
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ 
Огранак Коморе Ниш са КиМ 
Број: 242-1 
Дана: 06.05.2022. 
Место: Ниш 
 
   На основу члана  78. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 
18/2016 и 95/2018), и члана 98 став 4. Статута Фармацеутске коморе Србије („Сл.гласник 
РС“,бр.156/2020 и 27/2022),  
 
 секретар Огранка Ниш са КиМ Фармацеутске коморе Србије у Београду, доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 

         Достављање Закључка о покретању поступка по сл. дужности члану Фармацеутске коморе 
Србије Гордани Апостоловић-Бенић ИД 3001, врши се путем јавног достављања – објављивања 
писмена преко веб презентације и на огласној табли Фармацеутске коморе Србије огранка Ниш са 
КиМ. 
 
         Достављање се сматра извршеним када протекне 15 дана од дана објављивања на веб 
презентацији и огласној табли, јер је Гордана Апостоловић Бенић ИД 3001, променио/ла место 
становања, а коју промену сагласно члану 13. Закона о коморама здравствених радника („Сл.гласник 
РС“,бр.107/2005, 99/2010 и 70/2017-одлука УС) није пријавио/ла, а исто се није могло утврдити ни 
на један други начин. 
 

Непосредни увид у садржај образложења Закључка о покретању поступка по сл. дужности од 
06.05.2022.г може се извршити у службеној просторији Фармацеутске коморе Србије Огранак Ниш 
са КиМ у Нишу ул. Зеленгорска бр. 4 Лок.Л2, у радном времeну од 08-16 часова.   

  
Документ је важећи без печата и потписа.  

 
             Упутство о правном средству: Против овог закључка није дозвољена посебна жалба 
(члан 146 ст.3 и 4 ЗУП-а). 

 
                                      ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ 

                                 -   ОГРАНАК  КОМОРЕ НИШ СА КиМ У НИШУ – 

 

                           OВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
                        ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОГРАНКА КОМОРЕ    

 
Закључак доставити: 
1. Именованој/ом 
2.У досије, архиви коморе. 



 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ 
Огранак Коморе Ниш са КиМ у Нишу 
Број: 242 
Датум: 06.05.2022.г 
Место: Ниш 
 
 

На основу члана 7. став 1. тачка 8) и ст. 4. и 5,  члана 28. и члана 32. став 2.  Закона о коморама 
здравствених радника („Сл. гласник РС", бр.107/2005, 99/2010 и 77/2017-одлука УС), члана 17. ст. 2. и 
4., члана 20. став 2. тачка 1) Статута Фармацеутске коморе Србије („Сл. гласник РС", бр.156/2020 и 
27/2022, у даљем тексту: Статут Фармацеутске коморе Србије), а у вези са чланом 90. ст. 2. и 3., члана 
91. став 4. и члана 146. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018), 
поступајући по службеној дужности, у предмету исписа из именика чланова Коморе, 
 
 секретар Огранка Ниш са КиМ Фармацеутске коморе Србије у Нишу доноси 
 
 

З А К Љ У Ч А К 
о покретању поступка по службеној дужности 

 
1. Покреће се поступак по службеној дужности у циљу исписа из Именика чланова 

Фармацеутске коморе Србије, Гордане Апостоловић-Бенић из Ниша, Цара Душана 101/3/4, ИД бр. 
3001. 

 
2. Позива се Гордана Апостоловић-Бенић из Ниша, ИД 3001, да у року од 8 дана од дана 

пријема овог Закључка дође у просторије Фармацеутске коморе Србије - Огранак Ниш са КиМ у Нишу, 
Зеленгорска бр.4 Лок.Л2, ради изјашњења на околности неплаћених чланарина и исписа из Именика 
чланова Коморе. 

 
3. У случају да се именовани/а не одазове позиву или свој изостанак не оправда, сносиће 

законске последице пропуштања, односно по службеној дужности ће се спровести поступак исписа 
именованог/е из Именика чланова Фармацеутске коморе Србије. 

 
 

Образложење 
 
Члан/ица Коморе Гордана Апостоловић-Бенић из Ниша, ул.Цара Душана 101/3/4, ИД 3001, 

према рачуноводствено-књиговодственој евиденцији Коморе на дан 06.05.2022 има неизмирене, 
доспеле обавезе на име чланарине у износу од 4.500,00 динара, и то за: Чланарина за 2021. годину у 
износу од 4.500,00 дин. 

