Na temelju članka 18. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, utvrđuje se pročišćeni tekst
Pravilnika o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni Hrvatske
ljekarničke komore.
Pročišćeni tekst Pravilnika o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni
Hrvatske ljekarničke komore obuhvaća Pravilnik o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri
osnivanju ljekarni Hrvatske ljekarničke komore od 28. ožujka 2007., te njegove izmjene i
dopune od 20. prosinca 2007., 01. listopada 2008., 23. rujna 2009. i 16. veljače 2012.

PRAVILNIK
O RADU POVJERENSTVA ZA DAVANJE
MIŠLJENJA PRI OSNIVANJU LJEKARNI
pročišćeni tekst

I. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Ovim Pravilnikom o radu Povjerenstva za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni (u
nastavku teksta: Pravilnik) utvrđuje se sastav, način imenovanja, nadležnosti i način rada
Povjerenstva Hrvatske ljekarničke komore (u nastavku teksta: Komora) za davanje mišljenja
pri osnivanju ljekarni, odnosno zdravstvenih ljekarničkih ustanova.
(2) Pod davanjem mišljenja, iz stavka 1. ovog članka, podrazumijeva se davanje stručnog
mišljenja Hrvatske ljekarničke komore.
(3) Stručno mišljenje iz stavka 2. ovog članka podrazumijeva:
- pozitivno mišljenje za osnivanje ljekarne, odnosno ljekarničke ustanove dat će se samo
onom podnositelju zahtjeva koji je magistar farmacije,
- pozitivno mišljenje za osnivanje ljekarne, odnosno ljekarničke ustanove dat će se
podnositelju zahtjeva bez obzira na kriterije utvrđene u članku 4. stavku 4. ovog Pravilnika,
ako Povjerenstvo za davanje mišljenja Komore smatra da na području gdje se namjerava
osnovati ljekarna, odnosno ljekarnička ustanova, ljekarnička usluga nije dostupna,
- negativno mišljenje dat će se podnositelju zahtjeva za osnivanje treće i svake sljedeće
ljekarničke jedinice u ljekarničkoj ustanovi.
II. Sastav i nadležnost Povjerenstva za davanje
mišljenja pri osnivanju ljekarni
Članak 2.
(1) Povjerenstvo za davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni odnosno preseljenju, (u nastavku
teksta: Povjerenstvo) daje mišljenje o opravdanosti osnivanja ljekarničkih jedinica
(podružnica), odnosno zdravstvenih ljekarničkih ustanova u smislu članka 48. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12) i mišljenje o
opravdanosti osnivanja privatne ljekarničke prakse u smislu članka 148. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka je prvostupanjsko Povjerenstvo.
Članak 3.
(1) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana. Predsjednik i članovi imaju
zamjenike.
(2) Vijeće Komore imenuje predsjednika, članove Povjerenstva i zamjenike na mandat od
četiri godine.
(3) U slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje ga zamjenik predsjednika, a u slučaju
spriječenosti člana zamjenjuje ga zamjenik člana kojeg odredi predsjednik Povjerenstva.
(4) Predsjednik i članovi Vijeća Komore, te predsjednici Područnih vijeća Komore ne mogu
biti članovi Povjerenstva.
(5) Na sjednice Povjerenstva može se pozivati predsjednik Područnog vijeća Komore s kojeg
područja se rješava predmet. U slučaju spriječenosti predsjednik Područnog vijeća Komore
može imenovati svojeg zamjenika iz redova članova Područnog vijeća. Predsjednik
Područnog vijeća Komore može se i pismeno očitovati o predmetu s područja njegovog
Područnog vijeća.
(6) Predsjednik Područnog vijeća koji je pozvan na sjednicu može aktivno sudjelovati u radu
Povjerenstva kada se rješava predmet s područja njegovog Područnog vijeća, ali nema pravo
odlučivanja.

III. Kriteriji za davanje mišljenja
Članak 4.
(1) Kriteriji za davanje mišljenja o osnivanju ljekarne, odnosno zdravstvene ljekarničke
ustanove i mišljenje o potrebi obavljanja ljekarničke djelatnosti na području na kojem
ljekarnik namjerava provoditi privatnu praksu su sljedeći:
Kriteriji za podnositelja zahtjeva, koji će obavljati privatnu ljekarničku praksu
samostalnim radom:
- da je državljanin Republike Hrvatske,
- da je član Komore,
- da ima odobrenje za samostalni rad,
- da mu pravomoćnom sudskom presudom ili odlukom drugog nadležnog tijela nije izrečena
mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja ljekarničke djelatnosti dok ta mjera
traje.
Ako je podnositelj zahtjeva za osnivanje zdravstvene ljekarničke ustanove fizička osoba
mora biti magistar farmacije, a ako je pravna osoba mora imati registriranu ljekarničku
djelatnost.

