
 

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године  је донео 

 

 

 

                                    

                          О Д Л У К У  

 

 ОДОБРАВА се одсуство Јасмини Маринковић, дипл. психологу из ОЈ Дом здравља Ужице -  
Служба за специјалистичко – консултативну делатност за период од 21.09.-31.12.2011.године, 
ради неге болесног члана уже породице – супруга  Др Дарка  Маринковић.  

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                                                           Нинко Тешић, дипл.економиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 19.20.и 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор 
Здравственог центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео  

 
     О Д Л У К У  
Расписује се Конкурс за именовање директора Здравственог центра Ужице 
 

 За директора Здравственог центра Ужице може бити именовано лице које поред општих 
услова прописаних Законом испуњава и следеће посебне услове: 
1.завршен медицински или стоматолошки или фармацеутски факултет, специјализацију из гране 
медицине или стоматологије или фармације која је из делатности Здравственог центра  и најмање 
5 година радног стажа по положеном специјалистичком испиту, или  
2.завршен економски факултет и специјализацију из здравственог права и завршену едукацију из 
области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа на пословима руковођења у 
здравственој установи, или 
3.завршен правни факултет и специјализацију из здравственог права и завршену едукацију из 
области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа на пословима руковођења у 
здравственој установи. 
               Директор се именује на 4 године од дана ступања на дужност. 
 Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу краћу биографију и доказе о испуњености 
услова конкурса: 
1.oригинал извод  из матичне књиге рођених које није старији од шест месеци, 
2.oверену копију дипломе о завршеном медицинском  или стоматолошком или фармацеутском 
факултету и дипломе о положеном специјалистичком испиту из гране медицине или 
стоматологије или фармације која је из делатности Здравственог центра, са оргинал потврдом о 
радном стажу по положеном специјалистичком испиту, или  
  оверену копију дипломе о завршеном економском или правном факултету, са овереном копијом 
уверења- дипломе о завршеној специјализацији из здравственог права и оверену копију потврде о 
завршеној едукацији из области здравственог менаџмента, као и  оргинал потврду о радном стажу 
на пословима руковођења у здравственој делатности. 
3.уверење да против кандидата није покренут кривични поступак  и да правоснажном судском 
пресудом  није осуђиван  за кривично дело. 
 

Пријаве на конкурс се достављају у року од 15 дана од  дана објављивања у дневном листу 
„Политика“, гласилу Националне службе за запошљавање, сајту Министарства здравља РС, сајту и 
огласној табли Здравственог центра Ужице,  на адресу 
                                             Здравствени центар Ужице  
                                 Ул.Милоша Обреновића бр.17, 31000 Ужице 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 Нинко Тешић, дипл.економиста 

 



 

 

 

На основу члана 2. Уредбе о количини расхода (кало, растур, квар и лом) 
("Сл.гл.Рс“,бр.124/04.г.) и члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор 
Здравствeног центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео 

 

 

 

  

     О Д Л У К У  

 ОДОБРАВА  се  раходовање материјалних средстава  у ОЈ Дом здравља Ариље и то: 

 

Ред.                          О П И С                  Набавна       Исправка Садашња  
број вредност         вредности  вредност 

1.  Основна средства              158.297,65                  111.713,52                        
46.584,13 

2. Ситан инвентар                   211.593,85                  211.593,85                                
/ 

3. Ампулирани лекови             20.910,67                    20.910,67                                
/ 

                       СВЕГА:                           390.802,17                  344.218,04                        46.584,13                          
   

 Овлашћује  се стручна служба ОЈ  Дом  здравља Ариље да на законом дозвољен начин 
отуђи расходована средства. 

 

                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА          

            Нинко Тешић, дипл.економиста 

 



 

На  основу члана  2. Уредбе о количини расхода ( кало, растур, квар и  лом)(„Сл.гл.РС“, бр.124/04.г.) и 
члана 26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници 
одржаној 31.10.2011.године је донео 

 

 

                          О Д Л У К У  

 

 Одобрава се расход материјалних средстава   у ОЈ Нова Варош и то: 

 

1. Расход  лекова  болничка апотека ( хуманитарна )    износ     2.176,40 
динара 

2. Расход  лекова болничка апотека (редовна)               износ   10.130,46 
динара 

3. Расход  лекова  апотека Дом здравља ( редовна)     износ   11.348,00 
динара  

 

 

 Овлашћује се стручна служба ОЈ Нова Варош да на законом дозвољен начин отуђи 
расходована средства. 

 

 

                                                                                          ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

                                                                Нинко  Тешић,дипл.економиста 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео  

 

 

 

 

 

      О Д Л У К У  

 ОДОБРАВА се расход санитетског возила FIJAT TEMPRA gr-10, ОЈ Дом здравља Нова Варош 
– број мотора 159А30488727851, број шасије ZFA15900007440125, набавна врeдност 174.431,00, 
исправка вредности 174.431,00 и садашње вредности Ø. 

 ОДОБРАВА се расход санитетског возила FIJAT  DUKATO, OJ Дом здравља Нова Варош – 
број мотора PSARFW10HTJ83003899, број шасије ZFA2300005500846, набавна вредност 332.253.05, 
исправка вредности 332.253,05  и садашња вредност Ø. 

 Овлашћује се стручна служба ОЈ Дом здравља Нова Варош да спроведе поступак продаје 
путем  јавне лицитације. 

