СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2015

Број: 3

Кнић, 19.03.2015.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 19.03.2015.године, на основу чл.32. став 1.
тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'',бр.129/07), чл. 134, а у вези чл.132. Закона о
здравстевној заштити( ''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон) ),
чл. 35. став 1. тачка 10. Статута општине Кнић
(''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.19. и чл. 22. Статута Дома
здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, на који је
Скупштина општине Кнић дала сагласност Решењем
бр.110-180/07-01 од 04.06.2007.г., са изменом на коју је
дата сагласност Решењем СО Кнић, бр.110-527/2009-01,
од 12.06.2009.године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ''ДАНИЦА И
КОСТА ШАМАНОВИЋ'', У КНИЋУ
1. За вршиоца дужности директора Дома
здравља ''Даница и Коста Шамановић'', у Книћу, именује
се, до избора директора, а најдуже на шест месеци:
- Др Љиља Илић, специјалиста
пнеумофтизиологије из Крагујевца.
2. Именовани вршилац дужности директора је
дужан да ступи на рад наредног дана од дана
објављивања Решења о именовању у ''Службеном
гласнику општине Кнић''.
3. Мандатни период од шест месеци
именованом вршиоцу дужности почиње да тече од дана
ступања на дужност.
4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
5. Решење доставити Др Љиљи Илић из
Крагујевца, именованој за вршиоца дужности директора,
и Дому здравља ''Даница и Коста Шамановић''у Книћу.
Образложење
Правни основ за доношење овог Решења
садржан је у чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној
самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07) и у чл.35. став 1.
тачка 10. Статута општине Кнић (''Сл.гласник
РС'',бр.95/08), којим је прописано да Скупштина
општине, у складу са Законом именује и разрешава
Управни и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом. Даље, чланом 134. Закона о
здравстевној заштити ( ''Сл.гл.РС'', бр. 107/2005, 72/09-

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон)
прописано је:
''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 оснивач ће именовати вршиоца
дужности директора на период од шест месеци.
Услови за избор, права, обавезе и одговорности
директора здравствене установе односе се и на вршиоца
дужности директора здравствене установе.''
Чланом 132. Став 1. Закона прописано је да за
директора здравствене установе може бити именовано
лице :
1.)
Које има високу школску спрему
здравствене струке или високошколску спрему друге
струке са завршеном едукацијом уиз области
здравственог менаџмента;
2.) Које има најмање пет година радног
стажа у области здравствене заштите;
3.) Које испуњава друге услове предвиђене
Статутом здравствене установе.
У одредбама чл.19. и чл.22. Статута Дома
здравља преузете су наведене одредбе Закона.
Управни одбор Дома здравља је на седници од
30.01.2015.године донео Одлуку да Скупштини општине
Кнић предложи да именује вршиоца дужности директора
Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу, и
то да се за в.д. директора именује Др Љиља Илић,
специјалиста пнеумофтизиологије из Крагујевца.
Приликом предлагања кандидата Управни одбор се
руководио позитивним искуством у сарадњи са њом у
протеклом периоду
у коме је обављала функцију
вршиоца дужности директора и оценом да се ради о
особи која поседује стручне квалитете за обављање
функције в.д.директора Дома здравља.
Разлог за доношење наведене Одлуке лежи у
томе што није окончан поступак допуне Статута Дома
здравља након чега би се расписао конкурс за избор
директора. Наиме, приликом разматрања предлога
Управног одбора Дома здравља за именовање директора
Дома здравља по расписаном конкурсу у 2014. години,
Комисија за статутарна питања, организацију и
нормативна акта Скупштине и административна питања
је утврдила да конкурс који је расписан није био у складу
са одредбама Закона о здравстевној заштити и Статута
Дома здравља ''Даница и Коста Шамановић'' у Книћу.
Комисија је такође предложила Управном одбору да
преиспита одредбе Статута и да приступи доношењу
допуна Статута Дома здравља, нарочито у делу који се
односи на услове за именовање директора, оцењујући да
је потребно прописати, осим услова наведених у члану
22. Статута Дома здравља и друге неопходне услове, и да
се након тога, по добијању сагласности оснивача на
допуне Статута приступи расписивању конкурса за
именовање директора.

Страна 2 – Број 3

Службени гласник општине Кнић

Поступајући по Закључку Комисије, Управни
одбор Дома здравља је на седници од 20.10.2014.године
утврдио предлог допуне Статута и доставио
Министарству здравља у циљу добијања сагласности, у
складу са чл.141.став 3. Закона о здравственој заштити.
Како је поступак прибављања сагласности у току,
Управни одбор је заузео став да оснивачу предложи
именовање в.д. директора на период од шест месеци, а
како би се у том периоду окончао поступак допуне
Статута и стекли услови за расписивање конкурса за
именовање директора.
Др Љиља Илић испуњава прописане услове за
именовање на ову функцију, а функцију вршиоца
дужности директора Дома здравља је обављала и у
протеклих шест месеци, по основу Решења Скупштине
општине Кнић о именовању в.д.директора Дома здравља
''Даница и Коста Шамановић'' у книћу, бр.110-1025/201401 од 10.09.2014.године (''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.13/14).
Имајући у виду све наведено, Скупштина је на
седници од 19.03.2015.године донела Решење како је
дато.

Број: 119-326/2015-01
У Книћу, 19.03.2015.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.
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