ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВАЉЕВО
Број: ЗЦ-01-5861/2
19.10.2010.год.
Ваљево
На основу члана 26. Статута Здравственог центра Ваљево и члана 25. и 30.
Пословника о начину рада и одлучивања на седницама Управног одбора, Управни
одбор Здравственог центра Ваљево, разматрајући предлог деобног биланса
Здравственог центра Ваљево, на седници одржаној дана 18.10.2010.године, донео
је следећу

ОДЛУКУ
Члан 1.
Усваја се деобни биланс Здравственог центра Ваљево у поступку издвајања
организационих јединица Опште болнице Ваљево, Дома здравља Ваљево, Дома
здравља Осечина, Дома здравља Љиг и Дома здравља Мионица, у самосталне
правне субјекте.
Члан 2.
Деобни биланс у Здравственом центру Ваљево усваја се са стањем на дан
31.12.2009.године сагласно Одлуци УО ЗЦ Ваљево бр. ЗЦ-01-7434/3 од
10.12.2009.г. и саставни је део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлуку о усвајању деобног биланса УО Здравственог центра Ваљево донео
је на основу предлога деобног биланса једногласно усвојених од стране паритетних
комисија за издвајање у самосталне правне субјекте и то: Дома здравља Ваљево
ЗЦ-01-5671/2 од 11.10.2010; Дома здравља Осечина ЗЦ-01-5661 од 11.10.2010. и
Опште болнице Ваљево ЗЦ-01-5671/1 од 11.10.2010. Паритетне комисије за
издвајање Дома здравља Љиг и Дома Здравља Мионица нису доставиле
једногласно усвојене предлоге деобног биланса већ закључке којима се усвајање
деобног биланса условљава набавком 1 путничког возила (за потребе ДЗ Љиг) и
отпочињањем самосталног пословања без дугова из ранијег периода (ДЗ Мионица).
Како паритетне комисије за издајање Дома здравља Љиг и Дома здраља Мионица
нису изнеле никакве примедбе на предлог деобног биланса већ усвајање истог
условиле испуњењем наведених захтева, то је Управни одбор Здравственог центра
Ваљево као матичне установе једногласно усвојио деобни биланс – а имајући у
виду да је предлог деобног биланса сачињен у складу са усвојеним критеријумима
за његову израду, које критеријуме су једногласно усвојиле све паритетне комисије
будућих самосталних правних субјеката па и комисије ДЗ Љиг и ДЗ Мионица и
које је УО ЗЦ Ваљево у целини прихватио и усвојио без измена и допуна својом
Одлуком ЗЦ-01-2922/2 од 28.05.2010.г.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана по њеном доношењу.
Дн:

Председник Управног одбора
- Министарству здравља РС
- Економско-фин.служби
- Правној служби
- а/а

Дипл.инж.маш. Александар Крстић

