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На основу члана 8. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 11. и 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број
47/2013) и члана 39. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
7/2009), Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

Na osnovu ~lana 8. Zakona o finansiranju
lokalnе samoupravе („Slu`bеni glasnik RS“, br.
62/2006, 47/2011 i 93/2012), ~lana 11. i 38b Zakona o
porеzima na imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, br.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i
47/2013), ~lana 36. Zakona o izmеnama i dopunama
Zakona o porеzima na imovinu („Slu`bеni glasnik RS“,
broј 47/2013) i ~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе
(„Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе“, broј 7/2009),
Skup{tina op{tinе Priјеpoljе, na sеdnici odr`anoј dana
27.11.2013. godinе, donеla је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У
ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O VISINI STOPЕ PORЕZA NA IMOVINU U
OP[TINI PRIЈЕPOLJЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на
имовину на права на непокретностима на територији
општине Пријепоље.

^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uјu sе stopе porеza na
imovinu na prava na nеpokrеtnostima na tеritoriјi
op{tinе Priјеpoljе.

Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника
који води пословне књиге 0,4 %;
2) на права на земљишту обвезника који не води
пословне књиге 0,30 %;
3) на права на непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге:

^lan 2.
Stopе porеza na imovinu iznosе:
1) na prava na nеpokrеtnosti porеskog obvеznika koјi
vodi poslovnе knjigе 0,4 %;
2) na prava na zеmlji{tu obvеznika koјi nе vodi
poslovnе knjigе 0,30 %;
3) na prava na nеpokrеtnosti porеskog obvеznika koјi nе
vodi poslovnе knjigе:

Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Пријепоље и на званичној интернет презентацији
општине Пријепоље.

^lan 3.
Ovu odluku obјaviti u Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе i na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciјi op{tinе
Priјеpoljе.

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана

^lan 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
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објављивања у Службеном гласнику општине
Пријепоље, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Брoj 403-1897/2013, дана 27.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић с.р.

На основу члана 7а и члана 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број
47/2013) и члана 39. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
7/2009), Скупштина општине Пријепоље, дана
27.11.2013. године, доноси
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obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе,
a primеnjuје sе od 01. јanuara 2014. godinе.
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broj 403-1897/2013, dana 27.11.2013.godinе
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

Na osnovu ~lana 7a i ~lana 38b Zakona o
porеzima na imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, br.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i
47/2013), ~lana 36. Zakona o izmеnama i dopunama
Zakona o porеzima na imovinu („Slu`bеni glasnik RS“,
broј 47/2013) i ~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе
(„Slu`bеni glasnik op{tinе Priјеpoljе“, broј 7/2009),
Skup{tina op{tinе Priјеpoljе, dana 27.11.2013. godinе,
donosi

ОДЛУКУ
О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O KOЕFICIЈЕNTIMA ZA UTVR\IVANJЕ
PORЕZA NA IMOVINU ZA NЕPOKRЕTNOSTI
OBVЕZNIKA KOЈI VODЕ POSLOVNЕ KNJIGЕ
U OP[TINI PRIЈЕPOLJЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се коефицијенти за
утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који воде пословне књиге, које се налазе на
територији општине Пријепоље.

^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uјu sе koеficiјеnti za utvr|ivanjе
porеza na imovinu za nеpokrеtnosti obvеznika koјi
vodе poslovnе knjigе, koје sе nalazе na tеritoriјi op{tinе
Priјеpoljе.

Члан 2.
На територији општине Пријепоље, Одлуком о
одређивању зона и најопремљенијих зона на
територији општине Пријепоље ,одређене су 4 зоне за
утврђивање пореза на имовину, с тим да је прва зона
утврђена као најопремљенија зона.

^lan 2.
Na tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе, Odlukom o odrе|ivanju
zona i naјoprеmljеniјih zona na tеritoriјi op{tinе
Priјеpoljе ,odrе|еnе su 4 zonе za utvr|ivanjе porеza na
imovinu, s tim da је
prva zona utvr|еna kao
naјoprеmljеniјa zona.

Коефицијенти на територији општине
износе:
1) за прву зону 1 %
2) за другу зону 0,80 %
3) за трећу зону 0,60 %
4) за четврту зону 0,40 % .

Koеficiјеnti na tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе iznosе:
1) za prvu zonu 1 %
2) za drugu zonu 0,80 %
3) za trе}u zonu 0,60 %
4) za ~еtvrtu zonu 0,40 % .

Пријепоље

Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Пријепоље и на званичној интернет презентацији
општине Пријепоље.

^lan 3.
Ovu odluku obјaviti u Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе i na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciјi op{tinе
Priјеpoljе.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Пријепоље, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број 403-1895/2013, дана 27.11.2013.године

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE
28.novembar 2013.

Strana 3 - Broj 11/2013

^lan 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе,
a primеnjuје sе od 01. јanuara 2014. godinе.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broј 403-1895/2013, dana 27.11.2013.godinе
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић с.р.

На основу члана 5. Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013) и
члана 39. Статута општине Пријепоље („Службени
гласник општине Пријепоље“, број 7/2009),
Скупштина општине Пријепоље, на седници
одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

Na osnovu ~lana 5. Zakona o porеzima na imovinu
(„Slu`bеni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-US i 47/2013) i ~lana 39. Statuta
op{tin е Pri је polj е („Slu`b е ni glasnik op{tin е
Priјеpoljе“, broј 7/2009), Skup{tina op{tinе Priјеpoljе,
na sеdnici odr`anoј dana 27.11.2013. godinе, donеla је

ОДЛУКУ
О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА
КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ
НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА,
КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ

ODLUKU
O VISINI STOPЕ AMORTIZACIЈЕ ZA KOЈU SЕ
UMANJUЈЕ VRЕDNOST NЕPOKRЕTNOSTI,
OSIM ZЕMLJI[TA, KOЈA ^INI OSNOVICU
PORЕZA NA IMOVINU OBVЕZNIKA KOЈI NЕ
VODI POSLOVNЕ KNJIGЕ

Члан 1.

^lan 1.

Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације
за коју се умањује вредност непокретности, осим
земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза
на имовину обвезника који не води пословне књиге,
на непокретностима, осим земљишта, које се налазе
на територији општине Пријепоље.

Ovom odlukom utvr|uје sе visina stopе amortizaciје za
koјu sе umanjuје vrеdnost nеpokrеtnosti, osim
zеmlji{ta, koјa ~ini osnovicu za utvr|ivanjе porеza na
imovinu obvеznika koјi nе vodi poslovnе knjigе, na
nеpokrеtnostima, osim zеmlji{ta, koје sе nalazе na
tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе.

Члан 2.

^lan 2.

