
 На основу члана 117.  Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', 

бр. 25/19), члана 36. став 1. тачка 12. и члана 128. став 1. Статута града Зрењанина 

(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) и члана 20. Статута 

Апотеке Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', број 9/07, 14/10, 19/11, 9/13, 

12/13, 34/16, 26/17 и 2/21), а на основу предлога Комисије за персонална питања, 

Скупштина града Зрењанина на седници одржаној ____________2023. године донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА   

AПOTEKЕ ЗРЕЊАНИН 

 
 

I 

 

 

  МАЈА МИЛАНОВ ДЕАК, дипломирани економиста, ИМЕНУЈЕ СЕ за 

вршиоца дужности директора Апотеке Зрењанин. 

 

 

II 

 
 

 Ово Решење је коначно.  

 

III 

 

 

 Решење објавити у ''Службеном листу града Зрењанина''.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

  Чланом 117. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'', бр. 25/19) 

утврђено је између осталог,  да ако управни одбор здравствене установе  не изврши 

избор кандидата за директора здравствене установе, односно ако оснивач не именује 

директора, као и у случају када дужност директора престане пре истека мандата, док се 

не спроведе конкурс за избор директорa, оснивач ће именовати вршиоца дужности 

директора, на период не дужи од шест месеци, који може имати само један мандат. 

 Чланом 36. став 1. тачка 12. Статута града Зрењанина (''Службени лист града 

Зрењанина'', број 17/20-пречишћен текст) регулисано је да Скупштина града именује и 

разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе 

чији је оснивач град, а чланом 128. став 1. Статута утврђено је да Скупштина града 

доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.   

Чланом 20. Статута Апотеке Зрењанин (''Службени лист града Зрењанина'', број 

9/07, 14/10, 19/11, 9/13, 12/13, 34/16, 26/17 и 2/21), регулисано је, између осталог, да ако 

управни одбор Апотеке не изврши избор кандидата за директора односно, ако оснивач 

не именује директора у складу са одредбама закона, оснивач ће именовати вршиоца 

дужности директора Апотеке. 

 У складу са напред наведним, Комисија за персонална питања је утврдила 

Предлог Решења о именовању  вршиоца дужности директора Апотеке Зрењанин.  
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 На основу предлога Комисије за персонална питања, Скуптшина града 

Зрењанина донела је решење као у диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО O ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

  Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања овог Решења.  

 

 РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

 1. Маји Миланов Деак, Зрењанин, 

 2. Апотеци Зрењанин и  

 3. А р х и в и.  

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 
Број:  

Дана:  

З Р Е Њ А Н И Н 

                 ПРЕДСЕДНИК 

           СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                             Чедомир Јањић 

 

 

 

               Предлагач: 

Комисија за персонална питања 

Кристина Ћиришан, председник 


