
На  основу члана 26.  Здравственог центра  Ужице, Управни одбор Здравственог центра  
Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео

О Д Л У К У 

УСВАЈА се Изјава о мисији и визији ОЈ Дом здравља Сјеница и то:

М И С И Ј А

Ми смо установа која  обезбеђује здравствену заштиту грађанима Сјенице,посвећена 
превенцији, дијагностици, лечењу и решавању других проблема уз примену савремених метода и 
доктрина са стручним кадровима и савременом технологијом.

В И З И Ј А 

Дом здравља биће место једнако доступно свим грађанима, где ће се осећати безбедно, 
бити примљени са разумевањем и где ће се примењивати савремене методе и медицинска 
достигнућа од стране едукованих и мотивисаних радника,а у циљу превенције, дијагностике и 
лечења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Нинко Тешић, дипл.економиста



На основу члана 26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здрваственог 
центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео

                                  О Д Л У К У 

I    ОДОБРАВА  се набавка  рентген  цеви за скенер “GE“- Bright Speed 16 Elite за потребе ОЈ 
Општа болница Ужице.

II   Вредност набавке  је   8.355.000,00 динара без ПДВ-а.                    

III  Набавка ће се извршити из средстава Министарства здравља Републике Србије, у 
складу са Законом о јавним набавкама.

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Нинко  Тешић, дипл.економиста



На основу члана 26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео

                      О Д Л У К У 

УСВАЈА се План јавних  набавки Здравственог центра  Ужице за 2012.годину.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Нинко Тешић, дипл.економиста



На основу члана 26.Статута Здравственог центра  Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео

О Д Л У К У

УСВАЈА  се План рада Комисије за заштиту од болничких инфекција Здравственог центра 
Ужице за 2012.годину.

ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ  ОДБОРА

  Нинко Тешић, дипл.економиста



На основу члана 26.Сатута Здравственог центра  Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео

О Д Л У К У 

I  Усваја се Извештај о редовном попису имовине и обавеза Здравственог центра Ужице за 
2011.годину.

II Исказане мањкове књижити на терет рачунополагача – задуженог лица уз обрачун ПДВ-а 
и уз обвезу да се тако утврђен износ у целости одмах надокнади.

Мањкови изазвани вишом силом и другим објективним факторима  евидентирати на терет 
трошкова пословања.

III Утврђене вишкове евидентирати у корист ванредних прихода и истовремено ако су у 
питању материјална добра извршити одговарајућа задужења лица која са њима управљају и 
руководе.

ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ ОДБОРА

  Нинко Тешић,дипл.економиста



На основу члана 26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра  Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године  је донео

О Д Л У К У 

УСВАЈА се Стратешки план  ОЈ Дом здравља Сјеница  за период  2012.-2016.године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                                       Нинко Тешић,дипл.економиста

               



На основу члана 136.став1. и члана 141.став 3. Закона о здравственој заштити(„Сл.гл.РС“, 
бр.107/05,72/09 – др.закон, 88/10,99/10 и 57/11) и члана 26. и 54. Статута Здравственог центра 
Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је 
донео

                                                                            О Д Л У К У

О изменама и допунама Статута Здравственог центра Ужице

                                                                              Члан 1.

У Статуту Здравственог центра Ужице, о3о1 бр.2980/1 од 19.09.2007.године, 

у члану 16., на примарном нивоу,у тачки 14.,бришу се речи:“Стационар и породилиште у Дому 
здравља Сјеница“.

У истом члану, на секундарном нивоу, код Опште болнице Ужице, врше се следеће 
измене и допуне:

1)    Код Сектора за интернистичке гране медицине са службама мења се алинеја 1. и 
гласи:
"- интерне медицине ( са одељењима у Пожеги, Новој Вароши и Сјеници )“.

3)   Код  Службе за педијатрију, додају се речи:" са Одељењем у Сјеници“.
4)   Код Службе за гинекологију и акушерство, додају се речи:“са Одељењем у Сјеници 

и Одељењем неонатологије у Ужицу“.
7)     Код Сектора клиничке подршке са поликлиничким делатностима, и алинеји 2., у 
зaгради,уместо речи:“дијализа и нефрологија”,уписују се речи:“дијализа и нефрологија 
у Ужицу и дијализа у Сјеници“.

                                                                                          Члан 2.

Ова Одлука по добијању сагласности од стране Министарства здравља Републике 
Србије, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Здравственог центра.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

                                                                                                                        Нинко Тешић,дипл.економиста



На  основу члана 26.Статута  и члана 12. Правилника о стручном усавршавању Здравственог 
центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној 
05.04.2012.године је донео

                        О Д Л У К У

ОДБИЈА се као неоснован приговор Др Весне Злопорубовић уложен на одлуку Директора 
Здравственог центра Ужице 0106 бр.1198 од 12.03.2012.године, те се потврђује Одлука о додели 
специјализације Др Велимиру Миленковићу из области гинекологије и акушерства за потребе ОЈ 
Дом здравља Бајина Башта, с обзиром да је именовани на првом месту ранг листе.