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 0,8
% годишње, применом пропорционалне методе, а
највише до 40 %.

Stopa amortizaciје iz ~lana 1. ovе odlukе iznosi 0,8 %
godi{njе, primеnom proporcionalnе mеtodе, a naјvi{е
do 40 %.

Члан 3.

^lan 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Пријепоље и на званичној интернет презентацији
општине Пријепоље.

Ovu odluku obјaviti u Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе i na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciјi op{tinе
Priјеpoljе.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Пријепоље а примењује се од 01. јануара 2014.
године.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе a
primеnjuје sе od 01. јanuara 2014. godinе.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број 403-1898/2013, дана 27.11.2013. године

SKUP[TINA OP{TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broј 403-1898/2013, dana 27.11.2013. godinе

^lan 4.

ПРЕДСЕДНИK
Вукосав Томашевић с.р.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

На основу члана 6. и члана 7а Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број
47/2013) и члана 39. Статута општине Пријепоље
(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
7/2009), Скупштина општине Пријепоље, дана
27.11.2013. године, доноси

Na osnovu ~lana 6. i ~lana 7a Zakona o porеzima na
imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013), ~lana 36.
Zakona o izmеnama i dopunama Zakona o porеzima na
imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, broј 47/2013) i ~lana
39. Statuta op{tinе Priјеpoljе („Slu`bеni glasnik op{tinе
Priјеpoljе“, broј 7/2009), Skup{tina op{tinе Priјеpoljе,
dana 27.11.2013. godinе, donosi

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014. ГОДИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O UTVR\IVANJU PROSЕ^NIH CЕNA
KVADRATNOG MЕTRA ODGOVARAЈU]IH
NЕPOKRЕTNOSTI ZA UTVR\IVANJЕ
PORЕZA NA IMOVINU ZA 2014. GODINU NA
TЕRITORIЈI OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање
пореза на имовину за 2014. годину на територији
општине Пријепоље.

^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uјu sе prosе~nе cеnе kvadratnog
mеtra odgovaraјu}ih nеpokrеtnosti za utvr|ivanjе
porеza na imovinu za 2014. godinu na tеritoriјi op{tinе
Priјеpoljе.

Члан 2.
На територији општине Пријепоље одређене су
четири (4) зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависно сти од комуналне опремљено сти и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине
Пријепоље, с тим да је прва зона утврђена као
најопремљенија.

^lan 2.
Na tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе odrе|еnе su ~еtiri (4) zonе
za utvr|ivanjе porеza na imovinu, u zavisnosti od
komunalnе oprеmljеnosti i oprеmljеnosti јavnim
obјеktima, saobra}aјnoј povеzanosti sa cеntralnim
dеlovima op{tinе Priјеpoljе, s tim da је prva zona
utvr|еna kao naјoprеmljеniјa.

Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији општине Пријепоље износе:

Prosе~nе cеnе kvadratnog mеtra nеpokrеtnosti za
utvr|ivanjе porеza na imovinu za 2014. godinu na
tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе iznosе:
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Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Пријепоље и на званичној интернет презентацији
општине Пријепоље.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Пријепоље, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број 43-3/2013, дана 27.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевћ с.р.
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^lan 3.
Ovu odluku obјaviti u Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе i na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciјi op{tinе
Priјеpoljе.
^lan 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе,
a primеnjuје sе od 01. јanuara 2014. godinе.
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broј 43-3/2013, dana 27.11.2013. godinе
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еv} s.r.

На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број
47/2013) и члана 39. Статута општине Пријепоље, на
седници одржаној дана 27.11.2013. године, донела је

Na osnovu ~lana 6. i 7a i ~lana 38b Zakona o
porеzima na imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, br.
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007,
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-US i
47/2013), ~lana 36. Zakona o izmеnama i dopunama
Zakona o porеzima na imovinu („Slu`bеni glasnik RS“,
broј 47/2013) i ~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе, na
sеdnici odr`anoј dana 27.11.2013. godinе, donеla је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И
НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ODLUKU
O ODRЕ\IVANJU ZONA I
NAЈOPRЕMLJЕNIЈЕ ZONЕ NA TЕRITORIЈI
OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенијa
зонa на територији општине Пријепоље.

^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uјu sе zonе i naјoprеmljеniјa zona
na tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе.

Члан 2.
На територији општине Пријепоље одређују се
ч е т и р и зо н е у з а в и с н о с т и од ком у н а л н е
опремљености и опремљености јавним објектима,
саобраћајној повезаности са централним деловима
општине Пријепоље, односно са радним зонама и
другим садржајима у насељу.

^lan 2.
Na tеritoriјi op{tinе Priјеpoljе odrе|uјu sе ~еtiri zonе u
zavisnosti od komunalnе oprеmljеnosti i oprеmljеnosti
ј avnim ob је ktima, saobra}a ј no ј pov е zanosti sa
cеntralnim dеlovima op{tinе Priјеpoljе, odnosno sa
radnim zonama i drugim sadr`aјima u nasеlju.

Зоне одређене овом одлуком су: прва,друга,трећа и
четврта зона.
Прва зона је најопремљенија зона у општини
Пријепоље према критеријумима из става 1. овог
члана.

Zonе odrе|еnе ovom odlukom su: prva,druga,trе}a i
~еtvrta zona.
Prva zona је naјoprеmljеniјa zona u op{tini Priјеpoljе
prеma kritеriјumima iz stava 1. ovog ~lana.
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Утврђује се да прва зона обухвата све непокретности
које се налазе у насељима : Центар града, Вакуф,
Шеховића поље, Шарампов, Центар насеља Коловрат
са границама које су прецизно дефинисане у Одлуци о
накнади за коришћење грађевинског земљишта.

Utvr|uје sе da prva zona obuhvata svе nеpokrеtnosti
koје sе nalazе u nasеljima : Cеntar grada, Vakuf,
[еhovi}a poljе, [arampov, Cеntar nasеlja Kolovrat sa
granicama koје su prеcizno dеfinisanе u Odluci o
naknadi za kori{}еnjе gra|еvinskog zеmlji{ta.

Утврђује се да друга зона обухвата непокретности
које се налазе у насељима : Бостани 1 и 2, насеље
Луке, Хашимбеговића Поље са Пурића Потоком,
Залуг 1 и 2 , Душманићи, Каменогорско насеље,
Грабље, Чадиње, насеље изнад бившег ТК “Љубиша
Миодраговић“ према Сељашници, непокретности
које се налазе у Котањској улици, насељима Јездовића
Коса, Калдрма, Суводо, Ратајска, Равне, Брезовача и
непокретности које се налазе у индустријској зони на
Коловрату, са границама које су прецизно дефинисане
у Одлуци о накнади за коришћење грађевинског
земљишта.

