
На основу чланoва 38. и 39. Закона о правима пацијената („Службени гласник 
РС“ бр. 45/2013), чланова 56. и 116а. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“ бр. 88/2008 и 143/2016) и члана 4. Одлуке о Саветнику за заштиту права 
пацијената на територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 18/2018), 
 

Градско веће Града Ниша, на седници од 15.08.2018. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одређивању Саветника за заштиту права пацијената  

на територији Града Ниша 
 
 
 

I  Одређује се Миљан Петровић, дипломирани правник, за Саветника за 
заштиту права пацијената на територији Града Ниша. 

 
II Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права 

пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези 
са правима пацијената и обавезан је да у свом раду поступа у складу са Законом о 
правима пацијената и другим прописима којима се уређује заштита пацијената и 
заштита података о личности. 

 
III Стручне и административно-техничке послове за потребе Саветника за 

заштиту права пацијената обављаће Секретаријат за примарну здравствену заштиту 
- Градске управе града Ниша. 
 

IV Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 
 
Број:  997-1/2018-03 
У Нишу, 15.08.2018. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
 
 
Дарко Булатовић 

 
 
 
 

  



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 38. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 
45/2013) прописано је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне 
самоуправе, одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права 
пацијената, а чланом 39. да послове саветника за заштиту права пацијената обавља 
дипломирани правник са положеним стручним испитом за рад у органима државне 
управе, са најмање три године радног искуства у струци и познавањем прописа из 
области здравства, као и да саветник пацијената обавља послове заштите права 
пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези 
са правима пацијената. 

Члан 116а. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/2008 и 
143/2016) и чланом 4. Одлуке o Саветнику за заштиту права пацијената на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 18/2018) прописано је да 
ради обезбеђења обављања послова заштите права пацијената, Градско веће града 
Ниша одређује лице које обавља послове Саветника за заштиту права пацијената, 
из реда запослених у органима и службама града Ниша. 

Имајући у виду да Миљан Петровић, руководилац Сектора за организацију 
здравствене службе и здравствену заштиту у Секретаријату за примарну 
здравствену заштиту - Градске управе града Ниша, испуњава услове прописане 
Законом о правима пацијената и Одлуком o Саветнику за заштиту права пацијената 
на територији Града Ниша, Градско веће Града Ниша одређује Миљана Петровића, 
дипломираног правника, за Саветника за заштиту права пацијената на територији 
Града Ниша. 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Решење о 
одређивању Саветника за заштиту права пацијената на територији Града Ниша. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

Дарко Булатовић 
 

 

 


