
 

 

 

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

Здравственог центра Ужице нa седници одржаној   05.06.  2020.године, једногласно    је  

донео    следећу: 

 

 

 

 

 О Д Л У К У  

 Врши се допуна Плана специјализација Здравственог центра Ужице за 2020.годину, тако 

што се за: 

 ОЈ ОПШТУ БОЛНИЦУ УЖИЦЕ 

 -у тачки 2. из области педијатрије, уместо 1, одобравају   2 специјализације; 

              - у тачки 10. из области интерне медицине, уместо 2, одобравају 3 специјализације;  

 ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА КОСЈЕРИЋ 

             - одобрава 1 специјализација из области гинекологије и акушерства ; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             ВД ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА  

                                                                                                         Проф.др Милош Јоковић, спец.неурохирург 



 

 

 

 

На основу члана 175. Закона о здравственој заштити, члана 26. Статута Здравственог центра 

Ужице члана 21. Правилника о стручном усавршавању Здравственог центра Ужице, Управни одбор 

Здравственог центра Ужице нa XIX седници одржаној   05.06.  2020.године, једногласно  је  донео    

следеће: 

Р Е Ш Е Њ Е 

 ОДБИЈА се  као неоснована  жалба Вучковић др Љиљане  уложена на Решење директора 

Здравственог центра Ужице 0106 бр.8258 од 19.07.2019.године, те се наведено Решење којим се 

Јездић др Оливери одoбрава ужа специјализација из области  фертилитета и стерилитета  за 

потребе ОЈ Опште болнице Ужице, потврђује као законито. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Решењем директора Здравственог центра Ужице 0106 бр. 8258 од 19.07.2019.године, 

Јездић др Оливери доктору медицине, спец. гинекологије и акушерства, одoбрена је ужа 

специјализација из области фертилитета и стерилитета за потребе ОЈ Опште болнице Ужице. 

Именованој  је одобрена ужа специјализација као прворангираном кандидату са Коначне ранг 

листе од укупно 2 кандидата који су учествовали на интерном огласу, а по предлогу Стручног 

савета Здравственог центра Ужице. 

 На Решење директора Здравственог центра Ужице 0106 бр. 8258 од 19.07.2019.године 

кандидат Вучковић др Љиљана, доктор медицине, специјалиста гинекологије и акушерства  је 

уложила жалбу Управном одбору Здравственог центра Ужице 29.07.2019.године. 

 Испитујући наводе у жалби, утврђено је да су исти неосновани, јер је директор 

Здравственог центра Ужице донео Решење о додели уже специјализације прворангираном 

кандидату са Коначне ранг листе, уз правилну примену члана 21. Правилника о стручном 

усавршавању Здравственог центра Ужице 0301 бр. 927/1 од 01.03.2012.године и измена и допуна 

члана 21. тог Правилника 0301 бр. 4361/4 од 04.05.2018. године. Конкретно, Јездић др Оливера се 

налази на првом месту Коначне ранг листе  са 31  бодом, а Вучковић др Љиљана на другом месту 

Коначне ранг листе са 26 бодова. 

По критеријуму“ успех на специјалистичким студијама“(чл.21.став.1 тачка 1. Правилника ), 

за одличан успех на специјалистичким студијама, оба кандидата су добили по 15 бодова. 



По критеријуму „дужина радног стажа на пословима специјалисте“(члан 21. став.1 тачка 2. 

Правилника), оба кандидата су добили по максималних 5 бодова, те је без утицаја на број бодова 

по овом критеријуму што Др Оливера Јездић има 7 година радног стажа на пословима 

специјалисте, а Др Љиљана Вучковић има 28 радног стажа на пословима специјалисте. 

По критеријуму „рад у ОЈ за коју се расписује оглас“(члан 21. став.1 тачка 3.Правилника) оба 

кандидата  су добили по максималних 6 бодова, те је без утицаја на број бодова по овом 

критеријуму што Др Оливера Јездић има 15 година радног стажа у Здравственом центру ОЈ Општој 

болници Ужице, а Др Љиљана Вучковић има 35 година радног стажа у Здравственом центру ОЈ 

Општој болници Ужице. 

По критеријуму „ оцена директора“ (члан 21. став 1. тачка 4. Правилника), директор 

Здравственог центра Ужице кандидату Др Оливери Јездић дао је 5 бодова, чиме је она заузела 

прво место на Коначној ранг листи. Неспорно је да директор Здравственог центра, познавајући 

кандидате и њихов рад, има увид у досадашњи рад оба кандидата, неускраћујући право ниједном 

од кандидата за показивање склоности за ову ужу специјализацију, што су учешћем на интерном 

огласу и потврдили. Управни одбор подржава одлуку директора о додели броја бодова кандидату 

Др Јездић Оливери, сматрајући да стечена академска знања подносиоца жалбе, нису и неморају 

бити предност за доделу бодова по овом критеријуму од стране директора установе, јер је 

наведеним критеријумом и утврђено право директора да омогући и другим кадровима да дођу до 

вишег нивоа стручног усаваршавања у одређеној грани медицине са аспекта организације и 

руковођењем процеса рада на нивоу здравствене установе. Управни одбор је констатовао да у 

конкретној ситуацији недостаје мишљење директора ОЈ коме од кандидата треба доделити 5 

бодова по ово критеријуму, нашта је правна служба Здравственог центра објаснила, а Управни 

одбор прихватио да директор ОЈ није у обавези да достави  мишљење  о кандидатима, те се због 

тога у примени члана 21. став 1. тачка 4. Правилника неможе ускратити право директору 

Здравственог центра да некоме од кандидата по овом критеријуму додели 5 бодова. У конкретној 

ситуацији, не постоји колизија мишљења између директора ОЈ и директора Здравственог центра 

Ужице, која би постојала да је директор ОЈ за једног кандидата дао мишљење да му треба 

доделити 5 бодова у примени члана 21. став 1. тачка 4. Правилника, а директор Здравственог 

центра Ужице супротно том мишљењу додели 5 бодова другом кандидату. 

 С обзиром, да по свим наведеним основима кандидати немају исти број бодова то је без 

утицаја на ранг листу што Др Оливера Јездић има просечну оцену за време студирања 7,86, а др 

Љиљана Вучковић просечну оцену 8,68. Наиме, просечна оцена за време студирања у смислу 

члана 21. став 2. Правилника узела би се у обзир при избору кандидата само под условом да оба 

кандидата имају исти број бодова, а што није случај у овој ситуацији. 

 



 

 Са свега изнетог, одлучено је као у изреци Решења. 

 Ово Решење је донето у постуку поновног решавања по жалби, по пресуди Управног суда 

Одељења у Крагујевцу I-2  У14554/19 од 04.03.2020.године, сходно члану 69. став 2. Закона о 

управним споровима. 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења запослени може покренути управни спор  пред 

Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

ДОСТАВИТИ:                                                                      
-др Вучковић Љиљани 
-др Јездић Оливери 
-правној служби ЗЦ Ужице                                                                          ВД ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА 
-персоналној служби ОБ Ужице 
-управном одбору  ЗЦ Ужице                                                                Проф.др Милош Јоковић, спец.неурохирург 
-а/а 


