње апо те кар ске дје лат но -
сти ако се не из вр ши рје ше ње ин спек то ра ко јим је за бра -
њен рад уста но ве, ди је ла уста но ве или дру гог су бјек та ко -
ји оба вља апо те кар ску дје лат ност.

Члан 47б.
(1) Фар ма це ут ски ин спек тор у обла сти про ме та на ма -

ло вр ши над зор над из вр ше њем за ко на и дру гих про пи са и
дру гих на уч но при зна тих мје ра, ме то да и по сту па ка ко ји се
од но се на:

а) про мет на ма ло ли је ко ва, ме ди цин ских сред ста ва и
оста лих про из во да ко ји ма се мо же оба вља ти про мет на ма -
ло у апо те ци и спе ци ја ли зо ва ној про дав ни ци,

б) услу ге ко је се мо гу пру жа ти у апо те ци,
в) из ра ду га лен ских пре па ра та,
г) огла ша ва ње ли је ко ва и ме ди цин ских сред ста ва,
д) при ку пља ње, об ра ду и ко нач ну дис по зи ци ју фар ма -

це ут ског от па да и
ђ) во ђе ње еви ден ци ја о по тро шњи ли је ко ва и до ста -

вља ње из вје шта ја и дру ге про пи са не еви ден ци је.
(2) У оба вља њу над зо ра из ста ва 1. овог чла на фар ма -

це ут ски ин спек тор овла шћен је и ду жан да пред у зи ма сље -
де ће мје ре:

а) на ре ди от кла ња ње не до ста та ка и не пра вил но сти у
ро ку ко ји он од ре ди,

б) за бра ни оба вља ње дје лат но сти ако се утвр ђе ни не -
до ста ци и не пра вил но сти не от кло не у пред ви ђе ном ро ку,

в) пе ча ће њем за бра ни оба вља ње дје лат но сти ако се не
из вр ши рје ше ње ин спек то ра ко јим је из ре че на мје ра за бра -
не или от кла ња ња не до ста та ка, од но сно ако су не до ста ци
и не пра вил но сти та кве при ро де да угро жа ва ју јав ни ин те -
рес,

г) об у ста ви про мет ли је ка и ме ди цин ског сред ства, од -
но сно се ри је ко ја не од го ва ра про пи са ним усло ви ма, те на -
ре ди по вла че ње са тр жи шта и уни шта ва ње,

д) оду зме без на кна де ли јек и ме ди цин ско сред ство ко -
ји је пред мет пре кр ша ја и

ђ) на ре ди, од но сно за бра ни спро во ђе ње дру гих мје ра
од ре ђе них За ко ном.”.

Члан 20.
У чла ну 49. у ста ву 1. по сли је тач ке а) до да је се но ва

тач ка б), ко ја гла си:
“б) не за ко ни то огла ша ва ли јек и ме ди цин ско сред ство

(члан 9. став 3)”.
До са да шња тач ка б) ко ја по ста је тач ка в) ми је ња се и

гла си:
“в) оба вља апо те кар ску дје лат ност без упи са у суд ски

ре ги стар или без рје ше ња Ми ни стар ства (чл. 10. и 11)”.
До са да шња тач ка в) по ста је тач ка г).
По сли је тач ке г) до да је се но ва тач ка д), ко ја гла си:
“д) здрав стве на уста но ва про ме ту је га лен ски пре па рат

дру ге здрав стве не уста но ве без за кљу че ног уго во ра о из ра -
ди га лен ског пре па ра та (члан 16. став 5)”.

До са да шње т. г) и д) по ста ју т. ђ) и е).
У истом чла ну по сли је ста ва 2. до да је се но ви став 3.,

ко ји гла си:
“(3) За пре кр шај из ста ва 1. овог чла на здрав стве ној

уста но ви мо же се уз из ре че ну нов ча ну ка зну из ре ћи и за -
штит на мје ра за бра не оба вља ња дје лат но сти у тра ја њу од
три мје се ца до шест мје се ци.”.

