
На  основу  члана  39. тачка  8. Статута  Града  Новог  Сада  ( службени  лист  Града  
Новог  СадаІ , број  11/19) и  члана  13. став  4. Закона  о  здравственој  заштити  (ІІСлужбени  
гласник  Републике  Србије , број  25/19), Скулштина  Града  Новог  Сада  на  ЈУ  седници  од  15. 
октобра  2020. године  доноси  

оДлуку  
О  УТВРЋИВАЊУ  МЕРА  КОЈиМА  СЕ  СТВАРАЈУ  уСлови  зл  

БОЈБУ  ДОСТУПНОСТ  И  ПРИСТУПАЧНОСТ  У  КОРИШЋЕЊУ  ЗДРАВСТВЕНЕ  
ЗАШТИТЕ  СТАНОВНИШТВА  У  УСТАНОВАМА  ПРИМАРНЕ  ЗДРАВСТВЕНЕ  

ЗАШТИТЕ  НА  ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА  НоВог  САДА  

Чпан  1. 

Овом  одлуком  утврђују  се  мере  за  обезбеђивање  и  спровођење  примарне  
здравствене  заштите  од  интереса  за  становништво  на  територији  Града  Новог  Сада, којима  
се  стварају  услови  за  бојњу  доступност  и  приступачност  у  корипіћењу  здравствене  заштите  
у  здравственим  установама  у  јавној  својини, а  који  су  виши  од  норматива, односно  
стандарда  лрописаних  Законом  и  подзаконским  актима, као  и  начин  обезбеђивања  
средстава  за  рсализацију  мера. 

Здравствене  установе  за  које  се  уређују  мере  из  става  1. овог  члана  су; дом  здрава  
1 TНови  Сад , Завод  за  хитну  медицинску  помоћ  Нови  Сад, 3авод  за  здравствену  заштиту  
радника  Нови  Сад, Завод  за  здравствену  заштиту  студената  Нови  Сад  и  Апотека  Нови  Сад  
(у  дањем  тексту: здравствене  установе). 

Члан  2. 

Бојња  доступност  и  приступачност  у  коришћењу  здравствене  заштите  обезбеђује  се  
мерама  којима  се  побоЈњшавају  услови  за  рад  здравствених  установа  у  погледу  простора  и  
опреме, као  и  других  средстава  за  рад, а  која  се  не  обезбеђују  под  условима  прописаним  
законом  којим  се  уређује  здравствено  осигурање . 

Члан  З . 

Средства  за  реализацију  мера  из  члана  2. ове  одлукс  планирају  се  у  буџету  Града  
Новог  Сада, и  то: 

у  погледу  простора, у  вези  са  израдом  техничке  документације  и  инвестиционим  
радовима  и  изградњом  објеката  у  јавној  својини  Града  Новог  Сада, изузев  
непокретности  датих  у  концесију  за  обавЈњање  фармацеутске  здравствене  
делатности  на  територији  Града  Новог  Сада, у  Финансијском  плану  nрихода  и  
примања  и  расхода  и  издатака  Градске  управе  за  имовину  и  имовинско-правне  
послове , и  
у  погледу  опреме, као  и  других  средстава  за  рад, у  Финансијском  плану  прихода  
и  примања  и  расхода  и  издатака  Градске  управе  за  здравство . 
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Члан 4. 

Средства  из  члана  3. алинеја  прва  ове  одлуке  користе  се  у  складу  са  програмом  који  
доноси  Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  предлог  Градоначелника  Града  Новог  Сада, а  
који  спроводи  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-гіравне  послове! 

Средства  из  члана  3. алинеја  друга  ове  одлуке  користе  се  у  складу  са  програмом  који  
доноси  Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  предлог  Градоначелника  Града  Новог  Сада, а  
који  спроводи  Градска  управа  3а  здравство . 

Програми  из  ст. 1. и  2. овог  члана  доносе  се  за  сваку  календарску  годину, у  складу  
са  планираним  средствима  у  буџету  Града  Новог  Сада. 

Програмима  из  ст. 1. и  2. овог  члана, утврђују  се  намене  за  које  се  средства  користе, 
здравствене  установе  за  које  се  утврђују  мере  из  члана  2. ове  одлуке  и  износи  планираних  
средстава . 

Средствима  из  члана  3. овс  одлуке  неће  се  финансирати  тропікови  у  вези  са  
коријпћењем , као  и  трошкови  текућег  одржавање  објеката, опреме  и  других  средстава  за  
рад  здравствених  установа, утврђених  програмима  из  ст. 1 и  2. овог  члана. 

Члан  5. 

Потребе  за  спровођењем  мера  из  члана  2 ове  одлуке  здравствене  установе  
доставјЂају  Градској  управи  за  здравство  до  15. јула  текуће  године  за  наредву  годину, са  
образложењем  на  који  начин  здравствена  установа  планира  да, из  средстава  буџета  Града  
Новог  Сада, обезбеди  випіи  стандард  здравственезагuтите  становнијптву  на  територији  
Града  Новог  Сада. 

Предлоге  за  програм  из  члана  4. став  1. ове  одлуке  Градска  управа  за  здравство  
доставЈЂа  Градској  управи  за  имовину  и  имовинско-правне  послове  до  1. августа  текуће  
године  за  наредну  годину. 

Чланб. 

Градска  управа  за  здравство, односно  Градска  управа  за  имовину  и  имовинско-
правне  послове  подносе  годишње  извеіnтаје  о  реализацији  програма  Градском  већу  Града  
Новог  Сада, са  исказаним  показатењима  о  извршеним  ајпивностима  и  утрошку  средстава . 

Члан 7. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објавЈЂивања  у  Службеном  листу  
Града  Новог  Сада . 

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број : 51-17/2020-ј  
15. октобар  2020. године  
НОВИ  САД  
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