О б р а з л о ж е њ е 

Здравствени центар Ужице је расписао интерни оглас за доделу специјализацијe из 
гинекологије и акушерства за потребе ОЈ Дом здравља Бајина Башта.

На интерни оглас јавила су се три кандидата  који су  испуњавали услове огласа.
На основу критеријума утврђених Правилником, извршено је рангирање кандидата и по 

ранг листи кандидат којиме је додељена  специјализација се налази на I месту, а подносилац 
приговора  Др Весна Злопорубић, на II месту ранг листе.

Директор Здравственог центра Ужице, поштујући одредбе Правилника о стручном 
усавршавању је донео Одлуку о додели специјализације.

Приговор је неоснован јер је одлука о додели специјализације донета на основу ранг листе 
која је сачињена према критеријумима из члана 10.Правилника о стручном усавршавању по којој 
је  Др Велимиру Миленковићу на првом месту  ранг листе,  додељена специјализација.

На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке запослени може поднети захтев 
надлежном суду у року од 90 дана од дана пријема исте.

          ПРЕДСЕДНИК  УПРАВНОГ  ОДБОРА

                                                                                                                       Нинко Тешић,дипл.економиста



На основу члана 26.Статута  и члана 12. Правилника о стручном  усавршавању Здравственог 
центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној дана 05.04.
2012.године је донео

О Д Л У К У 

ОДБИЈА  се као неоснован приговор Др Александре Радивојевић уложен на одлуке 
Директора Здравственог центра Ужице 0106 бр.1202 и 0106 бр.1203 од 12.03.2012.године,те се 
потврђују одлуке о додели специјализација Др Милошу Нововићу и Др Љубинку Радаковићу из 
области анестезије са реаниматологијом за потребе ОЈ Општа болница Пријепоље, с обзиром да 
су именовани на првом и другом месту ранг листе.

О б р а з л о ж е њ е

Здравствени центар Ужице је расписао интерни оглас за доделу две специјализације из 
анестезије са реуматологијом за потребе ОЈ Општа болница Пријепоље.

На интерни оглас се јавило шест кандидата који су испуњавали услове огласа.
На основу критеријума утврђених Правилником, извршено је рангирање кандидата и по 

ранг листи кандидати којима је додељена специјализација се налазе на I и II месту, а подносилац
приговора Др Александра Радивојевић на VI месту ранг листе. 

Директор Здравственог центра Ужице, поштујући одредбе Правилника о стручном 
усавшавању и ранг листу кандидата донео је одлуке о избору кандидата којима се одобравају 
специјализације из анестезије са реуматологијом.

Приговор Др Александре Радивојевић је неоснован јер су одлуке о додели 
специјализација донете на основу ранг листе која је сачињена према критеријумима из члан 
10.Правилника о стручном усавршавању и кандидатима Др Милошу Нововић и Др Љубинку 
Радаковић који су на првом и другом месту ранг листи  су додељене специјализације.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке запослени може поднети захтев 
надлежном суду у року од 90 дана пријема исте.

                                                                          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА                                                     
дипл.економиста  Нинко Тешић,                 



На основу члана 26.Статута и члана 12.Правилника о стручном усавршавању Здравственог 
центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној  
05.04.2012.године
је донео

               О Д Л У К У 

ОДБИЈА   се као неоснован приговор  Др Јасмине Тасо уложен на одлуке Директора 
Здравственог центра Ужице 0106 бр.1202 и 0106 бр.1203 од 12.03.2012.године, те се потврђују 
одлуке о додели специјализација Др Милошу Нововићу и Др Љубинку Радаковићу из области 
анестезије са реаниматологијом за потребе ОЈ Општа болница Пријепоље, с обзиром да су 
именовани на првом и другом месту ранг листе.

       О б р а з л о ж е њ е 

Здравствени центар Ужице је расписао интерни оглас за доделу две специјализације из 
анестезије са реуматологијом за потребе ОЈ Општа болница Пријепоље.

На интерни оглас се јавило шест кандидата који су испуњавали услове огласа.
На основу критеријума утврђених Правилником, извршено је рангирање кандидата и по 

ранг листи кандидатима којима је додељена специјализација се налазе на I и II месту ранг листе,а 
подносилац приговора  Др Јасмина Тасо на III  месту ранг листе.

Директор Здравственог центра Ужице, поштујући одредбе Правилника о стручном 
усавршавању и ранг листу кандидата  је донео одлуке о избору кандидата којима  се одобравају 
специјализације из анестезије са реуматологијом.

Приговор Др Јасмине Тасо  је неоснован јер су одлуке о додели специјализација донете на 
основу ранг листе, која је сачињена према критеријумима из члана 10.Правилника о стручном 
усавршавању и кандидатима Др Милошу Нововићу и Др Љубинку Радаковић, који су на првом и 
другом месту ранг листе су додељене специјализације. 

На основу изнетог донета је одлука као у диспозитиву.

ПОУКА О  ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке запослени може поднети захтев 
надлежном суду у року од  90 дана од дана пријема.

                                                                                                              

                                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

       Нинко Тешић,дипл.економиста




