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 05.08.2016. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I Утврђује се Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању
Апотеке Ниш
II Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању 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, начелница Управе за дечију,
социјалну и примарну здравствену заштиту.
Број: 981-11/2016-03
Нишу, 05.08.2016.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Дарко Булатовић

На основу члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 129/07 и 83/14-др. закон), члана 4 и члана 13 Закона о
јавним службама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 42/91, 71/94 и
79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 48. став 2. тачка 1. и
члана 50 Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", бр.
107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и
106/15) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута града Ниша ("Службени лист града Ниша",
бр. 88/08),
Скупштина града Ниша, на седници одржаној _____________донела је

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ АПОТЕКЕ НИШ
Члан 1
У Одлуци о оснивању Апотеке Ниш ("Службени лист града Ниша", бр. 92/06)
члан 1 мења се и гласи:
"Члан 1
Град Ниш оснива здравствену установу Апотека Ниш за обављање
фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу за територију града Ниша
и општина Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг на подручју
Нишавског округа."
Члан 2
Члан 2 мења се и гласи:

"Члан 2
Назив здравствене установе је „Апотека Ниш" (у даљем тексту: Апотека).
Седиште Апотеке је у Нишу, Бул. Др. Зорана Ђинђића бр. 6."
Члан 3
У члану 4 став 1 додају се нове тачке 5a и 5б које гласе:
"5а) израду галенских лекова;
5б) израду и промет на мало помоћних лековитих средстава/дијететских
суплемената;"

Члан 12 мења се и гласи:

Члан 4
"Члан 12

Управни одбор Апотеке:
- доноси статут уз сагласност oснивача,
- доноси друге опште акте,
- одлучује о пословању, као и о отварању, премештају и/или затварању

организационих јединица Апотеке,
- 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, укључујући и начин покрића оствареног
дефицита, односно коришћења оствареног суфицита у текућој години,
- расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора,
- обавља и друге послове утврђене законом и статутом."
Члан 5
После члана 12. додаје се нови члан 12а који гласи:
"Члан 12а
Суфицит, односно вишак прихода над расходима Апотеке утврђује се и
распоређује у складу са законом, другим прописом који уређује расподелу суфицита и
покриће дефицита, Статутом, програмом рада/ пословања и годишњим финансијским
извештајем Апотеке.
Одлуку о расподели суфицита, односно вишка прихода над расходима доноси
Управни одбор Апотеке, уз сагласност оснивача.
Апотека је дужна да део оствареног суфицита односно, вишка прихода над
расxодима уплати у буџет оснивача, по завршном рачуну за претходну годину.
Динамика, висина и рок за уплату дела суфицита, односно вишка прихода над
расходима из става 3. овог члана утврђује се Одлуком о расподели суфицита.
Члан 6
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Ниша".
Број:__________
У Нишу,
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Председник
Мр Раде Рајковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Апотеке Ниш садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", бр. 129/07 и 83/14-др. закон),
члана 4 и члана 13 Закона о јавним службама ("Службени гласник Републике Србије"
бр. 42/91, 71/94 и 79/05-др.закон, 81/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 48.
став 2. тачка 1. и члана 50 Закона о здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 107/05, 72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12,
45/13-др.закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и члана 37. став 1. тачка 9. Статута града Ниша
("Службени лист града Ниша", бр. 88/08).
Битне измене и допуне Одлуке о оснивању Апотеке односе се на израду
галенских лекова и вишка прихода.
С обзиром да је Галенска лабораторија Апотеке Ниш најстарија галенска
лабораторија у Србији и да се Решењем Министарства Републике Србије дозвољава
израда галенских леков и њихова испорука апотекама било је неопходно сачинити
овакав нацрт.
Што се тиче измена у погледу вишка прихода апотека је у обавези да вишак
прихода над расходима уплати у буџет оснивача по завршном рачуну на крају године.
Ради бољег функционисања Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту предлаже оснивачу да усвоји нацрт одлуке.

Управа за дечију,социјалну и примарну
здравствену заштиту
НАЧЕЛНИК
Мирјана Поповић
__________________

Чланови који се мењају у Одлуци о оснивању Апотеке Ниш ("Службени лист
града Ниша", бр. 92/06) су:
Члан 1
Град Ниш оснива здравствену установу Апотека Ниш за обављање фармацеутске
здравствене делатности на примарном нивоу за територију града Ниша и општина
Алексинац, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг на подручју Нишавског
округа.
Члан 2
Назив здравствене установе је „Апотека Ниш" (у даљем тексту: Апотека).
Седиште Апотеке је у Нишу, Бул. Др. Зорана Ђинђића бр. 6
У члану 4 став 1 додају се нове тачке 5a и 5б које гласе:
"5а) израду галенских лекова;
5б) израду и промет на мало помоћних лековитих средстава/дијететских суплемената;
Члан 12
Управни одбор Апотеке:
- доноси статут уз сагласност oснивача,
- доноси друге опште акте,
- одлучује о пословању, као и о отварању, премештају и/или затварању
организационих јединица Апотеке,
- 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, укључујући и начин покрића оствареног
дефицита, односно коришћења оствареног суфицита у текућој години,
- расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора директора,
обавља и друге послове утврђене законом и статутом

Република Србија
ГРАД НИШ
Служба за послове
Скупштине Града
Број: 109/2016-13
05.08.2016. године
Н И Ш

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

У вези са вашим дописом број 07-2689/2016 од 03.08.2016. године, којим
тражите мишљење на Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању
Апотеке Ниш, дајемо следеће:
М и ш љ е њ е
Нацрт одлуке о изменама и допунама Oдлуке о оснивању Апотеке Ниш је
формално-правно исправан.
С' поштовањем,

Нечелник
Ружица Ђорђевић с.р.

