
На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, а разматрајући предлог деобног
биланса између Здравственог центра Ужице и ОЈ Дом здравља Прибој, Управни одбор
Здравственог центра Ужице на седници одржаној 31.01.2014.године је донео

О Д Л У К У

I  УСВАЈА се предлог деобног биланса, којим се средства и њихови билансни  извори
издвајају из Здравственог центра Ужице и преносе на ОЈ Дом здравља Прибој са стањем на дан
31.12.2012.године и то:
АКТИВА

1. Садашња вредност грађевинских објеката    .............................. 165.613.327,00 дин.
2. Садашња вредност опреме      ..................................................... 4.726.239,00 дин.
3. Вредност залиха и ситног инвентара  .......................................... 3.056.890,00 дин.
4. Новчана средства ........................................................................... 1.189,00 дин.
5. Потраживања .................................................................................          5.506.385,00 дин.
6. Активна временска разграничења ............................................... 10.435.770,00 дин.

УКУПНА АКТИВА : 189.339.800,00 дин.
ПАСИВА

1. Обавезе према добављачима за лекове...................... ................ 6.430.406,00 дин.
2. Обавезе према јавном дугу ............................................................ 2.416.539,00 дин.
3. Остале обавезе............... ................................................................. 1.588.825,00 дин.
4. Пасивна временска разграничења ................................................ 5.506.385,00 дин.
5. Капитал ............................................................................................ 173.397.645,00 дин.

УКУПНА ПАСИВА: 189.339.800,00 дин.

II Саставни део ове Одлуке чини биланс стања у погледу средстава и имовине, права и
обавеза и структура и број запослених за ОЈ Дом здравља Прибој на дан 31.12.2012.године.

III У складу са ставом I  ове Одлуке, преноси се право коришћења над средствима у државној
својини са Здрaвственог центра Ужице на ОЈ Дом здравља Прибој.

IV Коначни деобни биланс  у погледу средстава и имовине, права и обавеза  и структуре и
броја запослених нове здравствене  установе, Управни одбор ће утврдити са даном статусне
промене, тј. даном уписа у судски регистар  ОЈ Дом здравља Прибој, у складу са Уредбом о Плану
мреже  здравствених установа ( „Сл.гл.РС“, бр. 42/06,119/07,84/08,71/09,85/09,24/10,6/12,37/12) и
Правилником о ближим условима за обављање здрaвствене делатности у здравственим
установама и другим облицима здрaвствене службе(„Сл.гл.РС“, бр.
43/06,112/09,50/10,79/11,10/12-др.пропис, 119/12-др.пропис,22/13).

V  Ову Одлуку доставити Министарству здравља Републике Србије и општини Прибој ради
доношења Одлуке о оснивању Дома здравља Прибој.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ ОДБОРА
Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, а разматрајући предлог деобног
биланса између Здравственог центра Ужице и ОЈ Општа болница Прибој, Управни одбор
Здравственог центра Ужице на седници одржаној 31.01. 2014.године је донео

О Д Л У К У
I  УСВАЈА се предлог деобног биланса, којим се средства и њихови билансни  извори

издвајају из Здравственог центра Ужице и преносе на ОЈ Општа болница  Прибој са стањем на дан
31.12.2012.године и то:
АКТИВА

1. Садашња вредност грађевинских објеката    .............................. 420.364.259,00 дин.
2. Садашња вредност опреме      ..................................................... 31.892.391,00 дин.
3. Вредност залиха и ситног инвентара  .......................................... 10.117,260,00 дин.
4. Новчана средства ........................................................................... 1.782,00 дин.
5. Потраживања ....................................................... .........................                 6.730.031,00 дин.
6. Активна временска разграничења ............................................... 16.196.571,00 дин.

УКУПНА АКТИВА : 485.302.294,00 дин.
ПАСИВА

1. Обавезе према добављачима за лекове.............................. ............. 13.664.617,00 дин.
2. Обавезе према јавном дугу . .............................................................. 2.531.954,00 дин.
3. Пасивна временска разграничења ..................................................... 6.730.031,00 дин.
4. Капитал ............................................................................................ 462.375.692,00 дин.

УКУПНА ПАСИВА: 485.302.294,00 дин.

II  Саставни део ове Одлуке чини биланс стања у погледу средстава и имовине, права и
обавеза и структура и број запослених за ОЈ Општа болница Прибој на дан 31.12.2012.године.

III У складу са ставом I  ове Одлуке, преноси се право коришћења над средствима у државној
својини са Здрaвственог центра Ужице на ОЈ Општа болница Прибој.

IV Коначни деобни биланс  у погледу средстава и имовине, права и обавеза  и структуре и
броја запослених нове здравствене  установе, Управни одбор ће утврдити са даном статусне
прoмене, тј. даном уписа у судски регистар  ОЈ Општа болница Прибој, у складу са Уредбом о
Плану мреже  здравствених установа ( „Сл.гл.РС“, бр.
42/06,119/07,84/08,71/09,85/09,24/10,6/12,37/12) и Правилником о ближим условима за
обављање здрaвствене делатности у здравственим установама и другим облицима здрaвствене
службе(„Сл.гл.РС“, бр. 43/06,112/09,50/10,79/11,10/12-др.пропис, 119/12-др.пропис,22/13).

V  Ову Одлуку доставити Министарству здравља Републике Србије  ради доношења Одлуке о
оснивању Општe болницe Прибој.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА се допуна  Финансијског плана  за 2014.годину за Здраствени центар Ужице.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра  Ужице, Управни одбор
Здрaвственог центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

Усвајају се извештаји о раду заштитника пацијентових права у организационим
јединицама Здравственог центра ужице за период 01.07.-30.11.2013.године.

