
Закон о откупу приватних апотека 

Закон је објављен у "Службеном листу ФНРЈ", бр. 50/49 
и 48/58. Види: Обавезно тумачење - СЛ ФНРЈ, 53/51-

617. 

Члан 1 

Све дозволе за вођење јавних апотека издате приватним лицима престају да 
важе најкасније по истеку шест месеци од дана ступања на снагу овог закона. 

Министар народног здравља народне републике може за поједине апотеке 
овај рок продужити још за три месеца. 

Члан 2 

Све лекове, уређај и остали материјал који се налази у приватним апотекама 
откупљује држава. 

Члан 3 

Апотеке од приватних лица преузеће надлежни срески односно градски 
народни одбор. 

До преузимања продужују досадашњи власници редован рад апотека. 
Власници апотека не могу од доношења овог закона до преузимања 

отуђивати уређај и материјал у апотекама, нити продавати лекове ван редовног 
пословања. 

Члан 4 

Министар народног здравља народне републике доноси за сваку апотеку 
решење којим се одређује дан кад приватном лицу престаје важити дозвола за 
вођење апотеке и кад ће срески односно градски народни одбор отпочети 
преузимање апотеке. 

Члан 5 

Инвентарисање и процену лекова, уређаја и осталог материјала који се 
откупљује врши за сваку апотеку посебна комисија. 

Комисију сачињавају претставник министарства народног здравља народне 
републике, претставник среског односно градског народног одбора на чијем се 
подручју налази апотека, и лице које тај народни одбор одреди да преузме 
даље вођење апотеке. Инвентарисању и процени има право присуствовати 
власник апотеке односно лице које он одреди. 

Против рада и процене комисије бивши власник апотеке има право поднети 
жалбу министру народног здравља народне републике у року од 8 дана од дана 
пријема решења о процени. 

Члан 6 

Бившем власнику апотеке односно његовој удовици која је неспособна за 
привређивање или деци која су неспособна за привређивање или су на 
редовном школовању исплаћиваће се процењена вредност апотеке у месечним 
оброцима од најмање 5.000 до највише 15.000 динара. Висина месечног оброка 
одређује се с обзиром на њихово имовно стање и процењену вредност апотеке. 



 Решење о висини месечног оброка из претходног става доноси, на захтев 
заинтересованог лица, орган управе надлежан за послове народног здравља у 
сагласности са органом управе надлежним за послове финансија народног 
одбора општине на чијем се подручју налази откупљена апотека. 

Члан 7 

Сви досадашњи власници апотека испод 60 година старости који су 
фармацеути или фармацеутски помоћници дужни су да по откупу апотеке ступе 
у државну службу. Овим бившим власницима апотека који ступе у државну 
службу признаће се године проведене на фармацеутским пословима као радни 
стаж за стицање права на пензију, ако се одрекну накнаде за апотеку и ако 
проведу у државној служби најмање 5 година. 

Ако би бивши власник апотеке, који би ступио у државну службу одрекавши 
се накнаде за апотеку, умро пре него што је навршио године службе потребне 
по постојећим прописима да његова породица стекне право на породичну 
пензију, његовој породици признаје се као основ за стицање права на породичну 
пензију најмањи број година потребан према постојећим прописима са стицање 
права на породичну пензију. 

Члан 8 

Скривање, оштећивање и отуђивање лекова и средстава за лечење ван 
редовне продаје, као и свако скривање, оштећивање и отуђивање уређаја и 
осталог материјала из апотеке од дана ступања на снагу овог закона и остала 
кривична дела почињена у вези са лековима, уређајем и осталим материјалом 
из апотеке сматрају се кривичним делима против општенародне имовине. 

Члан 9 

Прекршај прописа чл. 3 , ст. 2 и 3 овог закона казниће се, уколико не 
претставља кривично дело, новчаном казном до 50.000 динара или казном 
поправног рада до три месеца. 

Административно-казнени поступак у првом степену води и доноси решење 
извршни одбор среског односно градског народног одбора. Против овог решења 
жалба се подноси вишем државном органу у року од петнаест дана, чије је 
решење коначно. 

Члан 10 

Одредбе овог закона примењиваће се и на случајеве откупа приватних 
апотека који су започети пре доношења овог закона, а који још нису окончани, 
на случајеве већ откупљених апотека уколико власницима још није исплаћена 
накнада, као и на случајеве када ранији власник, који је ступио у државну 
службу, врати држави накнаду примљену за уступљену апотеку. 

Одредбе члана 7 овог закона примениће се и према апотекарима, бившим 
власницима апотеке, који су поклонили апотеку држави и ступили у државну 
службу. 

Члан 10а 

Бивши власници који су пре 11 јуна 1949 године продали своје апотеке 
држави и за то добили накнаду, могу ову накнаду вратити одједном или у 
месечним оброцима. Висину месечних оброка одређују органи из члана 1 став 2 
овог закона, у границама прописаним у том члану. 



 Бивши власници апотека који одједном врате накнаду, као и они за које буде 
донето решење о враћању накнаде у месечним оброцима у смислу претходног 
става, стичу права која се по члану 258 Закона о пензиском осигурању признају 
бившим власницима апотека - фармацеутима или фармацеутским помоћницима 
који су поклонили своју апотеку држави, под условима прописаним у том члану. 

Члан 11 

Ближе одредбе за извршење овог закона прописују Претседник Комитета за 
заштиту народног здравља Владе ФНРЈ и Министар финансија ФНРЈ. 

Члан 12 

Овај закон ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу 
Федеративне Народне Републике Југославије". 

  


