
 
         На основу члана 57. став 1. тачка 2. Статута града Ваљева 
(„Службени гласник Града Ваљева", број 5/2019), члана 262. ст.5. 10. и 11. 
Закона о здравственој заштити („ Службени гласник Републике Србије“, 
број 25/19) и члана 2. Одлуке о прихватању измирења неизмирених 
обавеза Здравствене установе Апотека ''Ваљево'' Ваљево чији је оснивач 
Град Ваљево („Службени гласник Града Ваљева“, број 20/20), поводом 
Извештаја о спроведеном поступку контроле над радом и пословањем 
здравствених установа чији је оснивач град Ваљево број 02-79/2020-09 од 
13.10.2020.године, Градско веће Града Ваљева,  на  седници одржаној 
дана ________ 2020. године, доноси  
 
 

З А К Љ У Ч А К 
 О 

 ИЗМЕНИ  ЗАКЉУЧКА 
О НАЧИНУ ИЗМИРЕЊА НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ АПОТЕКА ''ВАЉЕВО'' ВАЉЕВО 
 

I. У Закључку о начину измирења неизмирених обавеза Здравствене 
установе Апотека ''Ваљево'' Ваљево број:011-99/2020-09 од 
26.10.2020.године, тачка V. мења се и гласи: 
 
'' V. За реализацију тачке III. став 1. овог Закључка, планирана су средства 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2020. 
годину („Службени гласник града Ваљева'' бр.18/20) са раздела 4, 
Програм 12: Здравствена заштита, програмска активност – 1801-0001 
функционисање установа примарне здравствене заштите, функционална 
класификација 760 економска класификација 464. ''  
  
II. Остали делови Закључка остају непромењени. 
 
III. Закључак доставити на реализацију: Начелнику Градске управе града 
Ваљева, Руководиоцу Одељења за друштвене делатности, Руководиоцу 
Одељења за финансије, Здравственој установи Апотека ''Ваљево'' 
Ваљево. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
Број: 011-102/2020-09 

                                                                                                
ПРЕДСЕДНИК 

                                                            ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ВАЉЕВА 
                                                                          Лазар Гојковић                                                                             



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
              Правни основ за доношење Закључка Градског већа града Ваљева 
садржан је у члану 57. став 1. тачка 2. Статута града Ваљева ("Службени гласник 
града Ваљева", број 5/19), члану 262. став 4. и 5. Закона о здравственој заштити 
("Службени гласник Републике Србије", број 25/19) и члану 2.  став 1. Одлуке о 
прихватању измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека 
''Ваљево'' Ваљево чији је оснивач Град Ваљево („Службени гласник Града 
Ваљева“, број 20/20). 
 
              Чланом 57. став 1. тачка 2. Статута града Ваљева ("Службени гласник 
града Ваљева", број 5/19)  је прописано да Градско веће непосредно извршава и 
стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине града Ваљева.  
 
              Чланом 262. став 4. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник 
Републике Србије", број 25/19), прописано је да је јединица локалне самоуправе 
дужна да, у року од 45 дана од дана ступања на снагу Закона о здравственој 
заштити, спроведе поступак контроле над радом и пословањем здравствене 
установе чији је оснивач и утврди да ли је код здравствене установе наступила 
трајна неспособност плаћања, претећа неспособност плаћања, односно 
презадуженост, под условима прописаним законом којим се уређује стечај, као и 
да о утврђеним чињеницама поднесе извештај Министарству здравља, односно 
надлежном органу аутономне покрајине, у року од пет дана од дана сачињавања 
тог извештаја. Ставом 5. члана 262. Закона о здравственој заштити прописано је 
да је за здравствену установу у јавној својини за коју се у поступку контроле 
утврди да је наступила трајна неспособност плаћања, односно претећа 
неспособност плаћања, односно презадуженост под условима прописаним 
законом којим се уређује стечај, јединица локалне самоуправе која врши 
оснивачка права над здравственом установом по прописима који су били на 
снази до дана ступања на снагу овог закона, дужна да као солидарни дужник у 
свом  буџету обезбеди средства за извршавање обавеза здравствене установе 
према повериоцима које су преузете и које нису плаћене до дана ступања на 
снагу овог закона, односно до дана преузимања оснивачких права над 
здравственом установом од стране Републике Србије, односно аутономне 
покрајине, и да започне са плаћањем обавеза према повериоцима у року од 90 
дана од дана ступања на снагу овог закона, а уколико се плаћање врши у више 
месечних рата, да плаћање према повериоцима у целини изврши најкасније до 
31. децембра 2021. године.  
 
              Чланом 2.  став 1. Одлуке о прихватању измирења неизмирених обавеза 
Здравствене установе Апотека ''Ваљево'' Ваљево чији је оснивач Град Ваљево 
(„Службени гласник Града Ваљева“, број 20/20) предвиђено је да се средства за 
измирење обавеза Установе обезбеђују у буџету града Ваљева у складу са 
законом. Ставом 2. истог члана предвиђено је да ће се начин измирења обавеза 
и приоритети измирења обавеза утврдити посебним актом Градског већа града 
Ваљева. 
 
 
               



Чланом 28. и 29. Закона о буџетском систему, прописано је да се средства 
извршења расхода буџета планирају у складу са економском, функционалном и 
програмском класификацијом.  

 
С обзиром да је Закључком утврђен начин измирења дуговања Апотеке 

према повериоцима, средства за извршење Закључка потребно је планирати са 
раздела 4, Програм 12: Здравствена заштита, програмска активност – 1801-0001 
функционисање установа примарне здравствене заштите, функционална 
класификација 760 економска класификација 464. 
               
            Са изнетих разлога предлаже се доношење закључка у датом тексту. 
 
 
                                                                        РУКОВОДИЛАЦ 
                                                 ОДЕЉЕЊА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
                                                                           Зора Бојичић 
                                                                         
                                                                        РУКОВОДИЛАЦ 
                                                            ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ 
                                                                     Жељко Табашевић 
                                                                 
                                                                          НАЧЕЛНИК 
                                                       ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ВАЉЕВА 
                                                                 Јелица Пањковић-Тешић 
 
 
                                                                         
 

 
 

 
 


