
 
 
 

На основу члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 
88/2008, 148/16 и 18/2019), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“,број 1/13, 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 23.02.2020. године, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Апотеке Ниш.  

II   Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 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 Ђурицa Спасић, секретар Секретаријата за примарну 
здравствену заштиту Градске управе града Ниша.  
 
 
 
 
Број: 224-2/2020-03 
Датум: 23.02.2020. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 



 

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.129/07,83/14-
др.закон, 101/16 –др.закон и 47/18 ), члана 4. и члана 13. Закона о јавним службама („ 
Сл.Гласник РС“ бр.42/91,71/94 и 79/05-др.закон,81/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон) , члана 
113., 114., 119., 120., 121. И 122. Закона о здравственој заштити ( „Сл.ГласникРС.“ број 
25/19),члана 9. Уредбе о плану мреже здравствених установа(„Сл.Гласник РС“ бр.5/20),  члана 37 
Статута Града Ниша („Сл.Лист града Ниша“ број 88/08, 143/16  и 18/19) ,Скупштина града Ниша 
на седници одржаној дана _________________ доноси :  

 

ОДЛУКУ 

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ НИШ 

 

                                                                                 Члан 1. 

 У Одлуци о оснивању  Апотека Ниш („Сл.лист града Ниша“ бр.92/06,92/16 и 100/19),у 
називу Одлуке , речи „Апотеке Ниш“ замењују се речима „Апотекарске установе Ниш“. 

 

                                                                                Члан 2. 

               Члан 1.Одлуке,  мења се и гласи: 

                                                                                „Члан 1. 

 Град Ниш оснива здравствену установу Апотекарска установа Ниш за обављање 
апотекарске делатности за територију Града Ниша и општина Алексинац, Гаџин 
Хан,Мерошина,Ражањ и Сврљиг.“ 

                                                                                  Члан 3. 

 Члан 2 мења се и гласи : 

                                                                                  „Члан 2 

 Назив установе је Апотекарска установа Ниш. 

 Седиште Апотекарске установе је у Нишу, Булевар др.Зорана Ђинђића бр.6.“ 

                                                              

                                                                                Члан 4. 



            

 Члан 4. мења се и гласи: 

                                                                                „Члан 4. 

 У Апотекарској установи Ниш се обавља апотекарска делатност која обухвата: 

1) снабдевање становништва,здравствених установа,приватне праксе и других правних лица 
лековима и медицинским средствима, у складу са законом; 

2) спровођење превентивних мера за очување,заштиту и унапређење здравља 
становништва,односно промоцију здравља,превенцију болести и здравствено 
васпитање; 

3) издавање лекова и медицинских средстава,уз давање савета о њиховом чувању,року 
употребе примени,нежељеним реакцијама и интеракцијама,правилној употреби и 
одлагању; 

4) унапређивање фармакотерапијских мера и поступака у рационалној примени лекова и 
медицинских средстава и пружање информација општој и стручној јавности о лековима 
и медицинским средствима у складу са законом; 

5) учешће у изради и спровођењу фармакотерапијских протокола; 
6) пријављивање нежељених догађаја и нежељених реакција на лекове и медицинска 

средства,односно фалсификованих лекова и медицинских средстава,у складу са законом 
којим се уређују лекови и законом којим се уређују медицинска средства; 

7) праћење исхода терапије,у циљу оптимализације терапије и побољшања исхода лечења 
,праћењем одређених параметара, 

8) указивање на могуће интеракције лекова са другим лековима,храном и др.,као и 
избегавање нежељеног терапијског дуплирања примене лекова, 

9) израду и издавање магистралних,односно галенских лекова; 
10) повлачење,односно повраћај лекова и медицинских средстава из промета на мало у 

складу са законом и смерницама добре праксеу дистрибуцији; 
11) управљање фармацеутским отпадом,у складу са прописима којима се уређују 

управљање отпадом;      
12) сарадњу са другим здравственим радницима у вези са применом лекова и медицинских 

средстава; 
13) друге фармацеутске услуге и послове апотекарске делатности,у складу са законом. 

 

 Поред промета лекова и медицинских средстава на мало,апотека може вршити промет и 
другим производима за унапређење и очување здравља, као и предметима опште употребе у 
складу са законом. 

