
 
 
 
 
 
 
 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 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 27.03.2013. године, доноси 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени  
Статута Дома здравља Ниш. 
 
 II Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Дома 
здравља 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 , социјалну и 
примарну здравствену заштиту. 
 
 
 
Број: 446-28/2013-03 
Датум: 27.03.2013. 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 преузимању оснивачких права на Дому здравља 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 Статута Дома здравља Ниш,  
број 2/81 ,коју је донео  Управни одбор Дома здравља Ниш  на седници 
одржаној  15.10.2012  године. 

 
II 

 
Ово решење доставити: Дому здравља 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 Дома здравља Ниш на седници одржаној 15.10.2012 
године донео је Одлуку о измени Статута Дома здравља Ниш  
           Предлог за измену  Статута Дома здравља Ниш односи се на  
раздвајање Службе за физикалну медицину и рехабилитацију са медицином 
спорта и Службе за лабораторијску и рентген дијагностику са следећим 
образложењем : 
            Уредбом о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених 
установа ( ,, Сл.гласник РС,, бр.84/2008) предвиђено је поред осталог и 
обављање специјалистичке делатности из медицине спорта . Дом здравља 
Ниш испуњава услове из Уредбе , поседује издвојен пословни простор , 
одговарајућу опрему и кадрове за обављање ове делатности тако да су 
стечени услови да Одељење медицине спорта обавља делатност ван Службе 
за физикалну медицину и рехабилитацију , а у склопу Службе за 
специјалистичко-консултативне делатности.  
             Такође стечени су услови да Дом здравља може посебно пружати 
услуге и посебно организовати  службе у областима делатности: радиолошка 
дијагностика и лабораторијска дијагностика , тако да је изменом Статута 
спроведена организација две службе : Службе за радиолошку дијагностику и 
Службе за лабораторијску дијагностику. 
          Одредбама   члана 141. став 3. Закона о здравственој заштити 
предвиђено је да на одредбе статута здравствених установа у државној 
својини у делу којим се уређује област здравствене заштите , односно 
специјалности из којих она обавља здравствену делатност , унутрашња 
организација и услови за именовање и разрешење директора , претходно се 
прибавља мишљење Министарства Здравља. 



           Министарство Здравља је у допису бр. 110-00-28/2013-02 од 
05.02.2013.године дало  мишљење да нема примедаба на Одлуку о измени 
Статута Дома здравља Ниш , коју је донео Управни одбор Дома здравља Ниш 
на седници одржаној дана 15.10.2012.године. 
 
           На основу члана 141. Закона о здравственој заштити и члана 37. 
Статута Града Ниша , Град као оснивач треба да да сагласност на Одлуку о 
измени Статута Дома здравља Ниш. 
           Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту је 
разматрајући Одлуку о измени Статута Ниш , утврдила да је сачињена у 
складу са законом и важећим прописима који регулишу садржину и обавезу 
доношења исте и израдила решење као у диспозитиву .   

  
 
 
 

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ , СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ  

 
 

                                     НАЧЕЛНИК 
 

                                                                        ______________________________ 
 
 

Мирјана Поповић 
 

 
 









                                                                                                              
                      
 
 

                        
 
 
 
 
 

Чланови Статута Дома здравља Ниш који се мењају 
 
 

 
 
 
 
 
  

Члан 15. 
 
 
 

 Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге за све 
категорије становника града Ниша из опште медицине, педијатрије, гинекологије, стоматологије, 
физикалне медицине и рехабилитације са медицином спорта, поливалентне патронаже и здравствене неге, 
радиолошке и биохемијско-хематолошке дијагностике, фармацеутске делатности (за интерне потребе), као 
и специјалистичко-консултативне услуге из интерне медицине, психијатрије (неуропсихијатрије), 
офталмологије, оториноларингологије, дерматовенерологије и социјалне медицине са информатиком.  
 
 
 
 
 
 

Члан 16. 
 
 

 У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Дому здравља се образују следеће 
организационе јединице: 
 1) служба за здравствену заштиту одраслих; 

2) служба за здравствену заштиту деце и школске деце; 
3) служба за здравствену заштиту жена; 
4) служба за стоматолошку здравствену заштиту; 
5) служба за физикалну медицину и рехабилитацију са медицином спорта; 
6) служба поливалентне патронаже; 
7) служба за кућно лечење, медицинску негу и палијативно збрињавање; 
8) служба за лабораторијску и рендген дијагностику; 

 9) служба за специјалистичко консултативне делатности: интерне медицине, психијатрије 
(неуропсихијатрије), офталмологије, оториноларингологије и дерматовенерологије; 
 10) служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове. 
 Уже организационе јединице у оквиру служби из става 1. овог члана Статута Дома здравља ближе 
се уређују актом о организацији и систематизацији послова, који доноси директор. 
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