
УБСКИ ДОМ ЗДРАВЉА ДОБИО НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ЗА 

КВАЛИТЕТНИЈЕ УСЛУГЕ НА ТЕРЕНУ 

 

Уб једини град у Колубарском округу који се квалификовао за добијање 

вредне донације од Министарства здравља. 

Возни парк убског Дома здравља богатији је за ново санитетско возило марке 

Фиат Дукато, које је опремљено најсавременијим медицинско-техничким 

апаратима за потребе Хитне службе. Ову донацију обезбедило је 

Министарство здравља Републике Србије, уз помоћ пројекта “Пружање 

помоћи унапређених услуга на локалном нивоу“ - ДИЛС који финансира 

Светска банка. У оквиру пројекта, укупно је донирано 30 возила, од чега је 

десет уручено Београду, а 20 домовима здравља у Србији. Убски дом здравља 

је једини у Колубарском округу који се квалификовао за добијање ове 

донације, вредне преко 50.000 евра. 

-Велики је успех што смо се нашли међу 20 општина у оквиру ДИЛС 

пројекта, јер ћемо уз помоћ новог возила знатно побољшати рад хитне 

медицинске помоћи и подићи услуге на много виши ниво. Возило је 

опремљено по 

европским 

стандардима и 

поседује сву 

неопходну 

апаратуру за 

указивање 

помоћи на 

терену. Наши 

специјалисти 

ургентне 

медицине ће, 

сада, имати још већу могућност да покажу оно што су учили на 

специјализацији, као и лекари који су укључени у рад хитне службе - истиче 

др Биљана Николић, директор ДЗ Уб. 



 

Дом здравља Уб је у свом возном парку до сада имао два санитетска возила 

старије производне,а задовољство овом донацијом није крио ни председник 

општине Уб Дарко Глишић: 

Имамо изузетну сарадњу и директан контакт са министром здравља 

Златибором Лончаром и ја му се захваљујем што је имао слуха за нас. 

Општина нема средстава да приушти једно овакво возило. Трудићемо се да у 

наредном периоду стварамо услове за унапређење здравствене заштите 

наших грађана и да идемо у корак са временом, које захтева неупоредиво 

модернија средства и опрему за рад. За наредну годину, у Буџету, ћемо 

планирати средства за ову сврху, а покушаћемо да обезбедимо и неколико 

донација, како би се Дом здравља константно развијао- нагласио је први 

човек убске општине. 

 Милован М. 

 