 

                                                                            



                                                                               Члан 5. 

 

 Члан 5. се брише. 

                                                                           

                                                                               Члан 6. 

 Члан 6.   мења се и гласи : 

                                                                            „Члан 6. 

 Средства за оснивање и рад Апотекарске установе Ниш су у јавној својини.“ 

                                                                           

                                                                             Члан 7.    

 Члан 7. мења се и гласи: 

                                                                             „Члан 7. 

 Апотекарска установа Ниш ће све радње око усклађивања општих аката ,организације и 
обавеза које произилазе из члана 263. Закона о здравственој заштити извршити у роковима и у 
складу са поступком прописаним Законом.“ 

                                                                            

                                                                                Члан 8. 

              У члану 8. после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

             „Директора, председника и чланове управног одбора и председника и чланове надзорног 
одбора именује и разрешава оснивач“  

  

                                                                                Члан 9. 

 У свим члановима Одлуке речи „Апотека “у одговарајућем падежу замењују се речима 
„Апотекарска установа Ниш“ у одговарајућем падежу.   

 

                                                                               Члан 10.  

 Чланови 15,16 и 17 бришу се. 



 

                                                                               

                                                                                   Члан 11. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу града 
Ниша.                     

 

 

У Нишу_______________ 

Број:________________ 

    

 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 

 

 

                                                                                                                                                 Председник  

 

                                                                                                                                            Мр Раде Рајковић 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању 
Апотеке Ниш садржан је у  Закону о здравственој заштити („Сл.гласник РС“бр.25/2019) и 
одредбама Уредбе о плану мреже здравствених установа („Сл.Гласник РС“ бр 5/2020). 
Овим прописима дефинисана је организација установе као Апотекарске установе, а 
Уредбом је измењена и територија за коју се оснива Апотекарска установа Ниш. Законом 
је и прописана обавеза здравствених установа да ускладе своје опште акте ,организацију и 
рад са одредбама Закона у одређеном року као и обавезе око пререгистрације 
здравствене установе па је у складу са тиме неопходно приступити изменама и допунама 
оснивачког акта,са оправданим интересом ступања на снагу истог наредног дана од дана 
објављивања због горе поменутих законом предвиђених рокова.                                                                                                      

                                                                                                    

 

 

                                                                                                                                СЕКРЕТАР 

                                                                                                   

 Ђурица Спасић 

 

 



Одлука о оснивању Апотеке Ниш 
Одлука је објављена у "Службеном листу града Ниша", бр. 92/2006, 92/2016 

и 100/2019. 
Члан 1   

Град Ниш оснива здравствену установу Апотека Ниш за обављање фармацеутске 
здравствене делатности на примарном нивоу за територију града Ниша и општина 
Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг на подручју Нишавског 
округа. 

Члан 2   
Назив здравствене установе је "Апотека Ниш" (у даљем тексту: Апотека). 
Седиште Апотеке је у Нишу, Бул. Др. Зорана Ђинђића бр. 6. 

Члан 3 
Апотека је правно лице са својством установе. 

Члан 4   
У Апотеци се обавља фармацеутска делатност 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 пацијентима савета за правилну употребу лекова и одређених врста 
медицинских средстава, односно упутстава за њихову правилну употребу; 

5. израду магистралних лекова; 
5а) израду галенских лекова; 
5б) израду и промет на мало помоћних лековитих средстава/дијететских суплемената; 
6. друге послове у складу са законом и Уредбом о Плану мрежа здравствених 

установа. 
Члан 5 

Средства и имовину за оснивање и рад Апотеке чине средства, имовина, права и 
обавезе Апотекарске установе Ниш, са билансним стањем на дан ступања на снагу ове 
одлуке. 

Члан 6 
Средства за оснивање и рад Апотеке су у државној својини. 

Члан 7 
Апотека почиње са радом даном уписа у судски регистар. 
Даном почетка рада Апотека преузима права, обавезе и запослене Апотекарске 

установе Ниш. 
Даном почетка рада Апотеке престаје са радом Апотекарска установа Ниш. 

Члан 8 
Органи Апотеке су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор. 