 
Чланом 7. став 1. тачка 8), чланом 32. став 2., Закона о коморама здравствених радника, 

чланом 17. став 2. Статута Фармацеутске коморе Србије и чланом 1., чланом 2. став 1. и чланом 4. 
Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије („Сл.гласник РС“, бр.7/2017, 
20/2019, 38/2020 и 32/2021) прописана је обавеза плаћања чланарине за чланове Коморе. Наведени 
прописи објављени су на сајту Фармацеутске коморе Србије: https://www.farmkom.rs 

 
Комора врши обавештавање чланова о обавези уплате чланарине, износу и начину плаћања, 

на више начина:  

 јавним објављивањем на сајту Коморе у делу: „Чланство – Чланарина и надокнада“, чиме су 
чланови обавештени о својој обавези и позвани на плаћање 

 личним достављањем-упознавањем за сваког члана Коморе појединачно:  
o преко свог корисничког налога на порталу корисничког сервиса за чланове Коморе 



http://clanovi.farmkom.rs члан у сваком тренутку може да приступи својим подацима у 
бази података Коморе и упозна се и провери своје финансијско стање; 

o слањем опомена на адресе електронске поште које су евидентиране у бази података 
Коморе као и на адресу пребивалишта и на адресу за слање писмена члана. 

Члану/ици Гордани Апостоловић-Бенић ИД 3001, Комора је о доспелим а неизмиреним 
овавезама по основу неплаћених чланарина достављала опомене и то: 

у 2021. и 2022. години достављене су: 
o 3 на адресу електронске поште benicg@yahoo.com и то: 

03.12.2021.,18.12.2021.,11.01.2022.г 
o Јавним достављањем објављивањем дана 05.04.2022. године на огласној табли и 

електронској огласној табли Огранка Ниш са КиМ при чему се сматра да је достављање 
извршено дана 21.04.2022.г.
 

Чланом 17. став 1. тачка 3. Статута Фармацеутске коморе Србије прописано je да чланство у 
Комори престаје неплаћањем чланарине, а ставом 4. истог члана прописано је да члан Коморе који 
није измирио чланарину до 31. октобра те године, за ту годину, односно није измирио чланарину за 
претходне године и исто не учини након писане опомене исписује се из именика чланова Коморе и 
привремено му се одузима лиценца, по службеној дужности. 

Члан/ица Гордана Апостоловић-Бенић ИД 3001 знао/ла је за своје обавезе плаћања годишње 
чланарине, за износе неплаћених чланарина и њихову доспелост, али исте није измирио/ла ни после 
последње опомене достављене 21.4.2022.г према одредбама члана 78. Закона о општем управном 
поступку. 

На основу свега горе наведеног сматра се да је члан/ица упознат/а и да је свесан/на последице 
исписа из Именика чланова Коморе, што за собом повлачи примену члана 184. и члана 185.став 1. 
тачка 7). Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,бр.25/2019), привремено одузимање 
лиценце, обавеза враћања лиценце и ИД картице, забрана даљег обављања здравствене делатности 
и обавештавање фармацеутске инспекције, организације обавезног здравственог осигурања и 
послодавца о одузетој лиценци. 

Позивајући се на члан 91. Закона о општем управном поступку позива се члан Гордана
Апостоловић-Бенић, ИД 3001 да дође на усмену расправу ради изјашњења на околности из Закључка 
у просторије Фармацеутске коморе Србије у Нишу,  Зеленгорска бр.4 Лок.Л2 у року од 8 дана од дана 
пријема овог писмена. Долазак је потребно најавити на телефон 018 295 565.  
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТBУ: Против овог закључка није дозвољена посебна жалба (члан 
146 ст.3 и 4 ЗУП-а). 

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ У БЕОГРАДУ- 
ОГРАНАК  КОМОРЕ НИШ СА КИМ У НИШУ 

 
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ОГРАНКА КОМОРЕ 

Александра Окичић Милошевић с.р. 
 

___________________________________________________________________________ 
 
Закључак доставити: 
1.именованој/ом 
2.у досије, архиви коморе. 


