
 
 
 

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 решењa о давању сагласности на Одлуку о измени и 
допуни Статута Апотеке Ниш.  

II   Предлог решењa 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 Ђурицa Спасић, секретар Секретаријата за примарну 
здравствену заштиту Градске управе града Ниша.  
 
 
 
 
Број: 224-3/2020-03 
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 124. 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 _____._____. 2020. године, 
доноси 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о измени допуни Статута 
Апотеке Ниш, број 01-151/1 од 03.02.2020.године. године. 
 
 
 II Решење доставити: Апотеки  Ниш, Градској управи Града Ниша - 
Секретаријату за примарну здравствену заштиту и Скупштини града Ниша. 
 
 
 
Број: ______________ 
 
У Нишу, _____._____2020. године 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 
 
 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
   Мр Раде Рајковић 

 
            ________________ 

 
 
 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење решења садржан је у члану 32. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.129/07,83/14-др.закон, 101/16 –
др.закон и 47/18 ), члану 4. и члану 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), члану 124. Закона о здравственој заштити 
(„Сл.ГласникРС.“ број 25/19),члану 9. Уредбе о плану мреже здравствених 
установа („Сл.Гласник РС“ бр.5/20),  члану 3.7 Статута Града Ниша 
(„Сл.Лист града Ниша“ број 88/08, 143/16  и 18/19). 

Циљеви доношења Одлуке о измени и допуни статута Апотеке  Ниш 
односе на усклађивање истог са одредбама Закона о здравственом 
осигурању („Сл.Гласник РС“ бр.25/2019) и Уредбом о плану мреже 
здравствених установа („Сл.Гласник РС“ бр 5/2020). У складу са тим врши 
се промена назива установе и дефинисање територије за коју се установа 
оснива и врши своју делатност. Такође врши се усаглашавање са 
законским одредбама које се односе на органе управљања установе.  

У складу са чланом 263. и 264. Закона  установа има обавезу 
поштовања рокова  који произилазе из поменутих одредби па је неопходно 
извршити усклађивање са законским одредбама. Ефекти доношења Одлуке 
о измени статута Апотеке Ниш огледаће  се у правовременом извршавању 
обавеза проистеклих из  Закона о здравственој заштити. 

 
 
 
 
 

                                      СЕКРЕТАР 
 
 
                                  Ђурица  Спасић 

 
            















                                                                                                         
 

На основу члана 28. 124. 113., 114., 119., 120., 121 и 122. Закона о здравственој 
заштити ( „Сл. Гласник РС.“ бр. 25/19)  и  члана  25. став 1. тачка 1. Статута Апотеке Ниш 
бр.01-2318/1 од 01.09.2008.год. и Уредбе о Плану мреже здравствених установа („Сл. 
Гласник РС.“ бр 5/2020 ) и Одлуке  о оснивању Апотеке Ниш ( „Сл.лист града Ниша“ 
бр.92/06, 92/16 и 100/19) Управни Одбор Апотеке Ниш  на седници одржаној дана  
03.02.2020.год доноси: 
 
 
                                                           О Д  Л У К У  
                            о измени и допуни Статута  Апотеке Ниш 
 
 
                                                                   Члан 1 
 
 У називу  Статута  Апотеке Ниш бр. бр.01-2318/1 од 01.09.2008.год.  речи   „Апотеке Ниш“   
замењују се речима „  Апотекарске установе  Ниш“  
 
 У даљем тексту Статута , у свим члановима   речи  „ Апотеке Ниш“ замењују се речима 
„Апотекарска установа Ниш“  у одговарајућем падежу. 
 
 Члан 6. мења и гласи  
                                                                  „ Члан 6 
 
Установа послује под називом  Апотекарска установа  Ниш . 
 
Седиште Апотекарске установе  Ниш  је у Нишу ,Бул Др Зорана Ђинђића бр. 6. 
 
 
                                                                   Члан 2  
 
Члан 8 мења се и гласи 
 
                                                                 „ Члан 8  
 
Апотекарска установа  Ниш  има печат и штамбиљ у складу са законом. 
 
 Печат Апотекарске установе  Ниш  је округлог облика ,пречника 32 мм , у чијој средини је 
грб Републике Србије , са кружно исписаним текстом : Република Србија , Апотекарска 
установа  Ниш  у Нишу.  
 
Апотекарска установа Ниш има више примерака печата и они се обележавају бројевима. 
  
                                                              



Члан  3 
 Члан 20 мења  и  гласи 
 
                                                               „ Члан 20. 

 
 

Директора именује и разрешава оснивач. 
 
Директор Апотекарске установе Ниш именује се на четири године и може бити поново 
именован. 
 
За директора може бити именовано лице које испуњава све услове прописане Законом и 
Статутом  Апотекарске установе Ниш. 
 
                                                               Члан  4. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
У члану 22. после става 1 додају се став 2, 3 и 4  
 

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

 

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

                                                          
                                                                  Члан 5. 
 
 
Члан  24.мења се и гласи: 
                                                                 „Члан 24. 
 
Управни одбор Апотекарске установе Ниш именује и разрешава оснивач. 
 
Управни одбор Апотекарске установе Ниш  има три члана од којих је један члан из 
Апотекарске установе Ниш  а два члана су представници оснивача. 
 
Управни одбор Апотекарске установе Ниш  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 6. 
 
Члан 25. мења се и гласи: 
                                                                   „Члан 25 
 
Управни одбор Апотекарске установе Ниш : 
 
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 7. 

