
КАМЕН ТЕМЕЉАЦ ЗА БОЉИ И 
КВАЛИТЕТНИЈИ РАД 
 
Полагањем камена темељца, на Убу је почела изградња помоћног објекта Дома здравља, у 

коме  ће се налазити остава за еко материјал, радионица са магацином за аутомобилске 

гуме и резервне делове, перионица, вешерај, архива и сала за едукацију. У изградњу 

двоспратног, вишенаменског објекта, укупне површине 300 метара квадратних, општина 

Уб уложиће седам милиона динара, радове изводи ПП „Грађевинар“, а рок за њихов 

завршетак је 90 дана.    

Камен темељац нове зграде, која се гради у кругу Дома здравља, поставио је председник 

општине Уб Дарко Глишић подсетивши да је у последњих годину дана доста уложено у 

модернизацију медицинске опреме и реконструкцију објеката ове здравствене установе. 

„У Дому здравља полако смо решавали један по један проблем, а сада је на ред дошао и 

помоћни објекат, који је неопходан. У претходних годину дана било је много инвестиција 

и донација, у наредне две недеље стићи ће још опреме, с којом ћемо бити најопремљенији 

Дом здравља у региону, ако то већ и сада нисмо. Једну по једну ствар слажемо у целину, 

којом добро руководи директорка Биљана Николић и ја сам веома срећан што смо 

здравствену заштиту успели да подигнемо на знатно виши ниво. Директорка је успела да 

реши и проблем нешто лошијих међуљудких односа и да их доведе на ново који 

омогућава да Дом здравља несметано функционише, што уз  све оно што смо уложили 

кроз донације и инвестиције чини да убски Дом здравља има висок рејтинг међу 

здравственим установама у Србији“, казао је Глишић. 
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Изградњом помоћне зграде, где ће бити смештени архива и техничка служба, Дом здравља 

ће у потпуности решити проблем недовољног и неадеквантног простора, нагласила је 

директорка те установе др Биљана Николић. 

„Нова зграда ће нам омогућити бољи и квалитетнији рад, јер ћемо добити неопходне 

просторије. Са њом решавамо један велики проблем, а то је наша архива коју до сада 

нисмо имали, тако да нам се по ходницима налазе протоколи. Планирамо да направимо 

електронску архиву, па ће грађани било који документ у сваком тренутку моћи да добију. 

У склопу зграде биће и нови вешерај, који нам је и најважнији, јер нам је санитарна 

инспекција наложила да морамо обезбедити нови објекат за ту намену, који ће бити 

изградјен и опремљен у складу са важећим прописима по питању хигијене и здравствене 

заштите. Градимо и перионицу за један изузетно добар возни парк са 13 возила, од којих је 

шест санитетских, као и радионицу са магацином, где ће се возила одржавати и мењати 

летње и зимске гуме. Под истим кровом биће и остава за еко материјал, као и сала за 

едукацију“, рекла је др Биљана Николић, захваливши се у име Дома здравља Глишићу и 

локалној самоуправи на „изузетној бризи за здравље грађана убске општине“. 

Помоћна зграда Дома здравља градиће се у две фазе и, уколико временске прилике 

дозволе, радови ће бити завршени до краја године.   

 