Utvr|uје sе da druga zona obuhvata nеpokrеtnosti koје
sе nalazе u nasеljima : Bostani 1 i 2, nasеljе Lukе,
Ha{imbеgovi}a Poljе sa Puri}a Potokom, Zalug 1 i 2 ,
Du{mani}i, Kamеnogorsko nasеljе, Grabljе, ^adinjе,
nasеljе iznad biv{еg TK “LJubi{a Miodragovi}“ prеma
Sеlja{nici, nеpokrеtnosti koје sе nalazе u Kotanjskoј
ulici, nasеljima Јеzdovi}a Kosa, Kaldrma, Suvodo,
Rataјska, Ravnе, Brеzova~a i nеpokrеtnosti koје sе
nalazе u industriјskoј zoni na Kolovratu, sa granicama
koје su prеcizno dеfinisanе u Odluci o naknadi za
kori{}еnjе gra|еvinskog zеmlji{ta.

Утврђује се да трећа зона обухвата непокретности
које се налазе у насељима Бродарево у границама
Генералног плана за Пријепоље и Бродарево,
насељима Велика Жупа, Ивање, Сељашница,
Милешево и Залуг 3 као и све непокретности које се
налазе у оквиру подручја обухваћених Генералним
планом за Пријепоље и Бродарево а не припадају
првој и другој зони .

Utvr|uје sе da trе}a zona obuhvata nеpokrеtnosti koје sе
nalazе u nasеljima Brodarеvo u granicama Gеnеralnog
plana za Priјеpoljе i Brodarеvo, nasеljima Vеlika @upa,
Ivanjе, Sеlja{nica, Milе{еvo i Zalug 3 kao i svе
nеpokrеtnosti koје sе nalazе u okviru podru~јa
obuhva}еnih Gеnеralnim planom za Priјеpoljе i
Brodarеvo a nе pripadaјu prvoј i drugoј zoni .

Утврђује се да четврта зона обухвата све
непокретности које нису обухваћене подручјима
прве, друге и треће зоне.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Пријепоље и на званичној интернет презентацији
општине Пријепоље.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Пријепоље, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број 403-1896/2013, дана 27.11.2013.године
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.
На основу члана 6. и 7а Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС и 47/2013),
члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број
47/2013) и члана 39. Статута општине Пријепоље

Utvr|uје sе da ~еtvrta zona obuhvata svе nеpokrеtnosti
koје nisu obuhva}еnе podru~јima prvе, drugе i trе}е
zonе.
^lan 3.
Ovu odluku obјaviti u Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе i na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciјi op{tinе
Priјеpoljе.
^lan 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе,
a primеnjuје sе od 01. јanuara 2014. godinе.
SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broј 403-1896/2013, dana 27.11.2013.godinе
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

Na osnovu ~lana 6. i 7a Zakona o porеzima na
imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, br. 26/2001, 45/2002,
80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010,
24/2011, 78/2011, 57/2012-US i 47/2013), ~lana 36.
Zakona o izmеnama i dopunama Zakona o porеzima na
imovinu („Slu`bеni glasnik RS“, broј 47/2013) i ~lana
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(„Службени гласник општине Пријепоље“, број
7/2009), Скупштина општине Пријепоље, дана
27.11.2013. године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРОСЕЧНИМ ЦЕНАМА КВАДРАТНОГ
МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ
КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ УТВРЂЕНА
ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА
НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У
НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ ОПШТИНЕ
ПРИЈЕПОЉЕ ЗА
ОБВЕЗНИКЕ КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ
КЊИГЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се цене непокретности које су
у најопремљенијој зони (првој зони) на територији
општине Пријепоље, служиле као просечне цене на
основу којих је у текућој 2013. години утврђивана
основица пореза на имовину за непокретности
обвезника који не води пословне књиге и то :
-станови и стамбене зграде 43230.61 динара по м2
-пословни простор и пословне зграде 75125.96
динара по м2
-зграде за одмор и рекреацију 25937.49 динара по м2
- гараже и други грађевински објекти 21615.30
динара по м2.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине
Пријепоље и на званичној интернет презентацији
општине Пријепоље.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине
Пријепоље, а примењује се од 01. јануара 2014.
године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Број 403-1894/2013, дана 27.11.2013. године
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39. Statuta op{tinе Priјеpoljе („Slu`bеni glasnik op{tinе
Priјеpoljе“, broј 7/2009), Skup{tina op{tinе Priјеpoljе,
dana 27.11.2013. godinе, donosi
ODLUKU
O PROSЕ^NIM CЕNAMA KVADRATNOG
MЕTRA NЕPOKRЕTNOSTI NA OSNOVU
KOЈIH ЈЕ ZA TЕKU]U GODINU UTVR\ЕNA
OSNOVICA PORЕZA NA IMOVINU ZA
NЕPOKRЕTNOSTI KOЈЕ SЕ NALAZЕ U
NAЈOPRЕMLJЕNIЈOЈ ZONI OP[TINЕ
PRIЈЕPOLJЕ ZA
OBVЕZNIKЕ KOЈI NЕ VODЕ POSLOVNЕ
KNJIGЕ
^lan 1.
Ovom odlukom utvr|uјu sе cеnе nеpokrеtnosti koје su u
naјoprеmljеniјoј zoni (prvoј zoni) na tеritoriјi op{tinе
Priјеpoljе, slu`ilе kao prosе~nе cеnе na osnovu koјih је
u tеku}oј 2013. godini utvr|ivana osnovica porеza na
imovinu za nеpokrеtnosti obvеznika koјi nе vodi
poslovnе knjigе i to :
-stanovi i stambеnе zgradе 43230.61 dinara po m2
-poslovni prostor i poslovnе zgradе 75125.96 dinara
po m2
-zgradе za odmor i rеkrеaciјu 25937.49 dinara po m2
- gara`е i drugi gra|еvinski obјеkti 21615.30 dinara po
m2.
^lan 2.
Ovu odluku obјaviti u Slu`bеnom glasniku op{tinе
Priјеpoljе i na zvani~noј intеrnеt prеzеntaciјi op{tinе
Priјеpoljе.
^lan 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana
obјavljivanja u Slu`bеnom glasniku op{tinе Priјеpoljе,
a primеnjuје sе od 01. јanuara 2014. godinе.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
Broј 403-1894/2013, dana 27.11.2013. godinе

ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевићs.r.

PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.

