
РЕПУБЛИХА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДј4HА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  
Број : 5 1-22/2022-Іј  
дана: 18. јуна  2022. године  
НОВИ  САд  

ПРЕДСЕДНИДИ  
СКУПШТИНЕ  ГРАДА  НоВог  САДА  

На  основу  члана  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, упућује  
Вам  се  Предлог  одлуке  о  утврђивању  услова  за  спровођење  мера  којима  се  
обезбеђује  несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад, са  
Образложењем  и  3акњучком  Градског  већа  Града  Новог  Сада, број : 5 1-22/2022-
ІІ  од  18. јуна  2022. године, с  молбом  да  се  Предлог  одлуке  о  утврђивању  услова  за  
спровођење  мера  којима  се  обезбеђује  несмстано  пословање  Апотекарске  
установе  Нови  Сад, уврсти  у  дневни  ред  седнице  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  
да  Скупштина  донесе  Одлуку  у  предложеном  тексту. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  

МилошВучевнћ  



јРАОНАЧЕЈІНИК  

:; Luі  Вучевић  

На  основу  члана  67. тачка  1. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  
Садаt, број  11/19), Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  147. седници  од  18. јуна  2022. године, 
nоводом  разматрања  Нацрта  одлуке  о  утврђивању  услова  за  спровођење  мера  којима  се  
обезбеђује  несметано  nословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад, доноси  

ЗАКЈБУЧАК  

І. Утврђује  се  Предлог  одлуке  о  утврђивању  услова  за  спровођење  мера  којима  
се  обезбеђује  несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад. 

1ј. У  складу  са  чланом  142. Пословника  Скупштине  Града  Новог  Сада, доставл.а  
се  председници  Скупштине  Града  Новог  Сада  Предлог  одлуке  о  утврђивању  услова  за  
спровођење  мера  којима  се  обезбеђује  несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад  
и  предлаже  Скупштини  Града  Новог  Сада  да  донесе  одлуку  у  предложеном  тексту. 

111. За  представника  предлагача  на  седници  Скупштине  Града  Новог  Сада  и  њених  
радних  тела  одређује  се  доц. др  драган  Стајић, члан  Градског  већа  Града  Новог  Сада  за  
здравство , а  за  повереника  мр  драгана  Којадиновић , в.д. начелника  Градске  управе  за  
здравство . 

РЕПУБЈН1КА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДЈјНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКО  ВЕЋЕ  ГРАДА  НОВОГ  САДА  
Број  :5 1-22/2022-јј  
дана: 18.јуна  2022. године  
НОВИ  САД  



IІАЧЕЛНИЦЕ  
Зора  Ђојђевиh 

\ 

РБПУЕЛИКА  СРБИЈА  
А ?ТОНОМhА  ПОКРАЈИНА  ВООдИНА  
ГРАД  НОВИ  САД  
ГРАДСКА  УПРАВА  ЗА  ПРОПИСЕ  
Број : ХУј-012 О !2022-297 

.јун  2022. године  
НОВИ  САД  

пцскО  
А НОВОГ  САДА  

пЕдМГт: МишЈЂење  на  Наіірт  одлуке  о  утвр.ђивању  услова  за  спровођење  мера  
којима  се  обезбеђуе  несметано  пословање  Апотекарске  установе  
Нови  Сад  

Градска  управа  за  прописе  размотрила  је  Нацрт  одлуке  о  утврђивању  

услоа  за  спрспођење  мера  којима  се  обезбеђује  нссметано  пословањс  Апотекарске  

vста -іоіе  Hови  Сад. 
Градска  управа  за  прописе  нема  примедби  на  Нацрт  одлуке. 



П  Р  ЕДЛО  Г  

На  основу  члана  39. тач. 8. и  47. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лисТ  
Града  Новог  Сада 1 , број  11/19), члана  13. став  3. и  члана  262. ст. 11. и  12. закона  о  
здравственој  заштити  (•tслужбени  гласник  Републике  Србије , број  25/19), Скупштина  
Града  Новог  Сада  на седници  од 2022. године , доноси  

одлуку  
О  УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  СПРОВОЂЕЊЕ  МЕРА  КОЈИМА  СЕ  ОВЕЗБЕЂУЈЕ  

НЕСМЕТАНО  ПОСЛОВАЊЕ  AnOTEkAPCkE УСТАНОВЕ  НОВИ  САД  

Члан  1. 

Овом  одлуком  утврђују  се  услови  за  спровођење  мера  којима  се  обезбеђује  
несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад, односно  извршавање  обавеза  
које  Апотекарска  установа  Нови  Сад  не  може  у  целини  испунити  из  својих  средстава  (у  
дањем  тексту: мере)1  а  у  цињу  пружања  здравствене  заштите  од  интереса  за  
становништво  на  територији  Града  Новог  Сада. 

