
На основу члана 26. Статута Здравственог центра  Ужице,  Управни одбор  Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 23.04.2014.године је  донео

О Д Л У К У

I УСВАЈА се II допуна Плана набавки за 2014.годину  за Здравствени центар Ужице и то:

У делу „ УСЛУГЕ“ додаје се нова позиција:

1.2.32 Осигурање моторних возила од одговорности и каско осигурање, за
домове здравља и  болнице Здравственог центра Ужице, процењена вредност
1.500.000 динара, средства су обезбеђена „Уговором о пружању и
финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за
2014. годину“ број 0404-1107 од 30.12.2013. године, КК 421500.

1.2.33 Технички преглед моторних возила у циљу регистрације истих, за
домове здравља и  болнице Здравственог центра Ужице, процењена вредност
500.000 динара, средства су обезбеђена „Уговором о пружању и финансирању
здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2014. годину“
број 0404-1107 од 30.12.2013. године, КК 425200.

У делу „ДОБРА“

1.1.140 Путничко возило за потребе дијализе, за Дом здравља Ужице, набавка
возила ће се врши на лизинг, процењена вредност набавке 1.500.000 динара,
средства су обезбеђена буџетом СО Ужице. КК 51200.

У делу „Набавке на које се Закон не примењује“

2.2.15 Услуга уградње ГПС уређаја у моторна возила и праћење истих путем
ГПС сигнала, за домове здравља и  болнице Здравственог центра Ужице,
процењена вредност 400.000 динара, средства су обезбеђена „Уговором о
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог
осигурања за 2014. годину“ број 0404-1107 од 30.12.2013. године, КК 421400.

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној  23.04.2014.године, је донео

О Д Л У К У

УСВАЈА се  III  допуна Финансијског плана  за 2014.годину за Здравствени центар Ужице,
тако што се на позицији  1. Буџетски приходи, под бројем 1.3 – Приходи од општине уписује износ
од 650.000, 00 динара, а на позицији 42. Расходи – опрема за копнени саобраћај додаје тачка 1.3.
која гласи „Путничко возило за потребе дијализе  у Здраственом центру Ужице – ОЈ Дом здравља
Ужице  у износу од 650.000,00 динара.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На  основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор  Здравственог центра
Ужице, на седници одржаној  23.04.2014.године је донео

О Д Л У К У
Одобрава се расход лекова, санитетском и уградног материјала у Здравственом центру
Ужице у износу  од 7.081.916,62 динара.
ЛЕКОВИ И АМПУЛЕ ИЗНОС

1.OJ Дом здравља Пријепоље
Лекови на употреби 27.039.20
Наркотици 899.30

2. OJ Општа болница Пријепоље
Лекови на употреби 27.046.90

3.OJ  Општа болница Пријепоље
Лекови на залихама( хуманитарна) 140.342.80

4.OJ Дом здравља Пријепоље
Лекови на залихама 1.166.60

5.Здравствени центар
Сектор за фармацеутску здравствену делатност

ОП блок
– графтови 273.456,00
-инраокуларна сочива 22.930.56

Ангио сала – стентови 25.709.40

Централна апотека
-Лекови (редовна) 134.056.40
-санитетски материјал 192.568,73
-остали уградни материјал у неурохирургији 20.109.60
-лекови ( хуманитарна ) 5.822.800.28

6. Лекови ( редовна апотека )                                                                                  325.670,41
Лекови ( хуманитарна ) 17.920,54
Санитетски материјал ( редовна апотека ) 50.199,90

УКУ ПНО: 7.081.916,62

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

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл.правник



На  основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице, на седници одржаној 23.04.2014.године, је донео

О Д Л У К У

УСВАЈА се Завршни рачун и коначни обрачун са РФЗО – е 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 23.04.2014.године, је донео

О Д Л У К У

I УСВАЈА се допуна Плана ужих специјализација за 2014.годину за Здравствени центар
Ужице, тако што се код ИООБ Ужице у Пожеги допуњују уже специјализације у тачки:

1. Реуматологија  ..........................................................1
2. Гастроентерологија ..................................................1

II  УСВАЈА се допуна Плана ужих специјализација за 2014.годину за Здравствени центар
Ужице, тако што се код ОЈ Општа болница Пријепоље допуњује једна ужа специјализација из
кардиологије.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Смиљка Недељковић, дипл. правник
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