
І-Іа  основу  члана  39. тач, 8. и  47. Статута  Града  ј-Іовог  Сада  (,,Службени  лист  Града  
Новог  Сада , број  І  / І 9), члана  ІЗ . став  3. и  члана  262. ст. 1 и  І 2. Закона  о  здравственој  
заштити  (,,Службени  гласник  Републике  Србије , број  25/19), Скупштина  Града  Новог  
Сада  на  xxVІІ  седници  од  27. јуна  2022. године, доноси  

одлукУ  
О  УТВРЂИВАЊУ  УСЛОВА  ЗА  СНРОВОЂЕЊЕ  МЕРА  КОЈИМА  СЕ  ОБЕЗБЕЋУЈЕ  

НЕСМЕТАНО  ПОСЛОВАЊЕ  АПОТЕКАРСКЕ  УСТАНОВЕ  НОВИ  САД  

Члан  І . 

Овом  одлуком  утврђују  се  услови  за  спровођењс  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), а  у  цил?у  пружања  здравствене  заштите  од  интереса  за  становништво  на  
територији  Града  Новог  Сада. 

Члан. 2 

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

Члан  3. 

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  гlрограма  планирају  сс  у  буџету  Града  Новог  Сада, у  
складу  са  законом . 

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



2 

Члан  6. 

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

Члан  7. 

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

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА  
АУТОНОМНА  ПОКРАЈИНА  ВОЈВОДИНА  
ГРАДНОВИСАД  
СКУПШТИНА  ГРАДА  НОВОГ  САДА гlредседшјца  
Број : 5-22/20221 
27.јун  2022. године  
нОВи  САД MЅe Јелјіа  Мариігковић  Радомнровііћ  
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