Члан. 2 

Услови  за  спровођење  мера  наступају  у  случају  постојања  претеће  
неспособности  пгјаћања , трајне  неспособности  плаћања , односно  презадужености  
Алотекарске  установе  Нови  Сад, у  складу  са  законом  којим  се  уређује  стечај . 

Члан  З. 

О  наступању  услова  за  примену  мера, Апотекарска  установа  Нови  Сад  
обавештава  Градску  управу  за  здравство , уз  доставњање  предлога  мера  којима  се  
обезбеђује  несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад. 

Члан  4. 

У  складу  са  предлогом  мера  из  члана  3. ове  одлуке, Градска  управа  за  здравство  
припрема  Програм  спровођења  мера  којима  се  обезбеђује  несметано  пословање  
Апотекарске  установе  Нови  Сад  (у  дањем  тексту: Програм ). 

Програм  доноси  Градско  веће  Града  Новог  Сада  на  предлог  Градоначелника  
Града  Новог  Сада, који  спроводи  Градска  управа  за  здравство . 

Члан  5. 

Средства  за  реализацију  Програма  планирају  се  у  буџету  Града  Новог  Сада, у  
складу  са  законом . 

Програмом  се  утврђује  износ  и  намена  средстава  на  годишњем  нивоу, у  складу  
са  планираним  средствима  у  буџету  Града  Новог  Сада. 



Члан  б. 

Градска  управа  за  здравстао  подноси  годишњи  извештај  о  реализацији  Програма  
Градском  већу  Града  Новог  Сада. 

Члан  7. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАД  НОви  САД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НоВОг  САДА  
Број: 
дана: 
НОВИ  САД  

П  Р  ЕДС  ЕДН  И  ЦА  

MЅc Јелена  Маринкоеић  Радомировиh 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ  

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  утврђивању  мера  којима  се  стварају  
услови  за  несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад  садржан  је  у  члану  
39. тач. 8. и  47. Статута  Града  Новог  Сада  ( Службени  лист  Града  Новог  Сада , број  
11/19), којим  је  прописано  да  Скупштина  Града  Новог  Сада  доноси  лрописе  и  и  друге  
опште  акте  из  надлежности  Града, као  и  да, поред  осталог, оснива  установе  које  
обавњају  здравствену  дегІатност  у  складу  са  Планом  мреже  здравствених  установа, 
обезбеђује  услове  и  прати  њихово  функционисање  и  врши  оснивачка  права, у  члану  13. 
став  З. закона  о  здравственој  заштити  ( Спужбени  гласник  Релублике  Србије , број  
25/19), којим  је  прописано  да  јединица  локалне  самоуправе  обезбеђује  средства  за  
вршење  оснивачких  права  над  здравственим  установама  чији  је  оснивач  у  складу  са  
законом  и  Лланом  мреже  здравствених  установа , а  које  обухвата  закуп  посповног  
простора  и  опреме, изградњу, одржавање  и  опремање  здравствених  установа , односно  
инвестиционо  улагање, инвестиционо  одржавање  просторија, медицинске , 
немедицинске  опреме, превозних  средстава  и  опреме  у  области  интегрисаног  
здравственог  информационог  система , као  и  друге  обавезе  одређене  законом  и  аіпом  о  
оснивању  и  у  члану  262. ст. 11. и  12. закона  о  здравственој  заштити  ( Службени  гласник  
Републике  Србије , број  25/19), којим  је  лрописано  да  је  јединица  локалне  самоуправе  
дужна  да  обезбеди  средства  и  за  извршавање  обавеза  према  повериоцима  
здравствених  установа  чији  је  била  оснивач  до  преузимања  оснивачких  права  из  стаба  
1. овог  члана, које  су  настапе  у  периоду  вршења  оснивачких  права  од  стране  јединице  
локалне  самоуправе, а  које  здравствена  установа  не  може  у  целини  испунити  из  својих  
средстава , у  складу  са  овим  законом , као  и  да  је  јединица  локалне  самоуправе , као  
оснивач  здравствене  установе  апотеке  у  јавној  својини, која  је  та  овлашћења  вршила  по  
прописима  који  су  били  на  снази  до  дана  ступања  на  снагу  овог  закона , дужна  да  поступи  
на  начин  прописан  ст. 4-1 1. овог  члана  и  након  наставка  вршења  оснивачких  права  над  
апотекарском  установом  у  јавној  својини , у  складу  са  овим  законом. 

