
На основу члана  38. . Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број
45/2013), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша", број 88/2008),
чланова 2. и 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени лист Града
Ниша“, број 1/2013)

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  23.11.2013. године, доноси

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ 
УПРАВЕ КОЈА ЋЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВЕ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

ПАЦИЈЕНАТА

I Одређује се Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
за обављање послова Саветника за заштиту права пацијената на територији Града
Ниша.

          Заштита права пацијената  на територији Града Ниша  обезбеђује  се
одређивањем лица које ће обављати послове Саветника за заштиту права пацијената.

II Начелник Управе за дечију,  социјалну и примарну здравствену заштиту
одредиће  решењем  лице  које  ће  обављати  послове  Саветника  за  заштиту  права
пацијената.

Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији, наведена управа
ће  уредити  и  организовати  послове  Саветника  за  заштиту  права  пацијената  на
територији Града Ниша.

III Послови  Саветника  за  заштиту  права  пацијената  обављаће  се  у
просторијама Управе за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

IV Материјално техничка средства за рад  Саветника за заштиту пацијената
биће  обезбеђена  у  буџету  Града  Ниша,  на  позицији  Управе  за  дечију,  социјалну  и
примарну здравствену заштиту.

V Административно  техничке  послове  за  потребе  Саветника  за  заштиту
права  пацијената  обављаће Управа  за  дечију,  социјалну  и  примарну  здравствену
заштиту.

VI Саветник за заштиту права пацијената обавезан је да у свом раду поступа
у  складу  са  Законом  о  правима  пацијената  и  другим  прописима  којима  се  уређује
заштита пацијената.

VII Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“.

Број: 1603-15/2013-03
У Нишу, 23.11.2013. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

         ПРЕДСЕДНИК

   Проф. др Зоран Перишић 



      Oбразложење

Чланом 38. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 45/2013),
прописано је да  заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе,
одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената.

Чланом 8. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша („Службени лист
Града Ниша“, број  4/10, 25/10 и 67/12) образована је  Управа за дечију,  социјалну и
примарну здравствену заштиту за област друштвене бриге о деци, социјалне, борачко -
инвалидске и примарне здравствене заштите, у којој се, између осталих, обављају  и
послови примарне здравствене заштите.

С обзиром на то да Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту
испуњава услове у погледу кадрова, начелник наведене управе решењем ће одредити
лице за обављање послова Саветника за заштиту права пацијената.

Правилником  о  унутрашњем  уређењу  и  систематизацији  Управе за  дечију,
социјалну  и  примарну  здравствену  заштиту ће  се  уредити  и  организовати  послови
Саветника за заштиту права пацијената на територији Града Ниша.

На  основу  наведеног,  одређује  се  Управа  за  дечију,  социјалну  и  примарну
здравствену заштиту за обављање послова Саветника за заштиту права пацијената.

 НАЧЕЛНИК 

      Мирјана  Поповић  