Члан 9   
Директора именује и разрешава оснивач.  
Директор Апотеке именује се на четири године и може бити поново именован.  
За директора може бити именовано лице које испуњава све услове прописане Законом 

и Статутом Апотеке. 
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Члан 10   
Директор организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Апотеку и 

одговоран је за законитост рада Апотеке, у складу са законом.  
Директор подноси управном и надзорном одбору писмени тромесечни извештај о 

преузетим финансијским обавезама и извршењу финансијског плана.  
Директор подноси управном одбору писмени шестомесечни извештај о пословању 

Апотеке,предлаже план и програм рада Апотеке и предузима мере за њихово 
спровођење,доноси акт о организацији и систематизацији послова,обавља и друге 
послове у складу са Законом и Статутом Апотеке.  

Директор присуствује седницама и учествује у раду управног одбора, без права 
одлучивања. 

Члан 11   
Управни одбор Апотеке именује и разрешава оснивач.  
Управни одбор Апотеке има три члана од којих је један члан из Апотеке а два члана су 

представници оснивача.  
Управни одбор Апотеке именује се на период од четири године.  
Мандат свих чланова управног одбора престаје истеком мандата управног одбора, без 

обзира на промене појединих чланова управног одбора.  
Лице може бити члан управног одбора највише у два мандата. 

Члан 12   
Управни одбор Апотеке:  
1) доноси статут, уз сагласност оснивача;  
2) доноси друге опште акте, у складу са законом;  
3) одлучује о пословању;  
4) доноси програм рада и развоја;  
5) доноси финансијски план  
6) усваја годишњи финансијски извештај, у складу са законом;  
7) усваја годишњи извештај о попису имовине и обавеза;  
8) даје сагласност на завршни рачун;  
9) усваја годишњи извештај о раду и пословању;  
10) одлучује о коришћењу средстава, у складу са законом;  
11) у случају губитка у пословању без одлагања обавештава оснивача;  
12) расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за директора;  
13) обавља и друге послове утврђене законом и статутом.  

Члан 12а 
Суфицит, односно вишак прихода над расходима Апотеке утврђује се и распоређује у 

складу са законом, другим прописом који уређује расподелу суфицита и покриће 
дефицита, Статутом, програмом рада/ пословања и годишњим финансијским извештајем 
Апотеке. 

Одлуку о расподели суфицита, односно вишка прихода над расходима доноси Управни 
одбор Апотеке, уз сагласност оснивача. 

Апотека је дужна да део оствареног суфицита односно, вишка прихода над расxодима 
уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину. 

Динамика, висина и рок за уплату дела суфицита, односно вишка прихода над 
расходима из става 3. овог члана утврђује се Одлуком о расподели суфицита. 

Члан 13   
Надзорни одбор Апотеке именује и разрешава оснивач. 
Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан из Апотеке, а два члана су 

представници оснивача. 
Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. 
Мандат свих чланова надзорног одбора престаје истеком мандата надзорног одбора, 

без обзира на промене појединих чланова надзорног одбора.  



Лице може бити члан надзорног одбора највише у два мандата. 
Члан 14   

Надзорни Апотеке обавља надзор над пословањем Апотеке.  
Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова надзорног одбора 

и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.  
Надзорни одбор подноси оснивачу извештај о свом раду, најмање два пута годишње.  
Извештај из става 3. овог члана обухвата, између осталог, извештај о надзору над 

радом директора и управног одбора Апотеке, који укључује реализацију финансијског 
плана на основу годишњег финансијског извештаја Апотеке, завршни рачун Апотеке, 
годишњи извештај о раду и пословању Апотеке, извештај о коришћењу средстава 
Апотеке у складу са законом, као и друга питања која су од значаја за финансијску 
одрживост Апотеке. 

Члан 15 
Оснивач ће именовати привремене органе Апотеке у оснивању, који ће обављати 

функцију до именовања органа Апотеке. 
Члан 16 

Привремени Управни одбор Апотеке ће донети статут најкасније 15 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

Након усвајања статута, оснивач именује органе Апотеке по Закону. 
Члан 17 

До именовања директора у Апотеци ће обављати послове и вршити његова 
овлашћења, директор Апотекарске установе Ниш mr ph Драгана Јовановић. 

Члан 18 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Ниша". 
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