СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА УЖИЦА
XLXIII

20. новембар 2017. године

Број 38/17

176. Градско веће града Ужица, на основу члана 13. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009
- др. закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 11а Закона о ученичком и
студентском стандарду ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 55/2013), члана 103. Статута града Ужица (''Сл.лист града Ужица'', број 25/17пречишћен текст) и на основу Одлуке о буџету града Ужица за 2017. годину (''Сл.лист града Ужица'', број 42/16), на седници одржаној
дана 20. 11. 2017. године, доноси
ОДЛУКУ
О ФИНАНСИРАЊУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ
ДЕФИЦИТАРНИХ ГРАНА МЕДИЦИНЕ
Члан 1.
Овом Одлуком регулише се финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине из средстава градског
буџета, као вид друштвене бриге о здрављу на територији града, а у циљу унапређења здравствене заштите становника града Ужица.
Члан 2.
Области дефицитарних грана медицине својом одлуком сваке године утврђује Министарство здравља Републике Србије.
Одлука се доноси на крају текуће године за наредну годину.
У складу са наведеном одлуком, Завод за јавно здравље Ужице, обавештава град, које су области дефицитарних грана
медицине приоритетне за град Ужице.
Члан 3.
Право на финансирање специјализација у области дефицитарних грана медицине, могу остварити доктори медицине, под
следећим условима:
- да имају пребивалиште на територији града Ужица,
- да се налазе на евиденцији незапослених лица Националне службе за запошљавање, филијала Ужице,
- да имају завршен приправнички стаж;
- да су положили стручни испит.
Члан 4.
Специјализација се обавља у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и
здравствених сарадника ("Сл. гласник РС", бр. 109/2014).
Члан 5.
Све послове везане за реализацију активности финансирања специјализација у области одређених дефицитарних грана
медицине обавља Комисија коју својим решењем формира Градоначелник.
Члан 6.
Комисија објављује јавни позив, у коме ће бити наведени услови и критеријуми за избор доктора медицине којима ће се
финансирати специјализације.
Јавни позив се објављује на званичној интернет страници града и у једном локалном штампаном медију.
Члан 7.
Одлуку о финансирању специјализација доноси Градоначелник на предлог Комисије, а реализује се након што доктори
медицине којима је одлуком одобрено финансирање специјализације прибаве сагласност Министарства здраља.
Члан 8.
Министарство здравља сваке године објављује Јавни позив за давање сагласности на одобрене специјализације и уже
специјализације, у коме је предвиђена и могућност за добијање сагласности за незапосленог здравственог радника за област
дефицитарних грана медицине.
Члан 9.
Висина средстава која ће се на име финансирања специјализације обезбедити, по конкурсу изабраним докторима медицине,
утврдиће се зависно од врсте и трајања специјализације.
Члан 10.
Специјализант је обавезан да се по завршеној специјализацији јави граду Ужицу писаним обавештењем уз које прилаже
копију уверења о завршеној специјализацији.
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Град Ужице обавештава Здравствени
финансиране из градског буџета

центар – Општу болницу у Ужицу, о завршеним специјализацијама које су

Уколико Здравствени центар Ужице радно ангажује специјализанта, обавезан је да ради у двоструком трајању у односу на
време трајања финансијске подршке града за специјализацију.
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу града Ужица''.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III број 06-64/17-3, 20. новембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.

177. На основу члана 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", број 36/15) и члана 103. ст.1 тачка 4.
Статута града Ужице ("Службени лист града Ужица", број 16/13 - пречишћен текст), Градско веће града Ужица, на седници одржаној
дана 20.11. 2017. године, донело је
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНАМА РЕШЕЊА
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА
НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА УЖИЦА
1. У делу VI Решења о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града
Ужица II Број: 06-2/17 од 09.01.2017. године под 3. речи "ЈУГОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ руководилац Oдељења за комуналне послове,
заменик члана" замењују се речима НАТАША МИЛОВИЋ СТЕФАНОВИЋ руководилац Oдељења за комуналне послове, заменик
члана".
2. Ово решење објавити у "Службеном листу града Ужица".
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
III Број: 06-64/17-1, 20. новембар 2017. године
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Тихомир Петковић, с.р.
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