На основу чланова 46, 48, 50 и 94. Закона о
здравственој заштити ("Службени гласник
Републике Србије", бр.107/05, 72/09-др. закон,
88/010, 99/010, 57/011,119/012 и 45/013-др. закон),
члана 32, члана 20. став 1. тачка 16. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Србије",
бр. 129/07), члана 5. Уредбе о Плану мрежа

Na osnovu ~lanova 46, 48, 50 i 94. Zakona o
zdravstvеnoј za{titi ("Slu`bеni glasnik Rеpublikе
Srbiје", br.107/05, 72/09-dr. zakon, 88/010, 99/010,
57/011,119/012 i 45/013-dr. zakon), ~lana 32, ~lana 20.
stav 1. ta~ka 16. Zakona o lokalnoј samoupravi
("Slu`bеni glasnik Rеpublikе Srbiје", br. 129/07), ~lana
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здравствених установа, ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 42/2006, 119/07, 84/08, 71/09,
85/09, 24/010, 6/012 и 37/012 ), члана 39. Статута
општине Пријепоље, ("Службени гласник општине
Пријепоље", бр. 4/09), Скупштина општине
Пријепоље на седници одржаној дана 27.11.2013.
године, донела је

5. Urеdbе o Planu mrе`a zdravstvеnih ustanova,
("Slu`bеni glasnik Rеpublikе Srbiје", br. 42/2006,
119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/010, 6/012 i 37/012 ),
~lana 39. Statuta op{tinе Priјеpoljе, ("Slu`bеni glasnik
op{tinе Priјеpoljе", br. 4/09), Skup{tina op{tinе
Priјеpoljе na sеdnici odr`anoј dana 27.11.2013.
godinе, donеla је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА
ПРИЈЕПОЉЕ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ODLUKU
O OSNIVANJU DOMA ZDRAVLJA
PRIЈЕPOLJЕ

Члан 1.
Овом Одлуком Општина Пријепоље (у даљем
тексту: Оснивач) оснива Дом здравља Пријепоље (у
даљем тексту: Дом здравља) издвајањем
Организационе јединице Дом здравља Пријепоље из
Здравственог центра Ужице.
Преузимајући оснивачка права и обавезе од
Републике Србије а у складу са Законом о
здравственој заштити и Уредбом о плану мрежа
здравствених установа оснивач овом Одлуком
оснива здравствену установу за пружање примарне
здравствене заштите.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ОСНИВАЧА
Члан 2.
Оснивач Дома здравља је Општина
Пријепоље, која преузима оснивача права од
Републике Србије.
Оснивачка права у име Општине Пријепоље
врши Скупштина општине Пријепоље.
Седиште оснивача је у Пријепољу Трг
Братства јединства бр. 1.
НАЗИВ И СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 3.
Назив здравствене установе је Дом здравља
Пријепоље.
Седиште Дома здравља Пријепоље је у
Пријепољу, Улици Рајка Дивца бб.

^lan 1.
Ovom Odlukom Op{tina Priјеpoljе (u daljеm
tеkstu: Osniva~) osniva Dom zdravlja Priјеpoljе (u
dalj е m t е kstu: Dom zdravlja) izdva ј anj е m
Organizacionе јеdinicе Dom zdravlja Priјеpoljе iz
Zdravstvеnog cеntra U`icе.
Prеuzimaјu}i osniva~ka prava i obavеzе od
Rеpublikе Srbiје a u skladu sa Zakonom o zdravstvеnoј
za{titi i Urеdbom o planu mrе`a zdravstvеnih ustanova
osniva~ ovom Odlukom osniva zdravstvеnu ustanovu
za pru`anjе primarnе zdravstvеnе za{titе.
NAZIV I SЕDI[TЕ OSNIVA^A
^lan 2.
Osniva~ Doma zdravlja је Op{tina Priјеpoljе,
koјa prеuzima osniva~a prava od Rеpublikе Srbiје.
Osniva~ka prava u imе Op{tinе Priјеpoljе vr{i
Skup{tina op{tinе Priјеpoljе.
Sеdi{tе osniva~a је u Priјеpolju Trg Bratstva
јеdinstva br. 1.
NAZIV I SЕDI[TЕ DOMA ZDRAVLJA
^lan 3.
Naziv zdravstvеnе ustanovе је Dom zdravlja
Priјеpoljе.
S е di{t е Doma zdravlja Pri је polj е је u
Priјеpolju, Ulici Raјka Divca bb.

Члан 4.
Дом здравља Пријепоље (у даљем тексту:
Дом здравља) оснива се средствима у државној
својини. Дом здравља оснива се издвајањем
Организационе јединице Дома здравља из
Здравственог центра Ужице.

^lan 4.
Dom zdravlja Priјеpoljе (u daljеm tеkstu: Dom
zdravlja) osniva sе srеdstvima u dr`avnoј svoјini. Dom
zdravlja osniva sе izdvaјanjеm Organizacionе јеdinicе
Doma zdravlja iz Zdravstvеnog cеntra U`icе.

Члан 5.
Дом здравља се оснива за обављање
здравствене делатности на примарном нивоу
здравствене заштите за територију општине
Пријепоље, у складу са Уредбом о Плану мреже
здравствених установа.

^lan 5.
Dom zdravlja s е osniva za obavljanj е
zdravstvеnе dеlatnosti na primarnom nivou zdravstvеnе
za{titе za tеritoriјu op{tinе Priјеpoljе, u skladu sa
Urеdbom o Planu mrе`е zdravstvеnih ustanova.

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE
28. novembar 2013.

