
 На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 
88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша” број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) и 
члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала 
(„Службени лист Града Ниша", број 125/2008), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 15.06.2018. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на План рада са 
Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину и на Прву измену и допуну плана 
рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на План рада са Финансијским 
планом Апотеке Ниш за 2018. годину и на Прву измену и допуну плана рада са 
Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 

III За представникe предлагача по овом предлогу на седници Скупштине 
Града Ниша, одређују се Ђурица Спасић, секретар Секретаријата за примарну 
здравствену заштиту  - Градске управе Града Ниша  и Радојко Матић, директор 
Апотеке Ниш. 

 
 

 
 
Број: 737-9/2018-03 
У Нишу, 15.06.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 
  
 Председник 

 
 

Дарко Булатовић 
 



                                                                                                                                         
 
 
 На основу члана 37 Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 88/2008 и 143/2016), Скупштина Града Ниша на седници 
одржаној ___________ 2018. године, доноси 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   ДАЈЕ  СЕ САГЛАСНОСТ  на План рада са Финансијским планом  
Апотеке Ниш за 2018. годину, број 01-313/2 од  12.02.2018.године, донет 
Одлуком Управног одбора Апотеке Ниш број 01-313/1, на седници 
одржаној 12.02.2018.године и на Прву измену и допуну плана рада са 
Финансијским планом  Апотеке Ниш за 2018. годину, усвојен Одлуком 
Управног одбора Апотеке Ниш број 01-845/1 од 15.05.2018.године. 
 
 
 II Решење доставити: Апотеци Ниш, Градској управи града Ниша – 
Секретаријату за примарну здравствену заштиту и Секретаријату за 
финансије. 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____________2018. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 

      ПРЕДСЕДНИК 
    Мр Раде Рајковић 

 
             ________________ 
 
 

 
 



 
 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 Управни одбор Апотеке Ниш је на седници одржаној дана 
12.02.2018. године, Одлуком број 01-313/1, донео План рада са 
Финансијским планом  Апотеке Ниш за 2018. годину број 01-313/2 од 
12.02.2018.године и на седници одржаној дана 15.05.2018.године, Одлуком 
број 01-845/1, усвојио Прву измену и допуну плана рада са Финансијским 
планом  Апотеке Ниш за 2018. годину  и доставио Секретаријату за 
примарну здравствену заштиту. 
 Апотека као здравствена установа обавља фармацеутску здравствену 
делатност на територији града Ниша и 6 општина и то: Алексинац, 
Сврљиг, Ражањ, Гаџин Хан, Дољевац и Мерошина. 
 План рада Апотеке сачињен је са циљем побољшања квалитета и 
квантитета пружања услуга корисницима и омогућавања боље 
приступачности услуга отварањем нових организационих јединица. 

За планиране активности Апотека обезбеђује средства из прихода 
путем уговора са РФЗО – Филијала Ниш, по основу уговора са војним 
фондом и од продаје робе и лекова грађанима и правним лицима.  Средства 
опредељена уговором са РФЗО-Филијала Ниш троше се за набавку лекова 
који се издају на рецепт и помагала преко апотека и партиципацију.   

Средства за инвестиционо улагање, инвестиционо текуће одржавање 
и набавку медицинске и немедицинске опреме и текућег одржавања  
обезбеђују се из буџета Града Ниша према потребама и приоритетима 
установе. 

План рада са Финансијским планом Апотеке Ниш за 2018. годину и  
Прва измена и допуна Плана рада са Финансијским планом Апотеке Ниш 
за 2018. годину су сачињени у складу са Законом, подзаконским актима, 
прописима града и циљевима садржаним у оснивачком акту, те с тога 
Секретаријат за примарну здравствену заштиту предлаже доношење 
решења као у диспозитиву. 
 
 
 
 

               СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИМАРНУ 
                        ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 

                 - СЕКРЕТАР – 
               Ђурица Спасић 

 
             _______________ 
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