
На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 107/05, 72/09, 88/10,
99/10, 57/11, 119/12 и 45/13) и члана 15. Статута града Сомбора ("Службени лист града Сомбора" број 2/2008, 6/2013 и 4/2015)
Скупштина Града Сомбора је, на 35. седници одржаној дана 22.12.2015. године, донела:

Одлуку о радном времену здравствених установа чији је оснивач Град Сомбор

Одлука је објављена у "Службеном листу града Сомбора", бр. 11/2015 од
22.12.2015. године, а ступила је на снагу 30.12.2015.

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се недељни распоред рада, рад у дане викенда (субота и недеља) и државних празника, почетак и

завршетак радног времена здравствених установа Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор (у даљем тексту: Дом здравља) и
Апотека Сомбор (у даљем тексту: Апотека) чији је оснивач град Сомбор.

Члан 2.
Радно време здравствене установе представља време у коме здравствена установа обавља своју делатности и пружа

здравствене услуге грађанима.
Члан 3.

Дом здравља je обавезан да радним даном обезбеди рад лекара у амбулантама у Граду у времену од 07.00 до 20.00 часова.
Викендом и државних празником амбуланте ће радити по следећем распореду:
А) суботом, недељом и празником
- од 08.00 до 13.00 часова
- амбуланте службе за здравствену заштиту предшколске деце
- амбуланта службе за здравствену заштиту деце и омладине
- биохемијска лабораторија
Б) суботом
- од 08.00 до 15.30 часова
- амбуланте опште медицине
- од 08.00 до 13.00 часова
- стоматолошка служба здравствене заштите деце
- стоматолошка служба здравствене заштите одраслих
- гинеколошка амбуланта
- служба за здравствену заштиту радника (само прва субота у месецу)
В) недеља и празници
- од 08.00 до 12.00 часова
- амбуланта опште медицине
- стоматолошка служба здравствене заштите деце
- стоматолошка служба здравствене заштите одраслих

Члан 4.
Дом здравља је обавезан да обезбеди рад лекара у амбулантама у свим насељеним местима сваким радним даном најмање са

половином радног времена.
Дом здравља је обавезан да у свим амбулантама у насељеним местима у дане викенда и државних празника обезбеди рад

лекара са половином радног времена.
Члан 5.

Апотека је обавезна да ради радним даном у периоду од 07.00 до 20.00 часова, а у периоду од 20.00 до 07.00 наредног дана
ради једна дежурна апотека у граду Сомбору.

Апотека у дане викенда и празника ради у периоду од 08.00 до 14.00 часова, а од 14.00 до 08.00 наредног дана ради једна
дежурна апотека у граду Сомбору.

У насељеним местима апотеке су обавезне да раде најмање у периоду кад раде амбуланте Дома здравља.
Члан 6.

Распоред радa Дома здравља и дежурних апотека обавезно се истиче на огласној табли свих просторија Дома здравља и Апотеке
у Сомбору и насељеним местима.

Члан 7.
Здравствене установе које су основане у приватној својини, односно приватна пракса чије је седиште на територији Града

Сомбора о недељном распореду радног времена као и о почетку и завршетку дневног радног времена обавезни су да обавесте
Град.

Члан 8.
Директори здравствених установа су обавезни да у складу са важећим законским прописима сачине планове рада лекара и

здравствених радника тако да се прерасподелом радног времена у оквиру законом прописане радне недеље, а изузетно
прековременим радом омогући рад свих амбуланти и апотека у одлуком предвиђено радно време.

Здравствене установе су дужне да ускладе своју организацију и рад са одредбама ове одлуке у року од 30 дана од дана њеног
ступања на снагу и о истом обавесте Град.

Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града Сомбора".
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