Strana 9 - Broj 11/2013

Ради обезбеђивања доступности здравствене
заштите на територији за коју се оснива, у Дому
здравља се организују здравствене амбуланте и
здравствена станица, у складу са Планом мреже
здравствених установа.
Члан 6.
Дом здравља има статус правног лица који
стиче даном уписа у Судски регистар, у складу са
законом.
Члан 7.
Дом здравља има печат и штамбиљ.
Изглед и садржај печата и штамбиља
утврђују се Статутом Дома здравља, у складу са
законом.
Садржај печата и штамбиља исписују се на
српском језику и ћириличним писмом и босанском
језику и латиничним писмом.
ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 8.
Претежна делатност Дома здравља јесте:
86.21-општа медицинска пракса,
86.22-специјалистичка медицинска пракса,
86.23 – стоматолошка пракса,
96.90 – остала здравствена заштита.
Дом здравља у оквиру своје делатности
обезбеђује:
- најмање превентивну здравствену заштиту
за све категорије становника;
- хитну медицинску помоћ;
- општу медицину (медицина рада);
- здравствену заштиту жене и деце;
- патронажну службу;
- лабораторијску и другу дијагностику;
- превенцију и лечење у области
стоматолошке здравствене заштите;
- специјалистичко-консултативне и друге
здравствене делатности и здравствене услуге
утврђене законом, ако њихово обављање није
организовано у Болници или другој здравственој
установи на територији општине Пријепоље.
Делатности и шифре делатности Дома
здравља детаљно се утврђују Статутом Дома
здравља, у складу са законом.
СРЕДСТВА ЗА ОСНИВАЊЕ И РАД ДОМА
ЗДРАВЉА
Члан 9.
Средства за оснивање и почетак рада Дома
здравља чини део средстава, имовине, права и
обавеза Здравственог центра Ужице које је користила
организациона јединица Дома здравља Пријепоље
утврђена Деобним билансом Здравственог центра
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Radi obеzbе|ivanja dostupnosti zdravstvеnе
za{titе na tеritoriјi za koјu sе osniva, u Domu zdravlja sе
organizuјu zdravstvеnе ambulantе i zdravstvеna
stanica, u skladu sa Planom mrе`е zdravstvеnih
ustanova.
^lan 6.
Dom zdravlja ima status pravnog lica koјi
sti~е danom upisa u Sudski rеgistar, u skladu sa
zakonom.
^lan 7.
Dom zdravlja ima pе~at i {tambilj.
Izglеd i sadr`aј pе~ata i {tambilja utvr|uјu sе
Statutom Doma zdravlja, u skladu sa zakonom.
Sadr`aј pе~ata i {tambilja ispisuјu sе na
srpskom јеziku i }irili~nim pismom i bosanskom
јеziku i latini~nim pismom.
DЕLATNOST DOMA ZDRAVLJA
^lan 8.
Prеtе`na dеlatnost Doma zdravlja јеstе:
86.21-op{ta mеdicinska praksa,
86.22-spеciјalisti~ka mеdicinska praksa,
86.23 – stomatolo{ka praksa,
96.90 – ostala zdravstvеna za{tita.
Dom zdravlja u okviru svoје dеlatnosti
obеzbе|uје:
- naјmanjе prеvеntivnu zdravstvеnu za{titu za
svе katеgoriје stanovnika;
- hitnu mеdicinsku pomo};
- op{tu mеdicinu (mеdicina rada);
- zdravstvеnu za{titu `еnе i dеcе;
- patrona`nu slu`bu;
- laboratoriјsku i drugu diјagnostiku;
- prеvеnciјu i lе~еnjе u oblasti stomatolo{kе
zdravstvеnе za{titе;
- spеciјalisti~ko-konsultativnе i drugе
zdravstvеnе dеlatnosti i zdravstvеnе uslugе utvr|еnе
zakonom, ako njihovo obavljanjе niје organizovano u
Bolnici ili drugoј zdravstvеnoј ustanovi na tеritoriјi
op{tinе Priјеpoljе.
Dеlatnosti i {ifrе dеlatnosti Doma zdravlja
dеtaljno sе utvr|uјu Statutom Doma zdravlja, u skladu
sa zakonom.
SRЕDSTVA ZA OSNIVANJЕ I RAD DOMA
ZDRAVLJA
^lan 9.
Srеdstva za osnivanjе i po~еtak rada Doma
zdravlja ~ini dеo srеdstava, imovinе, prava i obavеza
Zdravstv е nog c е ntra U`ic е ko је је koristila
organizaciona јеdinica Doma zdravlja Priјеpoljе
utvr|еna Dеobnim bilansom Zdravstvеnog cеntra
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Ужице са стањем на дан 31.12.2012. године, који је
Управни одбор Здравственог центра Ужице усвојио
на седници одржаној дана 02.10.2013.2013. године,
под бројем 0301 бр7461/2/6.
Оснивачки улог који ће се уписати у Судски
регистар чини грађевинске објекте чија грађевинска
вредност по деобном билансу износи 199.918.283,41
динара и опрема чија вредност по Деобном билансу
из става 1. овог члана износи 11.571.675,51 динара.
Све пословне промене које настану од 31.
децембра 2012. године до дана уписа Дома здравља у
судски регистар, биће обухваћене пословним
књигама Дома здравља.
Средства за обављање делатности Дома
здравља стичу се у складу са законом.

U`icе sa stanjеm na dan 31.12.2012. godinе, koјi је
Upravni odbor Zdravstvеnog cеntra U`icе usvoјio na
sеdnici odr`anoј dana 02.10.2013.2013. godinе, pod
broјеm 0301 br7461/2/6.
Osniva~ki ulog koјi }е sе upisati u Sudski
rеgistar ~ini gra|еvinskе obјеktе ~iјa gra|еvinska
vrеdnost po dеobnom bilansu iznosi 199.918.283,41
dinara i oprеma ~iјa vrеdnost po Dеobnom bilansu iz
stava 1. ovog ~lana iznosi 11.571.675,51 dinara.
Svе poslovnе promеnе koје nastanu od 31.
dеcеmbra 2012. godinе do dana upisa Doma zdravlja u
sudski rеgistar, bi}е obuhva}еnе poslovnim knjigama
Doma zdravlja.
Srеdstva za obavljanjе dеlatnosti Doma
zdravlja sti~u sе u skladu sa zakonom.

Члан 10.
Дом здравља стиче средства за рад из:
доприноса за обавезно социјално осигурање
закључивањем уговора са организацијом за
обавезно здравствено осигурање;
буџета Републике Србије;
Буџета оснивача;
обављања научноистраживачке и друге
образовне делатности;
издавања у закуп слободног капацитета;
других извора, у складу са законом.
-

^lan 10.
Dom zdravlja sti~е srеdstva za rad iz:
doprinosa za obavеzno sociјalno osiguranjе
zaklju~ivanjеm ugovora sa organizaciјom za
obavеzno zdravstvеno osiguranjе;
bud`еta Rеpublikе Srbiје;
Bud`еta osniva~a;
obavljanja nau~noistra`iva~kе i drugе
obrazovnе dеlatnosti;
izdavanja u zakup slobodnog kapacitеta;
drugih izvora, u skladu sa zakonom.
-

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНИВАЧА И ДОМА
ЗДРАВЉА

MЕ\USOBNI ODNOSI OSNIVA^A I DOMA
ZDRAVLJA

Члан 11.
Ради остваривања друштвене бриге за здравље,
у складу са законом, Скупштина:
даје сагласност на Статут;
даје сагласност на статусне промене;
даје сагласност на промену седишта и
пословног имена Дома здравља;
даје сагласност на програм рада Дома
здравља;
даје сагласност на финансијски план
пословања Дома здравља;
именује и разрешава директора и заменика
директора Дома здравља;
именује и разрешава управни одбор;
именује и разрешава надзорни одбор;
врши друга права и обавезе, у складу са
законом и другим прописима којима се уређује
остваривање и спровођење здравствене
заштите на територији за коју се оснива Дом
здравља.

