
 
 
 
 
 
 
 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 12.04.2012. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог одлуке o оснивању Завода за геронтологију и 
палијативно збрињавање Ниш. 
 
 II Предлог одлуке o оснивању Завода за геронтологију и палијативно 
збрињавање 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: 284-3/2012-03 
 
У Нишу, 12.04.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 
 

мр Милош Симоновић 



 На основу члана 46 и 48 Закона  о здравственој заштити ("Службени 
гласник Републике Србије", бр.107/05, 72/09-др.закон,88/10 и 99/10, 57/11), 
члана 14 Уредбе о плану мрежа здравствених установа и тачке XX  Табеле из 
Уредбе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 42/2006, 119/07, 84/08, 
71/09 , 24/10 и 6/12 ), члана 4 Закона  о јавним службама ("Службени гласник 
Републике Србије" , бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др.закон) и члана  37 Статута града 
Ниша ("Службени лист града Ниша", бр. 88/2008 ),  
 Скупштина града Ниша, на седници одржаној  ______________, дoнела је 
 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
O ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО 

ЗБРИЊАВАЊЕ НИШ 
 
 
 

Члан 1 
 

 Град Ниш оснива здравствену установу Завод за геронтологију и 
палијативно збрињавање Ниш, у Нишу. 
 Седиште оснивача је у Нишу, улица Николе Пашића бр. 24.   
   

Члан 2 
 
 Назив здравствене установе је: Завод за геронтологију и палијативно 
збрињавање Ниш. (у даљем тексту: Завод) 
 Седиште Завода  је у Нишу, ул. Рајићева бр.22.  
 

Члан 3 
 
 Завод је здравствена установа са својством правног лица, која обавља 
здравствену  делатност на примарном нивоу. 
                   
                      
 

Члан 4 
 
 У Заводу  се обавља здравствена делатност која обухвата: 
 

- здравствену заштиту старих лица  



- спровођење мера за очување и унапређење здравља и превенцију 
болести ове популационе групе , 

- делатност кућног лечења и неге, палијативног збрињавања и 
рехабилитације старих лица 

- специјалистичко-консултативну делатност из области интерне 
медицине, неурологије и психијатрије (неуропсихијатрије) 
 

Члан 5 
 

 За оснивање и почетак рада Завода одређује се оснивачки улог у износу 
од 50.000,00 (словима: педесет хиљада) динара. 
    

Члан 6 
 
 Средства за оснивање и рад Завода су у државној својини и обезбеђују се 
од : 

- Организације здравственог осигурања  
- Буџета Града 
- Продаје услуга и производа који су у непосредној вези са 

здравственом делатношћу Завода 
- Обављање научноистраживачке и образовне делатности  
- Издавања у закуп слободног капацитета  
- Легата  
- Поклона 
- Завештања 
- И других извора у складу са законом 

 
Члан 7 

 
            Имовину Завода чине права својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, 
као и право коришћења средстава и добара у државној својини, односно добара 
од општег интереса. 
           Средства и добра у државној својини Завод може користити и управљати 
њима, у складу са законом, овом одлуком и другим прописима Града. 
 

Члан 8 
 
 Завод  почиње са радом даном уписа у судски регистар, по испуњењу 
услова за обављање делатности прописаним законом. 
 
 

Члан 9 
 
 Органи Завода су: директор, Управни одбор и Надзорни одбор.                   



 
 

Члан 10 
 
 Директора именује и разрешава оснивач. 
 Директор Завода именује се на период од 4 године, највише два пута 
узастопно, на предлог Управног одбора који и расписује јавни конкурс. 
 

Члан 11 
 
 Директор Завода организује рад и руководи процесом рада, представља и 
заступа Завод и одговоран је за законитост рада Завода. 
 У остваривању обавеза из става 1. овог члана, директор  подноси 
управном одбору писмене тромесечне и шестомесечне извештаје о пословању 
Завода, предлаже план и програм рада Завода и предузима мере за њихово 
спровођење, извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, доноси  акт о 
организацији и систематизацији послова, обавља и друге послове утврђене 
Статутом Завода. 
 
 

Члан 12 
 
 Управни одбор Завода именује и разрешава оснивач. 
 Управни одбор има пет чланова, од којих су два члана из Завода а три 
члана су представници оснивача. 
 Чланови Управног одбора именују се на период од 4 године. 
 