Извештајем  о  спроведеном  поступку  контроле  над  радом  и  пословањем  
здравствених  установа  чији  је  оснивач  Град  Нови  Сад  на  дан  11.04.2019. године, који  је  
усвојила  Скупштина  Града  Новог  Сада  закњучком  број: 51-Зб/2019-І  од  04.06.2019. 
године, у  складу  са  Законом  о  здравственој  заштити  утврђено  је  да  је  код  Апотекарске  
установе  Нови  Сад  наступила  претећа  неспособност  плаћања , трајна  неспособност  
плаТіања  и  презадуженост , под  условима  прописаним  законом  којим  се  уређује  стечај. 

Град  Нови  Сад, као  солидарни  дужник  Апотекарске  установе  Нови  Сад, извршио  
је  измирење  неизмирених  обавеза  утврђених  овим  извештајем , као  и  накнадно  
утврђених  обавеза , под  условима  прописаним  Законом  и  Одлуком  Скупштине  Града  
Новог  Сада  о  прихватању  измирења  неизмирених  обавеза  здравствених  установа  чији  
је  оснивач  Град  Нови  Сад  број: 51-Зб/2019-1-І  од  25.06.2019. године! 

Пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад, које  се  сада  одвија  у  једној  
организационој  јединици  у  Ветернику, карајперисале  су  тешкоће  у  снабдевању  
лековима , помагалима  и  другим  фармацеутским  производима  ове  организационе  
јединице, због  блокаде  пословних  рачуна  у  којем  се  здравствена  установа  нашла  од  
24.10.2017. године . 

Након  измирења  неизмирених  обавеза  Апотекарске  установе  Нови  Сад  и  
деблокаде  пословних  рачуна , установа  је  оприходовала  потраживања  од  Репубпичког  
фонда  за  здравствено  осигурање  која  представњају  дуг  из  лретходних  година  на  име  
неисплаћене  марже, које  је  Апотекарска  установа  Нови  Сад  усмерила  на  локриће  дела  
планираних  расхода  за  запоспене  док  је  други  део  планиран  за  набавку  робе  за  дању  
продају  и  трошкове  текућег  пословања  у  2022. години . 

Имајуfіи  у  виду  остварење  прихода  од  пружања  успуга  у  јединој  организационој  
јединици  које  је  Апотекарска  установа  Нови  Сад  исказапа  у  Годишњем  извештају  о  раду  
и  nословању  за  2021. годину, као  и  да  су  оприходовајја  средства  од  Републичког  фонда  



за  здравствено  осигурање  недовогbна  за  покриће  укупних  трошкова  посЈіовања , 
Аііотекарска  установа  Нови  Сад  се  и  дање  налази  у  стању  претеће  неспособности  
гјлаћања . 

Одјіуком  о  угврђивању  услова  за  спробођење  мера  којима  се  обезбеђује  
несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад, која  се  доставга  у  предјіоженом  
тексту, уређено  је  да  услови  за  спровођење  мера  наступају  у  случају  постојања  претеће  
неслособности  плаћања, трајне  неспособности  плаћања, односно  презадужености  
Апотекарске  установе  Нови  Сад, у  складу  са  законом  којим  се  уређује  стечај. О  
наступању  услова  за  примену  мера, Апотекарска  установа  Нови  Сад  обавештава  
Градску  управу  за  здравство , у3 доставњање  предлога  мера  којима  се  обезбеђује  
несметано  пословање  Апотекарске  установе  Нови  Сад. одјіуком  је  предвиђено  да, у  
складу  са  предлогом  мера  Апотекарске  установе  Нови  Сад, Градска  управа  за  здравство  
припрема  Програм  спровођења  мера  којима  се  обезбеђује  несметано  посјіовање  
Апотекарске  установе  Нови  Сад. Градско  веГіе  Града  Новог  Сада  утврдиће  намену  и  
износ  средства  из  буџета  Града  Новог  Сада  путем  Програма  спровођења  мера, за  
календарску  годину  за  коју  Апотекарска  установа  Нови  Сад  искаже  да  је  извесно  
наступање  претеће  неспособност  јілаћања. 

Након  реализације  гlрограма  Градска  управа  за  здравство  се  обавезује  да  
Градском  већу  Града  Новог  Сада  достави  извештај  о  реализацији  програма  са  
исказаним  активностима  и  утрошком  средстава . 

Имајући  у  виду  наведено, предлаже  се  доношење  Одлуке  о  утврђивању  услова  
за  спровођење  мера  којима  се  обезбеђује  несметано  пословање  Апотекарске  установе  
Нови  Сад, у  предпоженом  тексту. 
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