СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 022-156/20
Датум: ___2020.године
На основу члана 117. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' број
25/2019) и члана 60. Статута града Ужица (''Службени лист града Ужица'' број 4/19)
Скупштина града Ужица, на седници одржаној 14.12. 2020. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА
УЖИЦЕ
1. Др Никола Малиџан, 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''.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић
________________________
Образложење
Чланом 117. Закона о здравственој заштити је прописано да ако управни одбор
здравствене установе не изврши избор кандидата за директора здравствене установе,
односно ако оснивач здравствене установе не именује директора здравствене установе, у
складу са одредбама овог закона, као и у случају када дужност директора престане пре
истека мандата, док се не спроведе конкурс за директора, оснивач ће именовати вршиоца
дужности директора на период не дужи од шест месеци, који може имати само један
мандат.
Ставом 2. истог члана прописано је да се услови за избор, права, обавезе и
одговорности директора здравствене установе, односе и на вршиоца дужности директора
здравствене установе.
Предложени кандидат Никола Малиџан рођен је 1978. године у Ужицу. Завршио
Медицински факултет Универзитета у Београду 2005 године, када и заснива радни однос
у Дому здравља Ужице. До краја 2012. године ради као доктор медицине -изабрани лекар,
након чега уписује специјализацију из области Клиничке биохемије на Медицинском
факултету Универзитета у Београду где стиче звање Специјалиста у лабораторијској
дијагностици. Као специјалиста од 2017. године ради у Дому здравља Ужице. Започео
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едукацију из здравственог менаџмента, која је због тренутне епидемиолошке ситуације у
Републици привремено прекинута. Неосуђиван и није члан органа политичке странке.
Досадашњем вршиоцу дужности директора Дома здравља је истекао мандат па је
потребно донети Решење о именовању новог вршиоца дужности.
Градско веће је на седници одржаној 14.12.2020. године утврдило Предлог решења
о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља и предлаже Скупштини да
предлог размотри и усвоји.
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