На основу члана 39.став 8. Закона о здравственј заштити ( " Сл.гл. РС", бр. 107/05 ) и члана
26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице, на седници
одржаној 30.01.2012.године је донео

ОДЛУКУ

УСВАЈАЈУ се извештаји о раду заштитника пацијентових права у организационим
јединицама Здравственог центра Ужице за период 01.01.-31.12.2011.године.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Нинко Тешић, дипл.економиста

На основу члана 183.Закона о здравственој заштити ("Сл.гл.РС",бр.107/05) и члана 26.
Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници од
30.01.2012.године је донео

ОДЛУКУ

УСВАЈА се План стручног усваршавања здравствених радника и здравствених
сарадника за континуирану медицинску едукацију ( прикупљање бодова за продужење лиценце) и
за циљана стручна усавршавања Здравственог центра Ужице за 2012.годину.
План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника ће се
извршити на основу средстава обезбеђених од РФЗО, донација и из сопствених средстава.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Нинко Тешић, дипл.економиста

На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице на седници одржаној 30.01.2012.године је донео

ОДЛУКУ

УСВАЈА се Изјава о мисији и визији ОЈ Дом здравља „Др Димитрије Питовић“ Косјерић и
то:

МИСИЈА

Дом здравља „Др Димитрије Питовић“ у Косјерићу је установа примарне здравствене
заштите за грађане Општине Косјерић. Посвећени смо превенцији и унапређењу здравља.
Благовремено дијагностикујемо и лечимо,помажући нашим грађанима да остваре здрав и
квалитетан живот.
ВИЗИЈА

Дом здравља ће бити место подједнако доступно свим грађанима, са савременом
опремом, стручним и мотивисаним кадром и допринеће континуираном очувању и
унапређењу здравља популације у Косјерићу.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Нинко Тешић,дипл.економиста

На основу члана 26.Статута Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог
центра Ужице на седници одржаној 30.01.2012.године је донео
ОДЛУКУ
I УСВАЈА се Ценовник услуга из области стоматолошке протетике у следећем:
1.Парцијална акрилатна протеза ....................................................................... 5000,00
2.Тотална протеза ............................................................................................... 7000,00
3.Тотална протеза са металном базом .... ......................................................... 8000,00
4.Парцијална скелетирана протеза –класична.... ............................................ 12000,00
5.Имедијатна тотална протеза ........................................................................... 7000,00
6.Репаратура протезе – прелом плоче ............................................................... 800,00
7.Додатак зуба у протезу.. ............................................... ................................... 800,00
8.Додатак кукице у протезу ................................................................................. 800,00
9.Подлагање протезе директно –хладно полимеризујући акрилат.... ............ 1000,00
10.Подлагање протезе индиректно …................................................................. 1500,00
11.Подлагање протезе меком подлогом …......................................................... 1000,00
12.Ливена надоградња од легуре сребро паладијума ...................................... 2000,00
13.Надоградња кочићаод фибергласа или керамике ...................................... 3000,00
14.Привремена круница ….................................................................................... 1000,00
15.Ливена круница ............................................................................................... 3000,00
16.Фацетирана круница…. ................................................................................... 3500,00
17.Металокерамичка круница ….......................................................................... 5000,00
18. Керамичка круна…. ......................................................................................... 8000,00
19. Репаратура фасете …........................................................................................ 1000,00
20.Телескоп круница – унутрашња …................................................................... 5000,00
21.Фрезована индивидуална пречка …............................................................... 5000,00
22.Израда супраструктуре на имплантатима – металокерамика ….................. 6000,00
23.Атечмени фабрички CR revaks ….................................................................... 6000,00
24.Фрезована круница са керамичком фасетом ….….......................................... 6000,00
II Овим Ценовником мења се Ценовник стоматолошких услуга у делу који се односи на област
стоматолошке протетике 0106 бр.3135 од 27.10.2005.године.
III Ценовник ће се примењивати у Здравственом центру Ужице, наредног дана од дана доношења
ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Нинко Тешић, дипл.економиста

