На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број
88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) 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 10.01.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и
допуни Статута Апотеке Ниш.
II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни
Статута Апотеке 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 Иван Николић, начелник Управе за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту.

Број: 18-13/2012-03
У Нишу, 10.01.2012. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
мр Милош Симоновић

На основу члана 141. Закона о здравственој заштити („Службени гласник
Републике Србије“, број 107/2005) и члана 37. Статута Града Ниша („Службени
лист Града Ниша“, број 88/2008) и члана 12. Одлуке о оснивању Апотеке Ниш
(„Службени лист Града Ниша“, број 92/2006),
Скупштина Града Ниша, на седници одржаној дана ________ 2012.
године донела је

РЕШЕЊЕ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш
, број 01-1413/1 од 13.10.2011. године.

II
Решење доставити: Апотеци Ниш, Управи за дечју, социјалну и примарну
здравствену заштиту и Скупштини Града Ниша.

Број: ______________
У Нишу, _______ 2012. године
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење
Управни одбор Апотеке Ниш на седници одржаној дана 13.10.2011године
донео је одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш
и исту доставио
овој Управи на даљу надлежност.
Наведена Одлука је донета ради усаглашавања одредаба Статута са Уредбом о
класификацији делатности (Сл. Гласник РСбр.54/2010) и по препоруци
Министарства здравља у делу којим се уређује здравствена делатност и
унутрашња организација установе.
Чланом 141.став 3. Закона о здравственој заштити ( ,, Сл.гласник РС
,бр.107/05, 72/09-др.закон ,88/10, 99/10 и 57/11) прописано је да се на одредбе
Статута, здравствених установа у државној својини у делу којим се одређује
област здравствене заштите, односно специјалности из којих она обавља
здравствену делатност, унутрашња организација и услови за именовање и
разрешење директора, претходно прибавља мишљење Министарства здравља.
Министарство здравља је дало Мишљење бр.110-00-410/2011-14 од
16.11.2011 године у којем нема примедби на Одлуку о измени и допуни Статута
Апотеке Ниш.
Управа за дечију ,социјалну и примарну здравствену заштиту је
разматрајући Одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш утврдилa да је
сачињена у складу са важећим прописима који регулишу садржину и обавезу
доношења исте и израдила решење као у диспозитиву.
УПРАВА ЗА ДЕЧЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
НАЧЕЛНИК
Иван Николић
______________

На основу Закона о здравственој заштити / Службени Гласник РС бр.107/05, 72/о9 др.закон, 88/10, 99/10 и 57/11 / и члана 25. став 1. Статута Апотеке Ниш Управни одбор
Апотеке Ниш на седници одржаној дана 13.10. 2011. донео је:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ СТАТУТА АПОТЕКЕ НИШ
ЧЛАН 1.
У Статуту Апотеке Ниш

члан 14. став 2 . мења се и гласи :

„ Делатност утврђена ставом 1. овог члана обухваћена је следећим шифрама :
47.73- трговина на мало фармацеутским производима у специјализованим
продавницама – апотекaма,
47.74- трговина на мало медицинским и ортопедским помагалима у
специјализованим продавницама,
47.75- трговина на мало козметичким и тоалетним производима у
специјализованим продавницама,
47.29- остала твговина на мало храном у специјализованим продавницама
/храна за бебе,кашице,сокићи и сл.роба/.
47.59- трговина на мало предметима од стакла и порцулана и др./флашице за
бебе, чаше за урин, четкице за зубе,термометри,стетоскопи и сл. роба/.
47.19- остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама /дечија
опрема ,санитетски материјал, хигијенска средства и сл.роба /
47.72- трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализованим
продавницама
21.20- производња фармацеутских препарата
Основна делатност Апотеке Ниш је трговина на мало фармацеутским производима у
специјализованим продавницама – апотекама ( шифра 4773).“

ЧЛАН 2.
Члан 15. став 1. Статута Апотеке Ниш мења се и гласи:
„ У циљу ефикасног и рационалног обављања делатности у Апотеци Ниш се образују
следеће организационе јединице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

апотека
огранак апотеке
јединица за издавање готових лекова
галенска лабораторија
за фармакоинформатику
за правне , економско- финансијске, техничке и друге сличне послове.“

Председник Управног одбора
Апотеке Ниш
---------------------------------------Дипл. правник Владимир Домазет

Доставти:
1.
2.
3.
4.

