
На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 1/2013) 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 06.03.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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  Мирјана  Поповић,  начелник  Управе  за  дечију,  социјлану  и 
примарну здравствену заштиту.

Број: 324-6/2013-03
У Нишу, 06.03.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Зоран Перишић 



На  основу  члана  141.  Закона  о  здравственој  заштити  (,,  Службени 
гласник Републике Србије,,бр.107/05,72/09др.закон, 88/10,99/10,57/11,119/12) 
и члана 37. Статута Града Ниша (,,Службени лист Града Ниша бр.88/08) , и 
члана 11. Одлуке о оснивању Апотеке Ниш  ( Службени лист Града Ниша , 
бр.92/2006),

 Скупштина  Града  Ниша,  на  седници  одржаној  ______2013  године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I

Даје  се  сагласност  на  Одлуку  о  измени  и  допуни  Статута  Апотеке 
Ниш,  број 01-278/1 ,коју је донео  Управни одбор Апотеке Ниш  на седници 
одржаној  05.03.2013  године.

II

Ово решење доставити: Апотеци Ниш  и Управи за дечију ,социјалну и 
примарну здравствену заштиту .

Број:______________
У Нишу, ___________2013.године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

            Проф. др Миле Илић



О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Апотеке Ниш  на седници одржаној 05.03.2013 године 
донео је Одлуку о измени и допуни Статута Апотеке Ниш. 
            
                        На основу члана 141. Закона о здравственој заштити и члана 37.  
Статута Града Ниша , Град као оснивач треба да да сагласност на измене и 
допуне Статута Апотека Ниш. 
           Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту је 
разматрајући измене и допуне Статута Апотеке Ниш  , утврдила да је сачињен 
у складу са законом и важећим прописима који регулишу садржину и обавезу 
доношења истог и израдила решење као у диспозитиву .  

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ , СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ 

                              НАЧЕЛНИК
                                                                        ______________________________

Мирјана Поповић





Извод из Статута Апотеке Ниш

                                                         ’’Члан 18.

             Именовање и разрешење директора Апотеке врши се на начин и по поступку 
утврђеном законом.

              За  директора Апотеке  може бити именовано лице које поред  општих услова 
прописаних   Законом   испуњава   и следеће посебне   услове : 

         -  да je  дипломирани  фармацеут са 10 година  радног стажа из  области 
             здравствене  заштите  ;
         -  да је  доктор медицине са  10 година радног  стажа  из области   здравствене 
            заштите ;  
         -  да је дипломирани правник са   завршеном едукацијом  из  области 
            здравственог  менаџмента  и да има 5 година  радног стажа из  области
            здравствене заштите  ;       
         -  да је дипломирани економиста са  завршеном едукацијом  из  области 
            здравственог  менаџмента  и да има 5 година  радног стажа из  области 
            здравствене заштите  ;       

      
    Ако  за  директора  Апотеке  није  именовано  лице  са  завршеном високом 

школском спремом   фармацеутске или медицинске  струке  већ лице са завршеном 
високом школском спремом  правне или економске струке,  помоћник директора за 
фармацеутску делатност мора бити лице са завршеном  високом школском спремом 
фармацеутске струке.  

   Директор Апотеке  у складу  са  Статутом Апотеке и  Правилником о унутра-
шњој  организацији и  систематизацији послова  именује и  распоређује и помоћнике 
директора  и  то:          

   -  помоћника  директора за  фармацеутску  делатност 
               -  помоћника  директора за  правне, економско  финансијске  и друге 
послове.’’


