
 
На основу члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша 

("Службени лист Града Ниша", бр. 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016, 144/2016 и 
117/2020), 

Градско веће Града Ниша на седници одржаној, дана 04.08.2021. године, 
доноси 
  
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

 
I Ставља се ван снаге Решење Градског већа Града Ниша о одређивању 

Саветника за заштиту права пацијената на територији Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша", број 78/2018). 

 
 
 
II  Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша". 

 
 
 
 
Број: 936-8/2021-03 
У Нишу, 04.08.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

 
ПРЕДСЕДНИЦА 

 
 

Драгана Сотировски 
 
 

 

 

 



 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Градско веће Града Ниша донело је Решење о одређивању Саветника за 
заштиту права пацијената на територији Града Ниша (''Службени лист Града 
Ниша'', број 78/2018). 

 Градско веће Града Ниша донело је Правилник о организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи за органе Града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској управи за грађевинарство, Градској 
управи за друштвене делатности, Градској управи за комуналне делатности и 
инспекцијске послове, Градској управи за имовину и одрживи развој, Канцеларији 
за локални економски развој, Правобранилаштву града Ниша, Канцеларији 
заштитника грађана, Буџетској инспекцији Града Ниша и Служби за интерну 
ревизију органа и служби Града Ниша, број 306-1/2021-03 од 22.03.2021. године, 
број 766-6/2021-03 од 01.07.2021. године, којим је у глави VI, члану 8. тачки 15 у 
Градској управи за друштвене делатности, Сектору за породицу, социјалну и 
здравствену заштиту, Одсеку за породицу, социјалну, инвалидску, борачко – 
инвалидску и здравствену заштиту, Групи за здравствену и борачко – инвалидску 
заштиту, утврђено радно место: ''Саветник за заштиту права пацијената'' са 
описом послова и условима за обављање, као и звање самостални саветник. 

 Имајући у виду да је поменутим Правилником о организацији и 
систематизацији радних места систематизовано радно место ''Саветник за 
заштиту права пацијената'' и распоређен службеник који обавља послове 
наведеног радног места, Градско веће Града Ниша одлучило је као у диспозитиву 
решења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Драгана Сотировски 

 


