
 
 

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ СРБИЈЕ 
СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВУ И СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ВОЈВОДИНЕ 

    Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 24, Тел. 021/456-329 централа.021/557-911   
Факс: 021/ 456 – 329 и 457-472 текући рачун: 325950060002203696  

ПИБ :101890971, e-mail: zdravstvo@sssv.rs ; www.szv.org.rs 
 

 
 

 
 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
 
ПОДРШКА ЗАХТЕВУ СИНДИКАТА 
 
На 104. седници Социјално - економског савета Града Новог Сада која је одржана дана 
04.07.2019.године, на захтев Синдиката запослених у здравству и социјалној заштити 
Војводине, разматран је радно-правни и финансијски статус запослених у Апотеци 
Нови Сад.  
Известилац др Дуња Циврић, председница Покрајинског одбора Синдиката запослених 
у здравству и социјалној заштити Војводине, упознала је чланове Социјално – 
економског савета Града Новог Сада са следећим чињеницама: 
Град Нови Сад је закључио уговор о јавно приватном партнерству са елементима 
концесије, са Апотеком Бену, као приватним партнером. Наведеним уговором 
заштићен је јавни интерес, а приватни партнер је обавезан на квалитетну здравствену 
услугу. 
Од тренутно 61 запослено лице, 46 су закључили уговоре о раду са новим послодавцем,  
Апотеком Бену  
Што се тиче материјалног положаја , последња плата коју су  запослени у Апотеци 
Нови Сад примили  је исплаћена у априлу 2019.године и представља половину плате за 
месец јануар 2018.године. 
 
Председница ПОС је истакла да су захтеви Синдиката : 

1) Да из концесионе накнаде, предност имају неисплаћене зараде и друге накнаде 
према  свим запосленима   

2) Да се обезбеди право на рад запосленима  који остају да раде у Апотеци Нови 
Сад ( 14 запослених ) 

3) Да се омогући континуирани рад синдикалне организације Апотеке 
 

Помоћница градоначелника Града Новог Сада , Адријана Месаровић, истакла је 
одговорно поступање Града и  активну улогу Синдиката током преговора који је град 
Нови Сад водио са надлежним институцијама и заинтересованим концесионарима. 
Нагласила је да је у интересу града заштита свих радника  и измирење финансијских 
обавеза према њима . 
Упознала је присутне са свим мерама које град предузима у заштити запослених од 
којих су неке саставни део уговора који је потписан са Апотеком Бену и закупцем 
Галенске лабораторије. 
Намера Града је да из средстава концесионе накнаде, неисплаћене зараде према 
запосленима, третира као приоритет у процесу решавања неизмирених обавеза 
Апотеке Нови Сад.  
 
Председавајући Социјално – економског савета , изразио је задовољство због начина 
решења овако великог проблема и према запосленима и повериоцима и према Граду. 



 
САЧУВАЈМО ПОЗИЦИЈУ СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ АПОТЕКЕ НОВИ 
САД ЈЕР САМО УДРУЖЕНИ ИМАМО СНАГУ ДА ЗАШТИТИМО  СВАКОГ  
ЧЛАНА СИНДИКАТА 
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