Kriteriji za lokaciju nove ljekarne sukladni su Pravilniku o uvjetima za određivanje područja
na kojem će se osnivati ljekarne (NN 26/07, 118/07, 81/08)
Iznimno od stavka 3. ovog članka, Povjerenstvo će ocijeniti opravdanim zahtjev za preseljenje
ljekarničke jedinice (podružnice), odnosno ljekarne privatne prakse ako ljekarnička jedinica
(podružnica), odnosno ljekarna privatne prakse preseljava na lokaciju kojom se povećava
postojeća udaljenost između ljekarni.
IV. Način rada Povjerenstva
Članak 5.
(1) Povjerenstvo radi i odlučuje na sjednicama. Sjednica se može održati, ako je prisutna
većina od ukupnog broja članova Povjerenstva.
(2) Sjednice Povjerenstva održavaju se, u pravilu, jedanput mjesečno.
(3) U radu Povjerenstva sudjeluje Glavni tajnik bez prava odlučivanja.
(4) Ako predsjednik Povjerenstva odnosno Povjerenstvo smatra potrebnim, može odrediti
uvid i tada predsjednik Povjerenstva imenuje članove Povjerenstva, koji će izvršiti uvid s
naznakom sadržaja uvida.
Članak 6.
(1) Zahtjev za davanje mišljenja dostavlja se Hrvatskoj ljekarničkoj komori.
(2) Zahtjev za osnivanje privatne ljekarničke prakse mora sadržavati:
- ime, prezime te adresu podnositelja
- lokaciju na kojoj se namjerava otvoriti ljekarna
- nalaz geodeta sudskog vještaka o zračnoj udaljenosti nove ljekarne od najbliže
postojeće ljekarne
- podatak o pravnom statusu prostora u kojem se namjerava otvoriti ljekarna
- dokaz o pravu korištenja prostora u kojem se namjerava otvoriti ljekarna
- podatak o broju osiguranih osoba izdan od Hrvatskog zavoda za zdravstveno
osiguranje
(3) Zahtjev za osnivanje ljekarničke ustanove ili podružnice ljekarničke ustanove mora
sadržavati:
podatke o podnositelju, i to:
Ako je podnositelj fizička osoba:
ime, prezime, te adresu podnositelja
diplomu Farmacutsko biokemijskog fakulteta
uvjerenje o položenom stručnom ispitu
odobrenje za samostalan rad
ako podnositelj nije magistar farmacije potrebno je navesti zvanje
Ako je podnositelj pravna osoba cjelokupni izvod o registraciji iz Trgovačkog suda

Zahtjev treba sadržavati slijedeće podatke o prostoru:
adresa sjedišta ustanove te lokacije na kojima se namjeravaju otvoriti ljekarničke
jedinice odnosno podružnice
nalaz geodeta sudskog vještaka o zračnoj udaljenosti ljekarničkih jedinica, odnosno
podružnice od najbliže postojeće ljekarne
podatak o pravnom statusu prostora u kojem se namjeravaju otvoriti ljekarničke
jedinice
dokaz o pravu korištenja prostora u kojem se namjeravaju otvoriti ljekarničke jedinice
(4) Pod lokacijom u stavku 2. i 3. ovog članka smatra se navođenje grada, gradske četvrti
odnosno općine, te ime ulice i kućnog broja.
(5) Ako ne postoji kućni broj obvezno navesti broj katastarske čestice za traženu lokaciju.
Članak 7.
(1) Pravnik Komore provjerava da li je zahtjev uredan. Pod urednim zahtjevom
podrazumijeva se zahtjev koji sadrži sve podatke i dokumente navedene u članku 7. ovog
Pravilnika.
(2) Ako utvrdi da je zahtjev nepotpun pozvat će podnositelja da u roku od 8 dana dopuni
zahtjev
(3) Ako podnositelj u roku od 8 dana ne dopuni zahtjev Povjerenstvo za davanje mišljenja o
zahtjevu će odlučiti negativno.
(4) Negativno mišljenje dostavlja se podnositelju zahtjeva i ministarstvu nadležnom za
zdravstvo.
Članak 8.
(1) O urednim zahtjevima za davanje mišljenja Povjerenstvo mora odlučiti u roku od 30 dana
od primitka zahtjeva u Komori.
(2) Prije odlučivanja Povjerenstva predmet se može dostaviti na očitovanje predsjedniku
Područnog vijeća na koje se područje odnosi zahtjev.
(3) Predsjednik Područnog vijeća može predmet dati na područno vijeće, koje ima pravo dati
svoje mišljenje.
(4) Odluka Povjerenstva je pozitivno ili negativno mišljenje.
(5) Ako podnositelj zahtjeva za otvaranje ljekarne, odnosno ljekarničke jedinice ljekarničke
ustanove ponavlja zahtjev za istu lokaciju za koju je dobio suglasnost Ministarstva zdravstva s
obvezom da ljekarnu, odnosno ljekarničku jedinicu otvori u roku od jedne godine, a nije
postupio po danoj suglasnosti, neće se dati pozitivno mišljenje.
(5) Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva.
Članak 9.

