
 На основу члана 56. тачка 1. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, број 88/08 и 143/2016) и 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 11.09.2018. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
  
 

I  Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени 
допуни Статута Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“. 

 
II  Предлог решења о давању сагласности Одлуку о измени допуни Статута 

Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ доставља се председнику Скупштине 
Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.  
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Ђурица Спасић, секретар Секретаријата за примарну здравствену 
заштиту – Градска управа Града Ниша. 
 
 
 
Број: 1099-4/2018-03 
Датум: 11.09.2018. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 
 

                                                                       Председник 
 

 
                                                                                               Дарко Булатовић 
 
 
 



 
На основу члана 141. Закона о здравственој заштити (''Службени 

гласник Републике Србије'', број 107/2005, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/2013-др.закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон и 
105/17-др.закон), члана 11 Одлуке о преузимању оснивачких права над 
Заводом за здравствену заштиту радника „Ниш“ (''Службени лист Града 
Ниша'' број 92/2006) и 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 Одлуку о измени допуни Статута 
Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“, број 5228 од 27.11.2015. 
године. 
 
 
 II Решење доставити: Заводу за здравствену заштиту радника „Ниш“, 
Градској управи Града Ниша - Секретаријату за примарну здравствену 
заштиту и Скупштини града Ниша. 
 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____._____.2018. године 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
   Мр Раде Рајковић 

 
            ________________ 

 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 
 
 Правни основ за доношење акта представља члан 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 
129/07, 83/14-др. закон и 101/16-др.закон), члан 4 и члан 13 Закона о јавним 
службама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 42/91, 71/94 и 79/05-
др.закон, 81/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члан 48. став 2. тачка 1. и 
члан 141 Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-
др.закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон и 105/17-др.закон), члана 11 
Одлуке о преузимању оснивачких права над Заводом за здравствену 
заштиту радника „Ниш“  (''Службени лист Града Ниша'' број 92/2006) и 
члан 37. став 1. тачка 9. Статута града Ниша ("Службени лист града 
Ниша", бр. 88/08 и 143/16). 
 Одлука о изменама и допунама статута Завода за здравствену 
заштиту радника „Ниш“ односи се на рационализацију запослених у 
Заводу за здравствену заштиту радника „Ниш“ односно на брисање 
стоматолошке делатности из Статута што је у складу са важећим 
Кадровским планом.У складу са брисањем стоматолошке делатности мења 
се и члан Статута Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“ који се 
односи на услове за помоћника директора Завода.Такође у Служби за 
специјалистичко-консултативну делатност додаје се одсек за радиологију, 
делатност која се већ обавља у Заводу за здравствену заштиту радника 
„Ниш“. 
 Одредбом члана 141. став 3. Закона о здравственој заштити 
("Службени гласник Републике Србије", бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон и 
105/17-др.закон) прописано је да на одредбе статута здравствених установа 
у државној својини у делу којим се уређује област здравствене заштите, 
односно специјалности из којих обавља здравствену делатност, унутрашња 
организација и услови за именовање и разређење директора, претходно се 
прибави мишљење Министарства здравља Републике Србије, које вам у 
прилогу и достављамо. 
 Ради бољег функционисања Завода за здравствену заштиту радника 
„Ниш“, Градска управа Града Ниша - Секретаријат за примарну 
здравствену заштиту предлаже оснивачу да усвоји Одлуку. 

     
 

                                       СЕКРЕТАР 
                                  Ђурица  Спасић 

 
           _______________ 









 
Чланови који се мењају у Статуту Завода за здравствену заштиту радника „Ниш“  

(''Службени лист Града Ниша'' број 92/2006): 
 

Члан 14 
 

1. ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА 
 
Завод је здравствена установа у којој се обавља здравствена заштита и очување 
здравља запослених у безбедној и здравој радној средини, обављањем 
делатности медицине рада.  
Завод обавља:  
 

• Превентивну и куративну здравствену делатност из области: опште 
медицине, гинекологије и стоматологије. 

• Специјалистичко – консултативну делатност из области интерне 
медицине,психијатрије (неуропсихијатрије), оториноларингологије 
и офтамологије, првенствено ради обављања превентивних 
прегледа.  

 
  
Завод обавља здравствену заштиту запослених са циљем: очувања здравља запослених 
у безбедној и здравој радној средини; утврђивања радне способности за обављање 
одређене делатности (претходни прегледи); раног откривања поремећаја здравља у 
вези са радом и радном средином (периодични и други превентивни прегледи); 
откривање фактора радне средине који могу неповољно утицати на здравље радника и 
спровођење других превентивних мера. 
 

Члан 16 
 

 У обављању здравствене делатности Завод пружа превентивне, дијагностичке, 
терапијске и рехабилитационе здравствене услуге и то у оквиру: 

- Медицине рада 
- Медицинске психологије 
- Опште медицине 
- Гинекологије 
- Интерне медицине 
- Психијатрије (неуропсихијатрије) 
- Офтамологије 
- Оториноларингологије 
- Дерматовенерологије 
- Радиологије 
- Токсиколошке хемије 
- Медицинске биохемије 
- Опште стоматологије 
- Стоматолошке протетике 
- Болести уста и зуба 



 
2. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОДА 

 
Члан 17 

 
Организационе јединице завода су  
 

1. Служба за медицину рада са одсецима за: 
• Обављање превентивних прегледа  
• За физичко хемијска и друга мерења ради очувања здравља запослених у 

безбедној здравој радној средини (хигијена рада) 
• Спровођење мера личне и колективне заштите запослених 

2. Служба за општу медицину, гинекологију и стоматологију, која се обавља преко 
изабраног лекара 

3. Служба за специјалистичко – консултативну делатност са одсецима за: 
• Интерну медицину 
• Психијатрију (неуропсихијатрију) 
• Оториноларингологију 
• Офтамологију 
• Дерматовенерологију 

4. Служба за лабораторијску дијагностику 
5. Служба за правне, економско – финансијске и техничке и друге сличне послове. 
Образовање ужих организационих јединица у оквиру служби уређује се актом о 
организацији и систематизацији послова које доноси директор. 
 

Члан 20 
 

 За директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних 
законом испуњава и следеће посебне услове:  
- Да је доктор медицине или доктор стоматологије и да има завршену 

специјализацију из делатности завода и најмање 3 године радног стажа по 
положеном специјалистичком испиту; 

- Или да је дипломирани правник или дипломирани економиста и да има 
завршену едукацију из области здравственог менаџмента 

- Да има најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите.  
Ако за директора Завода није именовано лице са високом школском спремом 
здравствене струке, већ лице са завршеном високом школском спремом друге 
струке, помоћник директора за здравствену делатност мора бити лице са 
високом школском спремом здравствене струке. 
Директор завода именује и распоређује помоћнике директора и то: 
1. Помоћника директора за медицинску делатност 
2. Помоћника директора за економско – финансијске послове 
3. Помоћника директора за правне послове 
Директор Завода у складу са Статутом Завода и Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова именује и распоређује помоћнике 
директора.  
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