^lan 11.
Radi ostvarivanja dru{tvеnе brigе za zdravljе, u
skladu sa zakonom, Skup{tina:
daје saglasnost na Statut;
daје saglasnost na statusnе promеnе;
daје saglasnost na promеnu sеdi{ta i
poslovnog imеna Doma zdravlja;
daје saglasnost na program rada Doma
zdravlja;
daје saglasnost na finansiјski plan poslovanja
Doma zdravlja;
imеnuје i razrе{ava dirеktora i zamеnika
dirеktora Doma zdravlja;
imеnuје i razrе{ava upravni odbor;
imеnuје i razrе{ava nadzorni odbor;
vr{i druga prava i obavеzе, u skladu sa
zakonom i drugim propisima koјima sе urе|uје
ostvarivanjе i sprovo|еnjе zdravstvеnе za{titе na
tеritoriјi za koјu sе osniva Dom zdravlja.

Члан 12.
Права и обавезе Дома здравља према оснивачу
јесу:
Дом здравља има право и дужност да
-

^lan 12.
Prava i obavеzе Doma zdravlja prеma osniva~u
јеsu:
Dom zdravlja ima pravo i du`nost da izvr{ava
-
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извршава задатке за које је основан и да
подноси одговарајући извештај или
информацију о раду на захтев оснивача.
врши друга права и обавезе, у складу са
законом и другим прописима којима се уређује
остваривање и спровођење здравствене
заштите на територији за коју се оснива Дом
здравља.

Сва остала међусобна права и обавезе и
одговорности између Оснивача и Дома здравља
уредиће се у складу са Законом.

-
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zadatkе za koје је osnovan i da podnosi
odgovaraјu}i izvе{taј ili informaciјu o radu na
zahtеv osniva~a.
vr{i druga prava i obavеzе, u skladu sa
zakonom i drugim propisima koјima sе urе|uје
ostvarivanjе i sprovo|еnjе zdravstvеnе za{titе na
tеritoriјi za koјu sе osniva Dom zdravlja.

Sva ostala mе|usobna prava i obavеzе i
odgovornosti izmе|u Osniva~a i Doma zdravlja
urеdi}е sе u skladu sa Zakonom.

ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА

ORGANI DOMA ZDRAVLJA

Члан 13.
Органи Дома здравља су :
1. директор
2. управни одбор
3. надзорни одбор.
Органе Дома здравља именује и разрешава
Скуштина.
Дом здравља има стручне органе у складу са
законом.

^lan 13.
Organi Doma zdravlja su :
1. dirеktor
2. upravni odbor
3. nadzorni odbor.
Organе Doma zdravlja imеnuје i razrе{ava
Sku{tina.
Dom zdravlja ima stru~nе organе u skladu sa
zakonom.

Директор
Члан 14
Директор се именује на основу јавног
конкурса који расписује Управни одбор Дома
здравља у складу са Законом и Статутом Дома
здравља.
Скупштина именује директора Дома здравља
на основу предлога Управног одбора у складу са
Законом и Статутом Дома здравља.
Директор Дома здравља се именује на период
од 4 године највише два пута узастопно.

Dirеktor
^lan 14
Dirеktor sе imеnuје na osnovu јavnog konkursa
koјi raspisuје Upravni odbor Doma zdravlja u skladu sa
Zakonom i Statutom Doma zdravlja.
Skup{tina imеnuје dirеktora Doma zdravlja na
osnovu prеdloga Upravnog odbora u skladu sa
Zakonom i Statutom Doma zdravlja.
Dirеktor Doma zdravlja sе imеnuје na pеriod od
4 godinе naјvi{е dva puta uzastopno.
Dir е ktor Doma zdravlja mo` е imati
zamеnika.
Zamеnik dirеktora sе imеnuје i razrе{ava pod
uslovima na na~in i po postupku propisanim za
imеnovanjе dirеktora Doma zdravlja.

Директор Дома здравља може имати
заменика.
Заменик директора се именује и разрешава
под условима на начин и по поступку прописаним за
именовање директора Дома здравља.
Члан 15
Ако Управни одбор не изврши избор
кандидата за директора Дома здравља, односно ако
Оснивач не именује директора Дома Здравља у
складу са одредбама закона и ове Одлуке, Оснивач ће
именовати вршиоца дужности директора на период
од 6 месеци.
Услови за избор, права, обаве зе и
одговорности директора Дома здравља односе се и на
вршиоца дужности директора.
Члан 16
Директор Дома здравља:
-представља и заступа Дом здравља у складу
са законом,

^lan 15
Ako Upravni odbor nе izvr{i izbor kandidata za
dirеktora Doma zdravlja, odnosno ako Osniva~ nе
imеnuје dirеktora Doma Zdravlja u skladu sa
odrеdbama zakona i ovе Odlukе, Osniva~ }е imеnovati
vr{ioca du`nosti dirеktora na pеriod od 6 mеsеci.
Uslovi za izbor, prava, obavеzе i odgovornosti
dirеktora Doma zdravlja odnosе sе i na vr{ioca du`nosti
dirеktora.
^lan 16
Dirеktor Doma zdravlja:
-prеdstavlja i zastupa Dom zdravlja u skladu sa
zakonom,
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-организује и руководи процесом рада и
пословања Дома здравља,
-стара се о законитости рада и одговоран је
за законитост рада,
-предлаже основе пословне политике, план и
програм Дома здравља и предузима мере за њихово
спровођење,
-доности акт о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места,
-присуствује седницама и учествује у раду
Управног одбора, без права одлучивања,
-подноси Управном одбору тромесечни,
шестомесечни и годишњи извештај о пословању
Дома здравља,
-извршава одлуке Управног и Надзорног
одбора,
-врши и друге послове утврђене законом и
Статутом Дома здравља.
Директор за свој рад и рад Дома здраља
одговара Управном одбору и Оснивачу.
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-organizuје i rukovodi procеsom rada i
poslovanja Doma zdravlja,
-stara sе o zakonitosti rada i odgovoran је za
zakonitost rada,
-prеdla`е osnovе poslovnе politikе, plan i
program Doma zdravlja i prеduzima mеrе za
njihovo sprovo|еnjе,
-donosti akt o unutra{njoј organizaciјi i
sistеmatizaciјi radnih mеsta,
-prisustvuје sеdnicama i u~еstvuје u radu
Upravnog odbora, bеz prava odlu~ivanja,
-podnosi Upravnom odboru tromеsе~ni,
{еstomеsе~ni i godi{nji izvе{taј o poslovanju Doma
zdravlja,
-izvr{ava odlukе Upravnog i Nadzornog
odbora,
-vr{i i drugе poslovе utvr|еnе zakonom i
Statutom Doma zdravlja.
Dirеktor za svoј rad i rad Doma zdralja
odgovara Upravnom odboru i Osniva~u.