У члану 30, после става 3 додају се став 4 и 5  који гласе: 

„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 8. 

Члан 31. мења се и гласи: 

                                                                      „Члан 31. 



Надзорни  одбор Апотекарске установе Ниш обавља надзор над пословањем Апотекарске 
установе Ниш. 

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 Апотекарске установе Ниш  који укључује реализацију 
финансијског плана на основу годишњег финансијског извештаја Апотекарске установе 
Ниш, завршни рачун, годишњи извештај о раду и пословању Апотекарске установе Ниш , 
извештај о коришћењу средстава  у складу са законом, као и друга питања која су од значаја 
за финансијску одрживост Апотекарске установе Ниш.“                                                                   

                                                                    Члан 9. 

После  члана 31 . додаје се  члан             „ 31. А    

Чланове управног и надзорног одбора из здравствене установе, оснивач именује на предлог 
стручног савета здравствене установе, уз претходно прибављено мишљење 
репрезентативних синдиката у тој здравственој установи.  
 
За члана управног и надзорног одбора може бити именовано лице које:  
 
1) је доктор медицине, доктор денталне медицине, магистар фармације, односно магистар 
фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из области правних, 
економских, односно организационих наука, на академским мастер студијама, у складу са 
законом којим се уређује високо образовање и најмање пет година радног искуства на 
пословима у области здравства, права, економије, односно организационих наука;  
2) није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно против којег није 
подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом којим се уређује организација и 
надлежност државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других 
посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком 
осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, 
нити за кривично дело против здравља људи, односно којем није правноснажном судском 
одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење 
на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана 
вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати дужност члана 
управног, односно надзорног одбора;  
 
3) није члан органа политичке странке;  
 
4) испуњава и друге услове предвиђене статутом здравствене установе.  
 
Дужност члана управног и надзорног одбора престаје истеком мандата и разрешењем. 
  



Оснивач здравствене установе Апотекарске установе Ниш разрешава члана управног и 
надзорног одбора пре истека мандата:  
1) на лични захтев;  
2) ако обавља дужност супротно закону;  
3) ако у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на казну затвора, ако је 
правноснажном судском одлуком осуђен за кривично дело против здравља људи, кривично 
дело утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних органа у 
сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, 
односно ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са 
Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, 
обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности 
због које не може обављати дужност члана управног, односно надзорног одбора;  
4) ако се утврди да делује на штету здравствене установе несавесним понашањем, 
несавесним обављањем дужности члана управног или надзорног одбора или на други начин;  
5) ако пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања 
основане сумње да одговорно лице здравствене установе делује  на штету здравствене 
установе  несавесним понашањем , несавесним обављањем дужности директора  или на 
други начин.  
6. из других разлога утврђених законом или статутом здравствене установе. 
 
                                                                    Члан 10. 

Ова одлука по добијању сагласности оснивача Скупштине Града Ниша ,ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања на огласној табли Апотеке Ниш. 
 
 
 
                                                                                      Председник Управног одбора  
                                                                                                   Апотеке Ниш 
                                                                             _________________________________ 
                                                                           Проф др Горан Илић  спец.суд.медицине                                                  
                                                                                           



Чланови Статута Апотеке Ниш који се мењају: 

 

Одлуком о измени и допуни Статута Апотеке Ниш мењају чланови 6, 8, 20, 24, 25, 31 

 

Члан 6. 

Установа послује под називом : Апотека Ниш. 

Седиште Апотеке је у Нишу ,бул.Др.Зорана Ђинђића бр.6 

Члан 8. 

Апотека има печат и штамбиљ. 

Печат Апотеке је округлог облика, пречника 32 мм, у чијој средини је грб Републике 
Србије, са кружно исписаним текстом: Република Србија, Апотека Ниш у Нишу. 

Апотека има више примерака печата и они се обележавају бројевима. 

Члан 20. 

Директор Апотеке именује се на период од четири године,највише два пута 
узастопно 

Мандат директора рачуна се од дана ступања на дужност. 

Члан 24. 

Управни одбор је орган управљања Апотеке који именује и разрешава оснивач. 

Управни одбор има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Апотеци 
а три члана су представници оснивача. 

Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени 
радник са високом школском спремом. 

Чланови Управног одбора из реда запослених у Апотеци именују се предлог 
Стручног савета Апотеке. 

Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. 

 



Члан 25. 

Управни одбор у оквиру свог делокруга: 

1. доноси Статут Апотеке уз сагласност оснивача 

2. доноси друге опште акте у складу са законом 

3. доноси Пословник о свом раду 

4. расписује јавни конкурс и спроводи поступакизбора кандидата за обављање 
функције директора 

5. одлучује о пословању Апотеке 

6. утврђује пословну политику Апотеке 

7. доноси програм развоја Апотеке 

8. доноси Финансијски план Апотеке 

9. усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Апотеке и подноси га оснивачу 

................. 

21. обавља и друге послове у складу са законом. 

Члан 31. 

Надзорни одбор одбор у оквиру свог делокруга рада. 

1. разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Апотеке и 
завршни рачун 

2. доноси пословник о свом раду 

3. врши надзор над законитошћу рада Управног одбора и директора Апотеке 

4. врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским 
пословањем Апотеке 

5. врши увид у спровођење одлука Управног одбора 

6. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом 

Надзорни одбор подноси оснивачу годишњи извештај о извршеном надзору.                     
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