Члан 21.
У чла ну 51. у ста ву 2. по сли је ри је чи: “ка зни ће се” до -

да ју се ри је чи: “ди пло ми ра ни фар ма це ут са 180 ECTS бо -
до ва или”.

У ста ву 2. ри је чи: “став 4.” за мје њу ју се ри је чи ма: “ст.
4. и 5.”.

Члан 22.
По сли је чла на 54. до да је се но ви члан 54а., ко ји гла си:

“Члан 54а.
Апо те ка ко ја у свом са ста ву има апо те кар ску ста ни цу

као ор га ни за ци о ну је ди ни цу мо ра сво ју ор га ни за ци ју и рад
ускла ди ти са овим за ко ном у ро ку од шест мје се ци од да -
на сту па ња на сна гу овог за ко на.”.

Члан 23.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -

ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01- 2012/11 Пред сјед ник
15. де цем бра 2011. го ди не На род не скуп шти не,
Ба ња Лу ка Мр Игор Ра до ји чић, с.р.
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На осно ву Аманд ма на XL тач ка 2. на Устав Ре пу бли ке
Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
28/94),  д о  н о  с и м

У К АЗ

О ПРО ГЛА ШЕ ЊУ ЗА КО НА О ИЗМЈЕНАМА И
ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ 

ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ

Про гла ша вам За кон о измјенама и допунама Закона о
предшколском васпитању и образова њу, ко ји је На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске усво ји ла на Че тр на е стој
сјед ни ци, одр жа ној 15. де цем бра 2011. го ди не, а Ви је ће на -
ро да 27. де цем бра 2011. го ди не кон ста то ва ло да усво је ним
За ко ном о измјенама и допунама Закона о предшколском
васпитању и образовању ни је угро жен ви тал ни на ци о нал -
ни ин те рес ни јед ног кон сти ту тив ног на ро да у Ре пу бли ци
Срп ској.

Број: 01-020-3542/11 Пред сјед ник
29. де цем бра 2011. го ди не Ре пу бли ке,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

З А  КО Н

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ЗА КО НА О 
ПРЕД ШКОЛ СКОМ ВАС ПИ ТА ЊУ И ОБРА ЗО ВА ЊУ

Члан 1.
У За ко ну о пред школ ском вас пи та њу и обра зо ва њу

(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 119/08) у
чла ну 5. по сли је ста ва 5. до да ју се но ви ст. 6, 7. и 8., ко ји
гла се:

“(6) Упис дје це вр ши се у мје се цу фе бру а ру на осно ву
ље кар ског увје ре ња и из во да из ма тич не књи ге ро ђе них,
на кон че га пред школ ска уста но ва или дру га уста но ва ко ја
ре а ли зу је про грам пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња
за кљу чу је уго вор са ро ди те љем/ста ра те љем о ме ђу соб ним
пра ви ма и оба ве за ма.

(7) Пред школ ска уста но ва или дру га уста но ва ко ја ре а -
ли зу је про грам пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња
при је по чет ка ре а ли за ци је про гра ма из ста ва 2. овог чла на
оба вје шта ва Ми ни стар ство про свје те и кул ту ре (у да љем
тек сту: Ми ни стар ство) о бро ју дје це, од но сно вас пит них
гру па и бро ју вас пи та ча ко ји ће ра ди ти са дје цом.

(8) На осно ву по да та ка из ста ва 7. овог чла на, Ми ни -
стар ство пред ла же Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: Вла да) план рас по дје ле сред ста ва за про грам пред -
школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња за дје цу у го ди ни пред
по ла зак у шко лу ко ја ни су об у хва ће на не ким од пред школ -
ских про гра ма.”.

У до са да шњем ста ву 6., ко ји по ста је став 9. ри јеч:
“Осни вач” за мје њу је се ри је чи ма: “пред школ ска уста но ва
или дру га уста но ва ко ја ре а ли зу је про грам пред школ ског
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