(1) Ako su za jednu lokaciju podnesena dva uredna zahtjeva za otvaranje ljekarne, odnosno
zdravstvene ljekarničke ustanove, a oba se mogu pozitivno riješiti pozitivno mišljenje dat će
se podnositelju koji otvara prvu ljekarnu, a ako podnositelj ima ljekarnu dat će se podnositelju
s dužim radnim stažom u ljekarni.
Članak 10.
(1) Obavijest o mišljenju Povjerenstva dostavlja se podnositelju zahtjeva i ministarstvu
nadležnom za zdravstvo.
(2) Podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu protiv mišljenja prvostupanjskog Povjerenstva.
Žalba se podnosi Komisiji za žalbe.
Žalba se podnosi u roku od 8 dana po primitku Obavijesti o mišljenju.
(3) Komisija za žalbe o žalbi donosi odluku.
Članak 11.
(1) Mišljenje prvostupanjskog Povjerenstva objavljuje se na web stranici Komore.
(2) Treća osoba koja smatra da ima pravni interes, može uložiti žalbu u roku od 8 dana po
objavi mišljenja na web stranici Komore. U žalbi posebno treba navesti razloge zbog kojih
smatra da ima pravni interes za ulaganje žalbe.
(3) Komisija za žalbe odučuje da li podnositelj žalbe, iz stavka 2. ovog članka, ima pravni
interes za žalbu. Ako utvrdi da nema pravnog interesa odbacit će žalbu kao nedopuštenu. Ako
utvrdi postojanje pravnog interesa odlučivat će o žalbi.
Članak 12.
(1) Ako Glavni tajnik smatra da Povjerenstvo nije donijelo mišljenje u skladu s ovim
Pravilnikom obustavit će daljnji postupak davanja mišljenja i o tome obavijestiti Predsjednika
Komore koji će o predmetu izvijestiti Vijeće komore.
Članak 13.
(1) U slučaju iz članka 12. ovog Pravilnika Vijeće Komore će donijeti mišljenje.
(2) Odluka Vijeća Komore je konačna.
Članak 14.
(1) Povjerenstvo je dužno mjesečno podnositi izvješće o svojem radu Vijeću Komore.
V. Troškovi davanja mišljenja
Članak 15.

(1) Ako podnositelj zahtjeva za otvaranje ljekarne, ljekarničke ustanove, odnosno podružnice
zatraži uvid na lokaciji za koju se podnosi zahtjev, a Povjerenstvo prihvati njegov zahtjev
troškove uvida snosi podnositelj zahtjeva.
(2) Troškovi uvida su dnevnice i putni troškovi.
Članak 16.
Podnositelj zahtjeva iz članka 4. ovog Pravilnika dužan je za troškove postupka pred
Povjerenstvom za davanje mišljenja Komore platiti propisani iznos.
Visinu iznosa iz stavka 1. ovoga članka posebnom odlukom utvrđuje Vijeće Hrvatske
ljekarničke komore.
VI. Prijelazne i završne odredbe
Članak 17.
(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Komisije za
davanje mišljenja pri osnivanju ljekarni koji je donijelo Vijeće Komore na svojoj sjednici od
13. listopada 2006. godine.

Članak 18.
Ovaj Pravilnik objavljuje se na web stranici Komore i stupa na snagu osmog dana po
objavljivanju.

KLASA:
URBROJ:

U Zagrebu, 16. veljače 2012. godine
Predsjednica Vijeća

Dragica Radin mag.pharm