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА се као неоснован приговор Др Амера Муховића, доктора стоматологије, те се
ПОТВРЂУЈЕ  Одлука директора Здравственог центра Ужице, 0106 бр.10563 од 11.12.2013.године,
којом се Др Ајсели Нагавци, доктору стоматологије, одобрава специјализација из отопедије
вилица за потребе ОЈ Дом здравља Сјеница.

О б р а з л о ж е њ е

Приговор се одбија као неоснован јер се кандидат Др Ајсела Нагавци, доктор
стоматологије налази на I месту ранг листе утврђене применом свих критеријума на основу којих
се утврђује првенство добијања специјализације из члана 10. Правилника о стручном
усавршавању Здрaвственог центра  Ужице.

Обзиром на изнето донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Против ове  Одлуке запослени може поднети захтев за заштиту права
надлежном Основном суду у року од 90 дана од дана пријема.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор
Здравственог  центра  Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

ОДБИЈА се као неоснован приговор  Др Самира Обућине, доктора медицине, те се
ПОТВРЂУЈЕ Одлука директора Здравственог центра Ужице 0106 бр.10568 од 11.12.2013.године,
којом се Др Јасмини Тасо, доктору медицине, одобрава специјализација  из гинекологије и
акушерства за потребе ОЈ Општа болница Пријепоље.

О б р а з л о ж е њ е

Приговор се одбија као неоснован, јер се кандидат Др Јасмина Тасо, доктор
медицине, налази на I месту ранг листе, утврђене применом критеријума на основу којих се
утврђује превенство добијања специјализације из члана 10. Правилника о стручном усавршавању
Здравственог центра Ужице.

Обзиром на изнето  донета је одлука као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА: Прoтив ове Одлуке запослени може поднети захтев за заштиту
права надлежном Основном суду у року од 90 дана од дана пријема.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 25. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

I  Прихвата се Извештај о редовном попису имовине и обавеза Здравственог центра Ужице
за 2013.годину.

II Исказане мањкове књижити на терет рачунполагача- задуженог лица уз обрачун ПДВ-а и
уз обавезу 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 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Владимир Илић, дипл.економиста



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА се расход основних средстава у Здравственом центру Ужице  у износу од

117.049,65 динара.

ОСНОВНА СРЕДСТАВА Набавна вредност Отписана вредности Садашња вредност

1.ОЈ Дом здравља Косјерић        1.646.619,23 1.633.028,84 13.590.39

2.OJ Општа болница Ужице       1.856.288,99             1.752.829,73                  103.459,26

УКУПНО: 3.502.908,22 3.385.858,57 117.049,65

Овлашћује се директор и стручне службе Здравственог центра Ужице да спроведу поступак
продаје расходованих средстава на законом дозвољен начин.

Саставни део ове одлуке је предлог организационе јединице за наведени расход.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор  Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА  се расход  лекова и ампула  у Здравственом центру  ужице у износу од 0
динара.

ЛЕКОВИ  И АМПУЛЕ                        Набавна вредност          Отписана вредност      Садашња вредност
1.ОЈ Дом здравља Косјерић                 42.436,99                          42.436,99 Ø
2.ОЈ Дом здравља Прибој 13.481,99 13.481,99                                 Ø
3.ОЈ Општа болница   Прибој               58.123,38 58.123,38                                 Ø
4.ОЈ Дом здравља Пожега
( Болничка апотека и
лекови на употреби у
амбулантама 62.252,84                         62.252,84 Ø

УКУПНО:                                                    176.295,20                     176.295,20 Ø

Овлашћује се директор  и стучне службе Здравственог центра Ужице  да расходоване
лекове уништити на законом дозвољен  начин.

Саставни деоове одлуке је предлог организационе јединице за наведени расход.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здавственог центра  Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице,  на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

ОДОБРАВА се расход ситног инвентара у Здравственом центру Ужице у износу од 0 динара.

СИТАН  ИНВЕНТАР Набавна вредност     Отписана вредност    Садашња вредност

1.ОЈ Дом здравља Косјерић 670.945,27              670.945,27 Ø

УКУПНО: 670.945,27 670.945,27 Ø

Овлашћује се директор и стручне службе Здравственог центра Ужице да спроведу
поступак продаје расходованих средстава на законом дозвољен начин.

Саставни део ове одлуке је предлог организационе јединице за наведени расход.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл. правник



На основу члана 26. Статута Здравстеног центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра  Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА се рабаланс Финансијског плана  Здравственог центра Ужице за 2013.годину.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

О Д Л У К У

УСВАЈА  се План набавке за 2014.годину за Здраствени центар Ужице .

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра  Ужице, Управни одбор Здравственог
центра  Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

З А К Љ У Ч А К

I ОЈ Дом здравља Сјеница као једина организациона јединица Здравственог центра  Ужице
не прихвата израду деобног биланса по усвојеним критеријумима који важе за све организационе
јединице Здравственог центра Ужице.

II  Управни одбор предлаже руководству Здравственог центра Ужице да се дописом обрати
Министарству здравља Републике Србије ради упознавања са насталом ситуацијом, а у циљу
доношења одговарајуће одлуке, упутства и начина разрешења настале ситуације.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здраственог
центра Ужице, на седници одржаној 31.01.2014.године, донео је

З А К Љ У Ч А К

С обзиром да стручне службе Здравственог центра Ужице нису доставиле члановима
Управног одбора комплетан и благовремено материјал  за тачке 3.и 5., као у напомени  дневног
реда, то се наставак XXXIV седнице Управног одбора са наведеним тачкама дневног реда
наставља 03.02.2014.године ( понедељак) у 13 часова, а у складу са чланом 39. Пословника о раду
Управног одбора Здравственог центра Ужице.

ЗАМЕНИК   ПРЕДСЕДНИКА  УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник
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