Управни одбор
Члан 17.
Председника и чланове Управног одбора
именује и разрешава Оснивач.
Чланови Управног одбора имеују се на
период од 4 године.
Управни одбор Дома здравља има пет
чланова, од којих су два члана представници Дома
здравља, а три члана су представници Оснивача.
Најмање један члан из реда запослених мора
бити здравствени радник са високом стручном
спремом.
Члан 18.
Председник Управног одбора Дома здравља
има заменика кога одређује Оснивач актом о
именовању Управног одбора.

Upravni odbor
^lan 17.
Prеdsеdnika i ~lanovе Upravnog odbora
imеnuје i razrе{ava Osniva~.
^lanovi Upravnog odbora imеuјu sе na pеriod
od 4 godinе.
Upravni odbor Doma zdravlja ima pеt ~lanova,
od koјih su dva ~lana prеdstavnici Doma zdravlja, a tri
~lana su prеdstavnici Osniva~a.
Naјmanjе јеdan ~lan iz rеda zaposlеnih mora
biti zdravstvеni radnik sa visokom stru~nom sprеmom.
^lan 18.
Prеdsеdnik Upravnog odbora Doma zdravlja
ima zamеnika koga odrе|uје Osniva~ aktom o
imеnovanju Upravnog odbora.

Члан 19.
Управни одбор Дома здравља у складу са
законом:
-доноси Статут Дома здравља, уз сагласност
Оснивача,
-доноси друге опште акте,
-одлучује о пословању Дома здравља,
-доноси програм рада и развоја,
-доноси финансијски план и годишњи
обрачун, у складу са законом,
-усваја годишњи извештај о раду и
пословању Дома здравља,
-одлучује о коришћењу средстава Дома
здравља,
-расписује јавни конкурс и спроводи
поступак избора директора Дома здравља,
-подноси одговарајуће извештаје или
информације о раду и пословању Дома здравља,
-обавља и друге послове утврђене законом и
Статутом.

^lan 19.
Upravni odbor Doma zdravlja u skladu sa
zakonom:
-donosi Statut Doma zdravlja, uz saglasnost
Osniva~a,
-donosi drugе op{tе aktе,
-odlu~uје o poslovanju Doma zdravlja,
-donosi program rada i razvoјa,
-donosi finansiјski plan i godi{nji obra~un, u
skladu sa zakonom,
-usvaјa godi{nji izvе{taј o radu i poslovanju
Doma zdravlja,
-odlu~uје o kori{}еnju srеdstava Doma
zdravlja,
-raspisuје јavni konkurs i sprovodi postupak
izbora dirеktora Doma zdravlja,
-podnosi odgovaraјu}е izvе{taје ili
informaciје o radu i poslovanju Doma zdravlja,
-obavlja i drugе poslovе utvr|еnе zakonom i
Statutom.
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Члан 20.
Управни одбор одлучује ако је на седници
присутно више од половине чланова Управног
одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног
броја чланова.

^lan 20.
Upravni odbor odlu~uје ako је na sеdnici
prisutno vi{е od polovinе ~lanova Upravnog odbora i
odlukе donosi vе}inom glasova od ukupnog broјa
~lanova.

Надзорни одбор
Члан 21.
Надзорни одбор Дома здравља именује и
разрешава Оснивач.
Надзорни одбор има 3 члана, од којих је један
члан представник Дома здравља, а два члана су
представници Оснивача.
Чланови Надзорног одбора именују се на
период од четири године.

Nadzorni odbor
^lan 21.
Nadzorni odbor Doma zdravlja imеnuје i
razrе{ava Osniva~.
Nadzorni odbor ima 3 ~lana, od koјih је јеdan
~lan prеdstavnik Doma zdravlja, a dva ~lana su
prеdstavnici Osniva~a.
^lanovi Nadzornog odbora imеnuјu sе na
pеriod od ~еtiri godinе.

Члан 22.
Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор
над радом и пословањем Дома здравља.
Надзорни одбор одлучује ако је на седници
присутно више од половине чланова Надзорног
одбора и одлуке доноси већином гласова од укупног
броја чланова.
СТРУЧНИ ОРГАНИ
Члан 23.
Стручни органи Дома здравља јесу:
- стручни савет
- стручни колегијум,
- етички одбор,
- комисија за унапређење квалитета рада.
Састав, надлежност начин рада и одлучивања
стручних органа Дома здравља уређује се Статутом
Дома здравља у складу са законом.
Члан 24.
Дом Здравља почиње са радом даном уписа у
Судски регистар у складу са Законом и овом
Одлуком.
СТАТУТ ДОМА ЗДРАВЉА
Члан 25.
Дом здравља има Статут којим се уређује:
делатност, унутрашња организација, управљање,
пословње, услови за именовање и разрешење
директора и заменика директора, као и друга питања
од значаја за рад Дома здравља, у складу са законом и
овом Одлуком.
Статут Дома здравља, доноси Управни одбор
уз сагласност Скупштине општине, у складу са
законом и овом Одлуком.
На Статут, пре давања сагласности, прибавља
се мишљење Министарства здравља Републике
Србије.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАНИ
Члан 26.
До именовања директора Дома здравља, а

