
 

 

 

 

 

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

центра Ужице, на  телефонској седници одржаној дана 20.07.2018.године, је донео  

 

 

 

 

           О Д Л У К У  

 

                 УСВАЈА се предлог Плана потреба, врсте и обима и услуга које су предмет 

централизоване јавне набавке за 2019.годину за Здравствени центар Ужице. 

                 Листа потреба, врста и обима роба и услуга, саставни су део ове Одлуке. 



 

 

 

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

центра  Ужице, на  телефонској  седници одржаној 03.08.2018.године, је донео  

 

 

 

            О Д Л У К У  

ВРШИ  се  VII  допуна   Плана  јавних набавки Здравственог центра Ужице за 2018.годину, и  то: 

 1.92. – Лапараскопски стуб са апаратом за интелигентну  контролу  пнеумоперитонеума и 
напредну визуелизацију и лапараскопски инструменти и додатак за стуб за брзо пречићшавање 
гаса у трбуху, за потребе Опште хирургије Опште болнице Ужице. 
Процењена вредност набавке је 10.387.995,00 дин. без ПДВ. 
              1.93. – Лапараскопски стуб са апаратом за интелигентну контролу пнеумоперитонеума за 
потребе Оперативне гинекологије Опште болнице Ужице. 
Процењена вредност набавке износи 8.548.510,00 дин. без ПДВ. 
 1.94.- Ултразвучни апарат за потребе Службе радиологије Опште болнице Ужице.  
Процењена вредност навабке је2.405.999,00 дин. без ПДВ.   
 1.95. – Гинеколиошки 4д ултразвучни апарат за потребе Оператине гинекологије  Опште 
болнице Ужице. 
Процењена вредност набавке је 4.265.998,00 дин.без ПДВ. 
 
Средства за ову набавку су одобрена из средстава Министарства здравља Републике Србије на 
основу обавештења од 27.јула 2018.године, број 401-00-400/12-1/2018-13, а у складу са Планом 
расподеле средстава за здравствене  установе. 
 

 



 

 

 

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

центра  Ужице, на  телефонској  седници одржаној 03.08.2018.године, је донео  

 

 

 

 

О Д Л У  К У     

ОДБИЈА се као неоснован приговор Др Иване Пајевић, уложен на одлуку о додели 

специјализације 0106 бр.7780 од 18.07.2018.године, Др Џенани Хусовић из оториноларингологије 

за потребе ОЈ Опште болнице Пријепоље и ПОТВРЂУЈЕ наведена одлука као законита и у складу 

одредбама Правилника о стручном усавршавању Здравственог центра Ужице, с обзиром да се Др 

Џенана Хусовић налази на првом месту Ранг листе, а подносилац приговора  Др Ивана Пајевић 

налази на последњем –седмом  месту Ранг листе кандидата који су конкурисали за доделу 

специјализација.  

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлукезапослени може  поднети захев за заштиту права Основном 

суду у Прјепољу у року од 60 дана од дана пријема исте. 

 



 

 

 

 

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

центра  Ужице, на  телефонској  седници одржаној 03.08.2018.године, је донео  

 

 

 

 

 

 

                                                                         О Д Л У К У  

ОДБИЈА се као неоснован приговор Др Миреле Јевтић, те се ПОТВРЂУЈЕ   одлука  

директора  Здравственог центра Ужице 0106 бр. 7784 од 19.07.2018.године, којом се Др Бошку 

Ристановићу одобрава ужа специјализација из перинатологије за ОЈ Општу болницу Ужице, јер је 

одлука законита и донета на основу критеријума из Правилника о стручном усавршавању 

Здравственог центра Ужице, с обзиром да се кандидат коме је одобрена ужа специјализација 

налази на 1 месту Ранг листе, а подносилац приговора на 2 месту Ранг листе. 

ПРАВНА ПОУКА: Против ове одлуке запослени може поднети захтев за заштиту права 

Основном суду у Ужицу у року од 60 дана од дана пријема исте. 

 