 

 

 

                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                         Нинко Тешић, дипл. економиста 

 

 

 

 

 



 

 

На основу члана 2. Уредбе о количини расхода ( кало, растур, квар и лом) 
("Сл.гл.Рс“,бр.124/04.г.) и члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор 
Здравствeног центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео 

 

 

 

  

     О Д Л У К У  

 Одобрава се расход  основних средстава у ОЈ Дом здравља Пожега  и то: 

 

 ОСНОВНА СРЕДСТВА 

- набавна вредност ................................................................................... 226.688,95 
- исправка вредности ............................................................................... 226.688,95 
- садашња  вредност  ................................................................................           Ø 

 
 Овлашћује се стручна служба ОЈ Дом здравља Пожега да расходована средства  прода на 
законом  дозвољен начин. 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

 Нинко Тешић, дипл.економиста 

 

 

 



 

 

 

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној  31.10.2011.године је  донео  

 

 

            О Д Л У К У  

 УТВРЂУЈЕ се процедура и критеријуми за оцену и усмеравање рада Директора од стране 
Управног одбора. 

 Критеријуми за оцену рада Директора се мере кроз успешност у: 

- реализацији Одлука Управног одбора 
- извршењу плана и програма рада и пословања установе  
- благовремeном и квалитетном пружању здравствне заштите установе 
- организовању и руковођењу процесом рада 
- спровођењу законитости рада  
- доношењу општих аката  
- одлучивању и правима и обавезама запослених у складу са Законом и општим актима 
- објављању свих других послова предвиђених законом, другим прописима и општим 

актима. 
Оцена успешности рада Директора врши се од стране Управног одбора шестомесечно. 

Управни одбор врши усмеравање рада Дирeктора, тако што га својим одлукама овлашћује и 
обавезује на реализацију одлука Управног одбора и за благовремено и законито доношење 
одлука, докумената и аката, који су у надлежности Директора сходно Закону, подзаконским 
актима и Статуту. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 Нинко Тешић, дипл.економиста 

 

 

 



 

 

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео 

 

 

                     О Д Л У К У  

 

 УТВРЂУЈЕ се процедура за оцењивање резултата рада Управног одбора од стране Управног 
одбора. 

 Управни одбор у процесу оцењивања свог рада утврђује: 

 да ли су донета сва општа акта, планови, документа и одлуке потребни за функционисање 
установе,а утврђена Законом и Статутом 

 реализацију својих одлука и њихов значај за успешно спровођење квалитета рада и 
пословање установе 

 број одржаних седница и присутност чланова Управног одбора седницама 

 Управни одбор врши оцењивање резултата рада шестомесечно. 

 У случају потребе за унапређењем свог рада Управни одбор доноси мере које имају за 
циљ повећање ефикасности и квалитет рада. 

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

   Нинко Тешић,дипл.економиста 

 

 

 

 

 



 

На основу члана  2. Уредбе о количини  расхода ( кало, растур, квар и лом) („Сл.гл.РС“, бр. 
124/04.г.) и члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра 
Ужице  на седници одржаној 31.10.2011.године је донео 

 

                          О Д Л У К У  

 

 ОДОБРАВА се расход санитетског возила LADA NIVA 1700, година производње 1998, ОЈ Дом 
здравља Чајетина – број мотора 212135972018, број шасије ХТА212130W1364433, набавна 
вредност 129.930,30, исправка вредности 129.930,30 и садашња вредност Ø. 

 ОДОБРАВА се расход   санитетског  возила LADA NIVA 1700, година производње 2001, ОЈ 
Дом здравља Чајетина, број мотора  212136681155, број шасије ХТА21213021606521, набавна 
вредност 129.930,30, исправка вредности  129.930,30 и садашња вредност Ø. 

 ОДОБРАВА се расход  возила LADA sanitet 1500, година производње 2000, ОЈ Дом здравља 
Чајетина, број  мотора 21036213905, број шасије ХТА210430Y0778825, набавна вредност 
107.881,33, исправка вредности 107.881,33 и садашње вредности Ø. 

 

 Овлашћује се стручна служба ОЈ Дом здравља Чајетина да спроведе поступак путем  јавне 
лицитације. 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                  Нинко   Тешић, дипл. економиста 

 

 

 

 

 

 



 

 

На  основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео  

 

 

 

                                   О Д Л У К У  

ОДОБРАВА се расходовање путничког возила LADA NIVA OJ Дом здравља Пријепоље – број 
мотора 21214-5940927, број шасије XTA212140Y14948, набавна вредност 752.444,13,исправка 
вредности 752.444,13 и садашња вредност Ø. 

ОДОБРАВА  се расходовање путничког возила  ZASTAVA 128 SKALA, ОЈ Дом здравља 
Пријепоље –број мотора 128А064-154050, број шасије VX1128A00-05230303, набавна вредност 
565.489,58,исправка вредности 565.489,58 и садашња вредност Ø. 

ОДОБРАВА се расходовање санитетског  возила  FIJAT TEMRA, ОЈ Дом здравља Пријепоље  
- број мотора  63129378, број шасије ZFA 1590000502163, набавне вредности  756.425,33,исправке 
вредности 756.425,33 и садашње вредности Ø.   

Овлашћује се стручна служба ОЈ Дом здравља Пријепоље да спроведе поступак продаје 
путем јавне лицитације. 

 

 

 

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                            Нинко Тешић, дипл. економиста 

 

 

 

 



 

 

 

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011.године је донео 

 

 

 

   О Д Л У К У  

 

 

Одобрава се издавање информативно -  стручног  часописа Здравственог центара  Ужице. 

      

 

   

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  

                                                  Нинко Тешић, дипл.економиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог 
центра Ужице на седници одржаној 31.10.2011. године  је донео 

 

 

 

                        З А К Љ У Ч А К 

 

 

 ОБАВЕЗУЈЕ се стручна служба Здравственог центра Ужице да да тумачење у вези  захтева 
запослених  за одобрење одсуства ради неге болесног члана уже породице упућених  Управном 
одбору Здравственог центра Ужице.  

 

 

 

 

 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

                                                                                           Нинко Тешић, дипл. економиста 

 


