
 На основу члана 13. Закона о здравственој заштити  (,,Службени гласник 
Републике Србије″, бр. 107/5,72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – 
др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и 42. Закона о правима пацијената („Службени 
гласник РС", број 45/2013), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша", број 88/2008), чланова 2., 42. и 72. Пословника о раду Градског већа Града 
Ниша („Службени лист Града Ниша", број 1/2013, 95/16, 98/16 и 124/2016), 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници одржаној 10. новембра 2016. године, 
доноси 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА НИША   

 

 I Образује се Савет за здравље Града Ниша ( у даљем тексту : Савет ) у 
следећем саставу: 
 
 за председника: 

1. проф. др Бранислав Тиодоровић,  
 
 за заменика председника: 

2. Акад. проф. др Милорад Митковић,  
 

за чланове: 
3. мр.сци. мед  Саша Живић, члан Градског већа града Ниша 
4. Мирјана Поповић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну 

здравствену заштиту 
5. Ивана Лукић, запослена у Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену 

заштиту 
6. доц. др Милорад Јеркан, директор Дома здравља Ниш  
7. др Славољуб Миладиновић, директор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш  
8. др Владан Миладиновић, директор Завода за плућне болести и туберкулозу 

Ниш 
9. др Радомир Пешић, директор Завода за здравствену заштиту студената Ниш 
10. мр Маријана Матић, директор Завода за здравствену заштиту радника Ниш 
11. др сци. мед. Димитрије Јанковић, директор Апотеке Ниш 
12. мр сци мед. Коста Тодоровић, в.д. директора Завода за геронтологију и 

палијативно збрињавање Ниш 
13. мр фарм. - спец.  Светлана Милијић,  директор Филијале за Нишавски округ  

Републичког фонда здравственог осигурања  
14. Проф. др Мирослава Живковић, Клинички центар Ниш 
15. доц. Др Миодраг Стојановић, в.д. директора Института за јавно здравље Ниш 
16. проф. др Добрила Станковић-Ђорђевић, декан Медицинског факултета 

Универзитета у Нишу, 
17. др Јовица Станојковић, Војна болница Ниш  
18. доц. др Александар Митић, директор Клинике за стоматологију Ниш 
19. Зоран Јовић, директор Центра за социјални рад  „Свети Сава“ у Нишу 
20. Оливера Синђелић, представник Асоцијације приватних здравствених 

установа и приватних пракси Србије 
21. Јасмина Бараћ,  председник удружења „Из круга Ниш" и „Нишко удружење 

студената са хендикепом“ 
22. Владан Матејић, дипл. инж. заштите животне средине 

 



 II Задаци Савета за здравље Града Ниша су да :  
 

1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите чији је  
оснивач Град 

2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то : 
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу   

достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница ; 
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора 

здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се 
приговор односи и даје одговарајуће препоруке ; 

- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права 
пацијената  и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената ; 

- подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту 
права пацијената Градском Већу и министарству надлежном за послове 
здравља, а ради информисања и остваривања потребне сарадње 
извештај доставља и Заштитнику грађана;  

3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије Града и    
међусекторску сарадњу и  усмерава спровођење здравствене заштите која се 
остварује делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социјалних , 
образовних и других установа и других организација  

4. прати здравствено стање становништва  и рад здравствене службе на 
територији Града, покреће иницијативе за доношење и учествује у припреми  
Стратегије јавног здравља Града Ниша  и аката из области здравствене 
заштите  

5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у области 
здравства, установама и организацијама; 

6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене 
заштите и здравља становништва  

 
 III Савет за здравље града Ниша може образовати радне групе,  којима ће 
поверити вршење одређених стручних послова за ужа подручја деловања, у циљу 
квалитетнијег спровођења активности из оквира своје надлежности. 
 
 IV Административно - техничке послове за потребе Савета обављаће 
организациона јединица надлежна за област примарне здравствене заштите. 
                                                
 V Доношењем овог решења престаје да важи Решење о образовању Савета 
за здравље Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 86/2013 и 40/2014)  
 
 VI Ово   решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 

 
Број: 1643-4/2016-03 
У Нишу,  10.11.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
 
  



 
 

Образложење 
 
 
 
 Чланом 38. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС", бр. 45/2013) 
прописано је да заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, 
одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената и 
образовањем Савета за здравље, а чланом 42. став 2. да Савет за здравље поред 
представника локалне самоуправе, чине и представници удружења грађана из реда 
пацијената, здравствених установа са територије јединице локалне самоуправе, као 
и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање 
 
 На основу наведеног, Градско веће Град Ниша доноси Решење о образовању 
Савета за здравље Града Ниша. 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
 


