На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор
Здравственог центра Ужице, на телефонској седници одржаној 20.05.2015.године је донео

ОДЛУКУ

УСВАЈА се II допуна Плана набавки Здравственог центра Ужице за 2015.годину, и
то:
У делу „ДОБРА“
1.1.80 - Санитетско возило за Дом здравља Чајетина, износ опредељених средстава је
3.333.000,00 без ПДВ-а, средства су обезбеђена из средстава СО Чајетина ( потврда бр. СЛ/2015 од
11.05.2015.), конто 512100.
Набавка ће се извршити применом отвореног поступка јавне набавке.
У делу „ УСЛУГЕ“
1.2.21 - Поравка ЦТ скенера Bright Speed Elite 16“GE“, износ опредељених средстава је
9.479.999,00 динара без ПДВ-а, средства су одобрена у складу са Изменом Плана расподеле
средстава за здравствене установе чији је оснивач Република за набавку опреме и инвестиција и
инвестиционо одржавање у 2015.години бр.401-00-0042/6/2015-13, Програм 1803 –Унапређење
квалитета и услова за лечење, на Програмској активности 02 – „Изградња и опремање
здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република, конто 425200.
Набавка ће се извршити применом отвореног поступка јавне набавке.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Смиљка Недељковић, дипл.правник

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор
Здравственог центра Ужице, на телефонској седници одржаној 20.05.2015.године је
усвојио

ОДЛУКУ
УСВАЈА се II допуна Финансијског плана Здравственог центара Ужице за
2015.годину и то:
У делу „ ПЛАН ПРИХОДА“
Тачка VII „ Приходи из буџета“, под тачка 1.2. колона 5. „Приходи од
Републике“ Класа конта 791111, уместо износа од 1.522 ( хиљада динара),
стајаће износ 12.898. (хиљада динара) за поправку ЦТ скенера Bright speed Elite
16 GE у ОЈ Општа болница Ужице у износу од 11.376.000,00 динара.
Тачка VII „Приходи од буџета“, под тачка 1.3. колона 6. „Приходи од
општине“ Класе конте 791111, уместо износа 25.040 ( хиљада динара) стајаће
износ од 29.040.( хиљада динара) за набавку санитетског возила за ОЈ ДЗ
Чајетина у износу од 4.000.000,00 динара.

У делу „ПЛАНА РАСХОДА“
-

-

Тачка 57. под тачка 1. колона 5. „Медицинска опрема и апарати“, Класа
конта 512500, увећава се за износ од 11.376 ( хиљада динара ) и стајаће износ од
11.376 ( хиљада динара) за поправку ЦТ скенера Bright speed Elite 16 GE у ОЈ
Општа болница Ужице.
Тачка 55. под тачка 1. колона 6. „Опрема за копнени саобраћај“ Класа конта
512100, увећава се за износ од 4.000 ( хиљаде динара), стајаће износ од 9.000 (
хиљада динара) за набавку санитетског возила ОЈ ДЗ Чајетина.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА
Смиљка Недељковић, дипл.правник