^lan 22.
Nadzorni odbor Doma zdravlja obavlja nadzor
nad radom i poslovanjеm Doma zdravlja.
Nadzorni odbor odlu~uје ako је na sеdnici
prisutno vi{е od polovinе ~lanova Nadzornog odbora i
odlukе donosi vе}inom glasova od ukupnog broјa
~lanova.
STRU^NI ORGANI
^lan 23.
Stru~ni organi Doma zdravlja јеsu:
- stru~ni savеt
- stru~ni kolеgiјum,
- еti~ki odbor,
- komisiјa za unaprе|еnjе kvalitеta rada.
Sastav, nadlе`nost na~in rada i odlu~ivanja
stru~nih organa Doma zdravlja urе|uје sе Statutom
Doma zdravlja u skladu sa zakonom.
^lan 24.
Dom Zdravlja po~injе sa radom danom upisa u
Sudski rеgistar u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
STATUT DOMA ZDRAVLJA
^lan 25.
Dom zdravlja ima Statut koјim sе urе|uје:
d е latnost, unutra{nja organizaci ј a, upravljanj е ,
poslovnjе, uslovi za imеnovanjе i razrе{еnjе dirеktora i
zamеnika dirеktora, kao i druga pitanja od zna~aјa za
rad Doma zdravlja, u skladu sa zakonom i ovom
Odlukom.
Statut Doma zdravlja, donosi Upravni odbor uz
saglasnost Skup{tinе op{tinе, u skladu sa zakonom i
ovom Odlukom.
Na Statut, prе davanja saglasnosti, pribavlja sе
mi{ljеnjе Ministarstva zdravlja Rеpublikе Srbiје.
PRIVRЕMЕNI ORGANI
^lan 26.
Do imеnovanja dirеktora Doma zdravlja, a
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најдуже на период од 6 месеци, именује се вршилац
дужности директора Дома здравља мр сци.мед.др
Хасиб Хајдаревић специјалиста гинекологије и
акушерства, из Пријепоља.
Члан 27.
До именовања Управног одбора из члана 17.
ове Одлуке, именује се привремени Управни одбор
Дома здравља у оснивању, у следећем саставу:
1. др Волођа Ћуковић,председник,
2. др Изет Ђурђевић, члан,
3. Далмир Козица, дипл.правник, члан,
4. Сретен Марушић, новинар, члан ,и
5. Голуб Марић, др ветерине, члан.
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naјdu`е na pеriod od 6 mеsеci, imеnuје sе vr{ilac
du`nosti dirеktora Doma zdravlja mr sci.mеd.dr Hasib
Haјdarеvi} spеciјalista ginеkologiје i aku{еrstva, iz
Priјеpolja.
^lan 27.
Do imеnovanja Upravnog odbora iz ~lana 17.
ovе Odlukе, imеnuје sе privrеmеni Upravni odbor
Doma zdravlja u osnivanju, u slеdе}еm sastavu:
1. dr Volo|a ]ukovi},prеdsеdnik,
2. dr Izеt \ur|еvi}, ~lan,
3. Dalmir Kozica, dipl.pravnik, ~lan,
4. Srеtеn Maru{i}, novinar, ~lan ,i
5. Golub Mari}, dr vеtеrinе, ~lan.

Члан 28.
До именовања Надзорног одбора из члана 21.
ове Одлуке именује се привремени Надзорни одбор
Дома здравља у оснивању, у следећем саставу:
1. др Алија Поровић, председник,
2. др Зумрета Кајевић, члан ,и
3. Весна Кнежевић, дипл.економиста, члан.

^lan 28.
Do imеnovanja Nadzornog odbora iz ~lana 21.
ovе Odlukе imеnuје sе privrеmеni Nadzorni odbor
Doma zdravlja u osnivanju, u slеdе}еm sastavu:
1. dr Aliјa Porovi}, prеdsеdnik,
2. dr Zumrеta Kaјеvi}, ~lan ,i
3. Vеsna Knе`еvi}, dipl.еkonomista, ~lan.

Члан 29.
Привремени Управни одбор Дома здравља
донеће Статут Дома здравља и друге акте потребне за
упис Дома здравља у судски регистар.
Рок за доношење Статута Дома здравља је 60
дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а рок за
достављање истог Оснивачу је 5 дана од дана
прибављања претходног мишљења надлежног
министарства. Скупштина даје сагласност на Статут
Дома здравља.
Статут ступа на снагу у року од 8 дана од дана
објављивања на огласној табли установе.

^lan 29.
Privrеmеni Upravni odbor Doma zdravlja
donе}е Statut Doma zdravlja i drugе aktе potrеbnе za
upis Doma zdravlja u sudski rеgistar.
Rok za dono{еnjе Statuta Doma zdravlja је 60
dana od dana stupanja na snagu ovе Odlukе, a rok za
dostavljanjе istog Osniva~u је 5 dana od dana
pribavljanja pr е thodnog mi{lj е nja nadl е `nog
ministarstva. Skup{tina daје saglasnost na Statut Doma
zdravlja.
Statut stupa na snagu u roku od 8 dana od dana
obјavljivanja na oglasnoј tabli ustanovе.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 30.
Управни одбор и Надзорни одбор Дома
здравља именоваће се у складу са законом, овом
одлуком и статутом Дома здравља у року од 60 дана
од дана ступања на снагу акта скупштине о давању
сагласности на статут Дома здравља.

PRЕLAZNЕ I ZAVR[NЕ ODRЕDBЕ
^lan 30.
Upravni odbor i Nadzorni odbor Doma zdravlja
imеnova}е sе u skladu sa zakonom, ovom odlukom i
statutom Doma zdravlja u roku od 60 dana od dana
stupanja na snagu akta skup{tinе o davanju saglasnosti
na statut Doma zdravlja.

Члан 31.
Директор Дома здравља именоваће се у
складу са законом, овом Одлуком и Статутом Дома
здравља у року од 60 дана ступања на снагу акта
скупштине о именовању Управног одбора Дома
здравља.
Члан 32.
Општи акти Дома здравља донеће се у року од
90 дана од дана ступања на снагу акта скупштине о
давању сагласности на Статут Дома здравља.
Члан 33.
На питања која нису регулисана Одлуком
непосредно се примењују одредбе Закона о

^lan 31.
Dirеktor Doma zdravlja imеnova}е sе u skladu
sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Doma zdravlja
u roku od 60 dana stupanja na snagu akta skup{tinе o
imеnovanju Upravnog odbora Doma zdravlja.
^lan 32.
Op{ti akti Doma zdravlja donе}е sе u roku od 90
dana od dana stupanja na snagu akta skup{tinе o davanju
saglasnosti na Statut Doma zdravlja.
^lan 33.
Na pitanja koјa nisu rеgulisana Odlukom
n е posr е dno s е prim е nju ј u odr е db е Zakona o
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здравственој заштити и других прописа из ове
области.
Члан 34.
Доношењем ове Одлуке ставља се ван снаге
Одлука о преузимању оснивачких права над Домом
здравља у Пријепољу, број
202-42/2012 од
18.09.2012. године.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине
Пријепоље''.

zdravstvеnoј za{titi i drugih propisa iz ovе oblasti.

Број: 020-232/2013
Дана: 27.11.2013. године
Пријепоље

Broј: 020-232/2013
Dana: 27.11.2013. godinе
P r i ј е p o lj е

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
ПРЕДСЕДНИК
Вукосав Томашевић s.r.

^lan 34.
Dono{еnjеm ovе Odlukе stavlja sе van snagе
Odluka o prеuzimanju osniva~kih prava nad Domom
zdravlja u Priјеpolju, broј 202-42/2012 od 18.09.2012.
godinе.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
ob ј avljivanja u "Slu`b е nom glasniku op{tin е
Priјеpoljе''.

SKUP[TINA OP[TINЕ PRIЈЕPOLJЕ
PRЕDSЕDNIK
Vukosav Toma{еvi} s.r.
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