Институту за Јавно здравље Ниш
Министарству Здравља РС
Председнику Управног одбора
Директору

Преглед чланова који се мењају
Члан 14.
Апотека је здравствена установа у којој се обавља фармацеутска здравствена делатност
на примарном нивоу на подручју града Ниша и општина Алексинац,Ражањ ,Гаџин Хан, Сврљиг,
Дољевац и Мерошина која обухвата:
1. промоцију здравља, односно здравствено васпитање и саветовање за очување и
унапређење здравља правилном употребом лекова и одређених врста медицинских
средстава;
2. промет на мало лекова и одређених врста медицинских средстава, а на основу планова за
набавку лекова и медицинских средстава за редовне и ванредне потребе;
3. праћење савремених стручних и научних достигнућа у области фармакотерапије и
пружање грађанима, здравственим радницима, другим здравственим установама и
приватној пракси, као и другим заинтересованим субјектима, информација о лековима и
одређеним врстама медицинских средстава;
4. давање савета и упутстава пацијентима за правилну употребу лекова и одређених врста
медицинских средстава;
5. израду магистралних и галенских лекова;
6. снабдевање грађана дечјом храном, дијететским производима, одређеним врстама
козметичких и других средстава за заштиту здравља и предметима опште намене у
складу са актом који доноси надлежна комора ( у складу са законом и прописима у циљу
унапређења здравља).
7. унапређење фармакотерапијских мера и поступака у рационалној употреби лекова и
одређених врста медицинских средстава;
8. рационализацију трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења
9. пријављивање, прикупљање и праћење нежељених реакција на лекове и медицинска
средства, као и избегавање и смањивање тих реакција;
10. праћење и избегавање интеракција лекова;
11. спровођење превентивних мера за очување и заштиту здравља становништва поштујући
основне принципе фармакологије, фармакоекономије и фармаковигиланце;
12. спровођење програма здравствене заштите;
13. обезбеђење услова за стално стручно усавршавање својих запослених;
14. организовање и спровођење мера сталног унапређења квалитета стручног рада;
15. организовање и спровођење мера у случају елементарних и других већих непогода и
ванредних прилика;
16. организовање, односно обезбеђивање мера за одлагање, фармацеутског отпада, у скаду
са законом;
17. и друге послове у складу са законом.
Делатност утврђена ставом 1 овог члана обухваћена је следећим шифрама:
- 52310 – издавање и справљање лекова по рецептури
- 52320- трговина на мало медицинским препаратима и медицинским
средствима
- 52330 - трговина на мало козметичким и тоалетним препаратима.
52270 - трговина на мало храном и пићима у специјализовеним
продавницама( храна за бебе, кашице, сокићи и сл. роба)
- 52480-остала трговина на мало у специјализованим продавницама
( играчке за децу, цуцле за бебе, памперс и др. пелене, хигијенске
вате, улошци и сл. роба)
- 52430-трговина на мало обућом и предметима од коже
- 244-производња фармацеутских продуката, медицинских хемикалија,
биљних препарата ( само у смислу израде галенских лекова израђених у
Галенској лабораторији овлашћене апотеке намењених за издавање или
продају пацијентима- корисницима)

-

52440-трговина на мало производима од стакла и пластике /флашице за
бебе, чаше за урин, пумпице за измузавање млека, четкице за зубе,
термометри, стетоскопи, тензинометри, глукометри/

У Апотеци се обавља фармацеутска здравствена делатност у складу са добром
Апотекарском праксом, односно у складу са смерницама Добре лабораторијске
праксе, добре произвођачке праксе, добре праксе у дистрибуцији а у складу са Законом.
Члан 15.
У циљу ефиканог и рационалног обављања делатности
следеће организационе јединице:

у Апотеци се образују

1. служба апотека:
-

о.ј ``Хигија`` у Нишу
о.ј. ``Здравље`` у Нишу
о.ј.``14.Октобар``у Нишу
о.ј. ``1.Мај`` у Нишу
о.ј. ``Медијана``у Нишу
о.ј. ``Ћеле Кула`` у Нишу
о.ј. ``Чегар`` у Нишу
о.ј.``Калча``у Нишу
о.ј ``Дуваниште``у Нишу
о.ј.``Еликсир`` у Нишу

-

о.ј. ``Железничар`` у Нишу
о.ј. ``Бубањ`` у Нишу
о.ј. ``Еи`` у Нишу
о.ј. `` Расадник`` у Нишу
о.ј. ``Црвена Звезда`` у Нишу
о.ј. ``Ново Село``у Нишу

-

о.ј. ``Ратко Павловић`` у Нишу
о.ј. ’’Дурлан Плус`` у Нишу
о.ј. ``Доња Врежина`` у Нишу

-

о.ј.``Црвени Крст`` у Нишу

-

о.ј. `` Нишка Бања`` у Нишкој бањи
о.ј. ``Мерошина``у Мерошини
о.ј. ``Дољевац`` у Дољевцу
о.ј. ``Здравље`` у Ражњу
о.ј. ``Гаџин Хан``у Гаџином Хану
о.ј. ``Др.Миленко Хаџић``у Сврљигу
о.ј. ``Арника``у Алексинцу
о.ј. ``Житковац``у Житковцу

2. галенска лабораторија
3. служба за медицинско снабдевање са централним магацином
4. јединица за фармакоинформатику
5.служба за правне, економско финансијске, информационе,техничке

и друге стручне послове
Образовање ужих организационих јединица из става 1 овог члана уређује се актом о
организацији и систематизацији послова, који доноси директор.