Члан 13 
 
 Управни одбор Завода: 
 

- доноси статут уз сагласност Оснивача, 
- доноси друге опште акте у складу са Законом, 
- одлучује о пословању, 
- доноси програм рада и развоја, 
- доноси финансијски план и годишњи обрачун у складу са 

законом, 
- усваја годишњи извештај о раду и пословању, 
- одлучује о коришћењу средстава, 
- расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора, 
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом. 

 
Члан 14 

   
 Надзорни одбор Завода именује и разрешава оснивач. 



 Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један члан из Завода два члана су 
представници оснивача. 
 Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. 
 

Члан 15 
 
 Надзорни одбор Завода обавља надзор над радом и пословањем Завода.                     
              

Члан 16 
 
         Завод ће почети са радом по уступању дела имовине, средстава и опреме 
Дома здравља Ниш , као и заснивањем радног односа у складу са предлогом 
Министарства здравља са одређеним бројем запослених  Дома здравља Ниш  а 
по потреби и са запосленима из  других установа примарног нивоа здравствене 
заштите где постоји одговарајућа структура запослених. 
               
                                                Члан 17                                                                         
 
        На основу посебних аката које ће донети Дом здравља и Завод, ближе ће се 
уредити уступање имовине, средстава и опреме према пресеку стања, односно 
завршном рачуну Дома здравља на дан 31.12.2011. године. 
                                                 Члан 18 
 
 До именовања Управног одбора, Скупштина Града ће именовати 
привремени Управни одбор, од 5 чланова.  
           Привремени Управни одбор донеће статут, након ступања на снагу ове 
одлуке.  
             Након усвајања статута, оснивач именује органе Завода у складу са 
законом.   
 
     Члан 19 
 
 До именовања директора Завода, послове и овлашћења директора 
обављаће лице кога именује Скупштина Града. 
 
                                        Члан 20 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у 
"Службеном листу града Ниша". 
 
 
Број ____________ 
 
У Нишу_________ 
 



                                                         СКУПШТИНА ГРАДА НИША                                           
             
                                                                 Проф.др. Миле Илић 
 
                        
 
 

 
 
 
 
 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 
 
Градско веће Града Ниша је на својој седници одржаној дана 15. 08. 2011. 
године под бројем 712-19/2011-03 покренуло иницијативу за оснивање Завода 
за геронтологију Ниш. Прихватајући ову иницијативу, Министарство здравља 
је предложило Влади Републике Србије да се у План мреже здравствених 
установа уврсти  Завод за геронтологију Ниш. 
 
Влада Републике Србије је донела Уредбу о изменама и допунама Уредбе о 
плану мреже здравствених установа (,,Службени Гласник Републике Србије,, 
бр.42/06,119/07, 84/08,71/09,24/10,6/12) и уврстила Завод за геронтологију и 
палијативно збрињавање Ниш у План мреже здравствених установа . 
 
Донетом Уредбом, а на основу члана 46 и 48 Закона о здравственој заштити 
(,,Службени гласник Републике Србије ,,бр.107/05, 72/05,72/09-др.закон, 88/10и 
99/10, 57/11) настао је правни основ да Град Ниш као оснивач донесе Одлуку о 
оснивању Завода за геронтологију и палијативно збрињавање Ниш којом 
оснива  још једну установу примарне здравствене заштите. 
 
Делатност Завода је пружање здравствене заштите старим лицима и спровођење 
мера за очување и унапређење здравља и превенцију болести ове популационе 
групе, као и  обављање делатности кућног лечења и неге, палијативног 
збрињавања и рехабилитације старих лица, а све у складу са Нациналном 
стратегијом о старењу, уз поштовање признатих принципа и стандарда у 
заштити старих . 
 
Оснивањем ове Установе извршиће се и од стране Министарства здравља 
предложена интерна прерасподела одговарајућих кадровских профила како би 
превасходно Дом здравља Ниш, а и остале установе примарног здравства са 



постојећим кадровским и другим ресурсима ефикасније организовале рад и 
бољу усклађеност са постојећим нормативима. 
   
На основу наведеног , предлаже се Скупштини Града Ниша доношење Одлуке о 
оснивању Завода за геронтологију и палијативно збрињавање Ниш .                                 
 
 
 
                                                УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ , СОЦИЈАЛНУ  
                                             И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
       НАЧЕЛНИК 
               Иван Николић                                                            
 


