
 

 

 

 

 

На основу члана 130. став 3. и члана 134. Закона о здравственој заштити (''Службени 

гласник РС'' број 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) и члана 67. Статута града Ужица (''Службени лист града 

Ужица'' број 25/17-пречишћен текст) Скупштина града Ужица, на седници одржаној _______ 

2018. године, доноси  

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ 

 

 

 

 

 

1.   Др Данијела Маринковић, именује се за вршиоца дужности директора Дома 

здравља Ужице, на период од 6 (шест) месеци. 

 

 

2.   Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Ужица''. 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД УЖИЦЕ 

СКУПШТИНА ГРАДА  

I број 022-14/18 

Датум: _______ 2018. године 

         У ж и ц е 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                 Бранислав Митровић 

                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образложење  

 

Чланом 130. Закона о здравственој заштити, прописано је да директора здравствене 

установе именује и разрешава оснивач. 

 

Чланом 134. истог Закона прописано је да ако оснивач не именује директор здравствене 

установе, у складу са одредбама овог закона, оснивач именује вршиоца дужности директора 

на период од шест месеци као и да се услови за избор, права, обавезе и одговорности 

директора односе и на вршиоца дужности директора.  

 

Решењем Скупштине града Ужица о именовању вршиоца дужности директора Дома 

здравља Ужице (''Службени лист града Ужица'' број 6/18) др Данијела Маринковић именована 

је за в.д. директора Дома здравља Ужице. 

 

Обзиром да законски рок на који се може именовати в.д. директора здравствене 

установе од 6 месеци именованој истиче 09. августа 2018.године, а да нису завршене све 

неопходне радње везане за регистрацију Дома здравља потребно је поново именовати в.д. 

директора ове установе. 

 

Дом здравља је упутио допис I број 022-14/18 од 24.јула 2018.године, којим предлаже 

да се за вршиоца дужности директора поново именује др Данијела Маринковић. 

 

Данијела Маринковић, рођена 1979.године, у Ужицу. Медицински факултет 

Универзитета у Београду завршила 2006.године. исте године положила је и стручни испит за 

доктора медицине а специјализацију из ургентне медицине завршила 2014.године. Од 

01.11.2006 до 30.10.2007. радила у Дому здравља у Чајетини а од 01.11.2007 до данас, 

запослена у Дому здравља у Ужицу на пословима доктора медицине, а од положене 

специјализације као специјалиста ургентне медицине у хитној медицинској помоћи у Ужице.  

 

Градско веће је на седници одржаној 27.јула 2018.године утврдило Предлог решења о 

именовању вршиоца дужности директора Дома здравља и предлаже Скупштини да предлог 

размотри и усвоји. 

 

 

 


