
 

 

 

 

 

На основу члана 26.Статута  Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здрaвственог 

центра Ужице, на седници одржаној 04.05.2018.године,  је донео 

 

 

 

 

 О Д Л У К У 

 

 УСВАЈА се Завршни рачун и коначни обрачун са РФЗО-а за Здравствени центар Ужице за 

2017.годину. 

 

 

 

 

 

 

    ВД ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ ОДБОРА                                                                                                           

Проф.др Милош Јоковић, спец.неурохируг 



 

 

 

 

 

На основу члана 26. и 31. Статута Здравственог центра Ужице, Управни и Надзорни одбор 

Здравственог центра Ужице, на заједничкој седници  одржаној дана 04.05.2018.године,  донели  су 

следећу:  

 

 

 О Д Л У К У  

 

 УСВАЈА се Извештај  Централне пописне Комисије за попис  обавеза и потраживања 

Здравственог центра Ужице са стањем   на дан 31.12.2017.године, те се врши отпис 

потраживања  у износу  од  6.858.865,44  динара и отпис обавеза  у износу од  2.331.173,68 

динара. 

 

 

 

 

 

 ВД ПРЕДСЕДНИКА  НАДЗОРНОГ ОДБОРА  

  Владимир Илић, дипл.економиста  

 ВД ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                         Проф.др Милош Јоковић, спец.неурохируг 



 

 

 

На основу члана 26. и 31. Статута Здравственог центра Ужице, Управни и Надзорни одбор 

Здравственог центра Ужице, на заједничкој седници  одржаној дана 04.05.2018.године,  донели  су 

следећи   

а)  З А К Љ У Ч А К 

 I   Ради утврђивања чињеничног стања и спровођења одређених активности у односу 

на Извештај   Централне пописне комисије, а везан за потраживања и обавезе Здравственог 

центра Ужице, формира се Комисија у саставу:  

1. Мирослав Аксентијевић, дипл.економиста  - председник 

2. Жељко Јеремић, дипл.економиста ( Милијана Катић, дипл. економиста) -члан   и 

заменик члана  

3. Радош  Топаловић, дипл.правник – члан 

4. Владимир Илић, дипл. економиста ( Момир Миловановић, маг.тех. наука) – члан и 

заменик члана 

5. Милан Витић, дипл.економиста ( Раде Љубојевић, дипл.економиста)  - члан и 

заменик члана 

 II   Задатак Комисије је да превасходно направи увид у структуру спорних и неутужених 

потраживања, са аспекта застарелости и даљег поступања, затим потраживања према 

Комесеријату за избеглице, Војно рачунарском центру и  Министарству здравља Републике 

Србије, као и питање рефакција. 

 У погледу обавеза  Здравственог центра Ужице  превасходно анализирати обавезе 

према Граду Ужицу  за градско грађевинско земљиште. 

 Задатак Комисије је и сагледавање могућности на предходном остваривању 

непосредних контаката са свим субјектима било да се ради о потраживању   или дуговању 

Здравственог центра  Ужице  уз припљемљену документацију. 

 III  Комисија ће остваривати  и сву писану комуникацију са установама, организацијама 

и институцијама како на нивоу локалне самоуправе тако и на нивоу Републике Србије, а све у 

циљу  решавања насле проблематике. 

 IV  О спроведеним активностима, а везано за задатке из тачке II овог Закључка, 

Комисија ће благовремено, а најкасније 1 месечно  обавештавати Управни и Надзорни одбор. 

 



 

  

 

б)  З А К Љ У Ч А К 

 ОБАВЕЗУЈЕ се директор Здравственог центра Ужице да формира Комисију која ће 

испитати разлоге због којих председници Центаралних пописних комисија, односно Централне 

пописне комисије у предходним годинама ( у назад 10 година ) нису вршиле попис  и отпис 

појединих потраживања уколико су требала бити благовремено отписана. 

 У смислу предходног става, председници пописних Комисија из предходног периода 

дужни су дати писане изјаве, како Комисији коју формира директор Здравственог центра тако и 

директору Здравственог центра  Ужице, а везано за разлоге пропуштања пописа и благовременог 

отписа. 

