Предлог
На основу одредбе члана 543. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр.
36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015 и 44/2018), члана 34. и члана 262. Закона о
здравственој заштити („Сл. гласник РС“ бр. 25/2019), члана 27. Закона о јавним
службама („Сл. гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др.
закона, 83/2005 - испр. др. закона и 83/2014 - др. закон), члана 32. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и
47/2018), члана 45. став 1. тачка 11. и 89. Статута општине Сента („Сл. гласник
општине Сента бр. 4/2019), Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана
31.маја 2021. године, донела је
ОДЛУКУ
о укидању Апотекарске установе Сента
Укида се Апотекарска установа Сента, са седиштем у Сенти, Танчић Михаља 2/а,
матични број: 08923493, ПИБ: 106888506, са бројем рачуна 840-0000000803667-62, са
даном 31. мај 2021. године.
Ступањем на снагу ове одлуке, престаје радни однос свих запослених лица у
Апотекарској установи Сента, као и лица ангажованих по другим основама
(привремени и повремени послови, уговор о делу, уговор о стручном оспособљавању и
усавршавању, допунски рад и друго).
У складу са овом Одлуком обавезује се директор Установе да предузме следеће радње:
- да подноси регистрациону пријаву о укидању Апотекарске установе Сента
према АПР-у,
- да предаје надлежном органу Пореску пријаву за аконтационо-коначно
утврђивање пореза на добит са даном укидања апотекарске установе – Образац
ПДП и Порески биланс – Образац ПБ 1,
- да предаје Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ – Образац ЗБПДВ,
- да предаје печат и штамбиљ Установе оснивачу,
- да донесе решења о престанку радног односа свих запослених и друга потребна
правна акта и
- да предузима све потребне правне и друге радње ради реализације ове одлуке.
Разрешава се функције директора и законског заступника апотекарске установе Тамара
Ђурић Живковић, из Сенте, ЈМБГ 1802967825010.
Сачињен је ванредни финансијски извештај апотекарске установе са даном укидања
здравствене установе.
Непокретности и средства које користи апотекарска установа остају у јавној својини
општине Сента, а право коришћења на непокретностима и средствима, односно на
имовини апотекарске установе, прелази на општину Сента.
Сва потраживања Апотекарске установе Сента прелазе на оснивача, на општину Сента.

Оснивач апотекарске установе у јавној својини, Општина Сента, као солидарни
дужник, обавезује се да ће измирити неизмирене обавезе Апотекарске установе Сента
према повериоцима. Средства су обезбеђена у буџету општине Сента, а начин и
приоритети измирења обавеза ће се утврдити посебним актом. Општина Сента ће свим
познатим повериоцима и дужницима упутити и писано обавештење о укидању
апотекарске установе, најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке.
Пословне књиге и документација апотекарске установе чувају се у складу са прописима
којима се уређује архивска грађа, то оснивач апотекарске установе доноси одлуку да се
целокупна документација апотекарске установе која је престала да постоји по
спроведеном поступку укидања поверава на чување Историјском архиву Сента, из
Сенте, Главни трг 1, матични број 08052115.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у „Службеном листу
општине Сента“.
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Образложење:
Органи општине Сента, оснивача Апотекарске установе Сента, утврдили су да на
основу објективних и субјективних околности услед којих је отежано пословање
Апотекарске установе Сента не остварују се очекивани резултати, те донета је Одлука
о укидању Апотекарске установе Сента.