 

  

 

                                                                                         

 

            

 

 

                                                                                                      ВД ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

                                                                                           Владимир  Илић, дипл.економиста 

 

                                                                                            ВД ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

   Проф.др Милош Јоковић, спец.неурохирург 



 

 

 

 

На основу члана 26.Статута  Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здрaвственог 

центра Ужице, на седници одржаној 04.05.2018.године,  је донео 

 

О Д Л У К У 

I  Врши се измена и допуна Правилника о стручном усавршавању Здравственог центра 

Ужице 0301 бр. 927/1 од 01.03.2012.године, у следећем:  

а)  Мењају се одредбе члана 10. Правилника о стручном усавршавању Здрасвтвеног центра 

Ужице, тако да:  

„Члан 10.“ 

                гласи: 

        Критеријуми на основу којих се утврђује првенство добијања специјализације су:  

1.Просечна оцена за време студирања – вреднује се тако што кандидат за доделу 

специјализације добија онолико бодова колико му је просечна оцена за време 

студирања дупло увећана. 

2.Дужина студирања – по овом основу кандидат који је завршио студије у року 

добија 5 бодова. За сваку годину студирања преко рока број бодова се умањује за 

1 бод. 

  3.Дужина радног стажа – за сваку пуну годину радног стажа после положеног 

стручног испита -1 бод, а највише 10 бодова. 

  4.Рад у ОЈ – за сваку навршену годину рада у ОЈ за коју се расписује оглас, 

кандидат добија 2 бода, а највише 6 бодова. 

  5.Оцена директора – директор Здравственог центра, даје  5 бодова  кандидату,  за 

кога сматра да на основу досадашњег рада и мишљења директора ОЈ у којој 

запослени ради, има највише склоности за област за коју се додељује 

специјализација. 

        

 



 Уколико по свим основама кандидати имају исти број бодова, предност има кандидат са 

већим бројем бодова по основу просечне оцене за време студирања. 

         Под студирањем у року подразумевају се редовне студије и апсолвентски стаж, по 

прописима који су важили у време студирање кандидата. 

                
            б)       Мењају се одредбе члана 11. Правилника о стручном усавршавању Здравственог 

центра Ужице, тако да   

„Члан 11.“ 

 гласи:  

       Предлог ранг листе кандидата за доделу специјализација за потребе ОЈ, утврђује Комисија 

коју именује директор ОЈ. Комисија се састоји од три члана.  

       Коначну ранг листу за доделу специјализације за потребе ОЈ, утврђује Комисија на нивоу 

Здравственог центра Ужице  коју именује директор Здравственог центра.Комисија се састоји од 

три члана.  

       Коначну ранг листу, Комисија објављује на огласној табли Здравственог центра и на огласној 

табли ОЈ  за чије потребе се додељује специјализација. 

             в)       Мењају се одредбе члана 12. Правилника о стручном усавршавању Здравственог 

центра Ужице тако да  

„Члан 12.“ 

               гласи:  

         На основу утврђене коначне ранг листе, директор Здравственог центра доноси одлуку о 

избору кандидата  коме се одобрава специјализација. 

        На одлуку директора, кандидат који није задовољан може уложити приговор Управном 

одбору Здравственог центра, у року од 8 дана од дана добијања  одлуке о избору кандидата. 

       Одлука Управног одбора по приговору је коначна у Здравственом центру. 

               г)  Мењају се одредбе члана 21. Правилника о стручном усавршавању Здравственог 

центра, тако да    

 

 

 



 

„Члан 21.“ 

 гласи: 

Избор кандидата за ужу специјализацију, врши се на основу следећих критеријума:  

1. Успех на специјалистичким  студијама – одличан 15 бодова, врло добар 10 

бодова, добар 5 бодова. 

2. Дужина радног стажа на пословима специјалисте- за сваку пуну годину радног 

стажа као специјалиста – 1 бод, а највише 5 бодова. 

3. Рад у ОЈ  - за сваку наврешну годину рада у ОЈ  за коју се расписује оглас , 

кандидат добија 2 бода, а највише 6 бодова. 

4. Оцена директора – директор Здравственог центра, даје  5 бодова  кандидату,  за 

кога сматра да на основу досадашњег рада и мишљења директора ОЈ у којој 

запослени ради, има највише склоности за област за коју се додељује  уже 

специјализација. 

 

             Уколико по свим основима кандидати имају исти број бодова, предност има кандидат који 

има већу оцену на специјалистичком испиту, а уколико су оцене на специјалистичком испиту исте, 

предност има кандидат са већом просечном оценом за време студирања. 

 II Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана обајављивања на огласној табли 

Здравственог центра Ужице. 

 

 

                                                               ВД ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                           Проф.др Милош Јоковић, спец.неурохирург 
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