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1. Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра 
непокретности по зонама на територији општине Чајетина; 

2. Одлука о остваривању права на повлашћену вожњу у 
јавном превозу путника за 2018.годину; 

3. Одлука о признавању права на родитељски додатак и 
трошкове вантелесне оплодње за 2018.годину; 

4. Решење о именовању Локалног савеза за здравље 
општине Чајетина. 
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На основу члана 6, 7а i 36. Закона о порезима на имовину ( “Сл. гласник 
РС” бр. 26/01, ''Сл.лист СРЈ '', бр. 42/2002-одлука СУС и ''Сл.гласник РС'', бр. 
80/2002-др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 10 /2010,24/2011,78/2011,57/2012-
одлука УС, 47/2013 и 68/2014-др.закон), и члана 59. Статута општине Чајетина, 
(„Службени лист општине Чајетина бр. 7/08) Општинско веће  општине 
Чајетина, на  седници одржаној  24. новембра 2017.године, је донело  

 
 

ЗАКЉУЧАК 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ КВАДРАТНОГ МЕТРА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА  НА  ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ЧАЈЕТИНА 

 
 

Члан 1. 
 

 
Овом Одлуком у складу са Законом о порезима на имовину одређују се 

просечне цене квадратног метра непокретности за сваку од зона посебно, а 
ради одређивања вредности непокретности у поступку утврђивања пореза на 
имовину пореским обвезницима који не воде пословне књиге за пореску 2018. 
годину. 

 
Члан 2. 

 
 

УТВРЂУЈУ СЕ просечна цена непокретности по зонама на територији 
општине Чајетина  и то: 

 
 

(1) ЕКСТРА ЗОНА  –  најопремљенија зона 

 
 
 

Редни 
број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 33.000,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 165.000,00 

5. Куће за становање 66.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за 
обављање делатности 

275.000,00 

7. Гараже и гаражна места 58.300,00 
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(2) ЗОНА 1  
 
 

Редни 
број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 25.000,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 120.000,00 

5. Куће за становање 50.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за 
обављање делатности  

150.000,00 

7. Гараже и гаражна места 40.000,00 

 
 
3) ЗОНА 2  
 
 

Редни 
број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 20.000,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 100.000,00 

5. Куће за становање 40.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за 
обављање  делатности  

80.000,00 

7. Гараже и гаражна места 30.000,00 

 
 
4) ЗОНА 3 
 
 

Редни 
број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 500,00 

2. Пољопривредно земљиште / 

3. Шумско земљиште / 

4. Станови 80.000,00 

5. Куће за становање 35.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за 
обављање  делатности   

50.000,00 

7. Гараже и гаражна места 20.000,00 
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5) ЗОНА 4  
 

Редни 
број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 20.000,00 

2. Пољопривредно земљиште 90,00 

3. Шумско земљиште 60,00 

4. Станови 40.000,00 

5. Куће за становање 35.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за 
обављање  делатности 

80.000,00 

7. Гараже и гаражна места 20.000,00 

 
 
6) ЗОНА 5  
 

Редни 
број 

Врста непокретности Цена по м2 

1. Грађевинско земљиште 500,00 

2. Пољопривредно земљиште 5,00 

3. Шумско земљиште 6,00 

4. Станови 17.000,00 

5. Куће за становање 17.000,00 

6. Пословне зграде и други грађ.објекти за 
обављање  делатности 

          
23.000,00 

7. Гараже и гаражна места 11.000,00 

 
 

Члан 3. 
 

Овај Закључак објавити у “Службеном листу општине Чајетина” и на 
интернет страни званичне презентације општине Чајетина.                                                                   
 

Члан 4. 
 
             Овај Закључак ступа на снагу даном објављивања у “Службеном листу  
општине Чајетина” а примењиваће се од 01.јануара 2018. године.  
 
 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-109/2017- 01 од  24. новембра  2017.године   

 
   
                                                                             

                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                                                   Милан   Стаматовић 
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На основу члана 2о тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( ''Службени 
гласник РС'' бр. 129/2007 ) , члана 15. тачка 6. и члана 59. Статута општине 
Чајетина (  '' Службени лист општине  Чајетина'' број 7/2008), Општинско веће 
општине Чајетина на седници одржаној  24. новембра 2017.године, донело је 
 
 

ОДЛУКУ О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА  
НА ПОВЛАШЋЕНУ  ВОЖЊУ У ЈАВНОМ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 

ЗА 2018.годину 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се право на повлашћену вожњу у јавном 
градском и приградском превозу путника за 2018.годину. 
 

Члан 2. 
 

 Право на повлашћену вожњу остварује се као : 
 

- право на бесплатну годишњу карту; 
- право на годишњу карту уз сопствено учешће од 3о %. 

 
Члан 3. 

 
Право на бесплатну годишњу карту за јавни превоз имају ; 

 
 
 - добровољни даваоци крви који су крв дали преко 5о пута ; 
 - чланови удружења дистрофичара; 
 - чланови удружења параплегичара; 
 - чланови удружења оболелих од мултипле склерозе; 

- чланови удружења дијализних трансплатираних и хроничних бубрежних 
болесника; 

 - чланови удружења глувих и наглувих; 
 - чланови савеза слепих и слабовидих лица; 
 - пратиоци слепих лица; 
 - ратни војни инвалиди  из оружаних сукоба после 17.08.1990.године; 

- права на породичну инвалиднину по основу палог борца из оружаних 
сукоба после 17.08.1990. године; 

 - цивилни инвалиди рата; 
 - мирнодопски војни  инвалиди; 
 - инвалидна лица која су корисници туђе неге и помоћи и 

- лица у стању социјалне потребе по основу потврде издате од Центра за 
социјални рад, 

- лица преко 80 година живота. 
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Члан 4. 

 
 Право на годишњу карту за јавни превоз путника уз сопствено учешће од 
30 % имају лица преко 65 година живота . 
 
 
 

Члан 5. 
 

 Лица из члана 4.- ове одлуке  остварују право на повлашћену вожњу под 
условом да изврше уплату 3о %  од цене  месечне карте на релацији Златибор 
–Бела Земља за месец у коме подносе захтев. 

 
 

Члан 6. 
 

 Захтев за издавање  карте за повлашћену вожњу предаје се Општинској 
управи уз потребну документацију за остваривање права ( лична карта, 
лекарско уверење , потврда, исечак од пензије...) 
 

Члан 7. 
 

 Средства за остваривање права по основу ове одлуке обезбеђују се у 
буџету општине. 
 

Члан 8. 
 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог  дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине  Чајетина '' , а примењиваће се од 1. јануара 
2018.године. 
 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02- 108 /2017- 01 од  24. новембра 2017.године 

 
 
 

                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                              Милан Стаматовић 
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На основу члана 45.  Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник 
РС'', број 129/2007)  , члана 59.Статута општине  Чајетина  ( ''Службени лист 
општине Чајетина '', број 7/2008 ) и Одлуке о буџету општине Чајетина за       
2018 .годину( ''Службени лист општине Чајетина'', број 12/2017) , Општинско 
веће општине Чајетина , на седници одржаноj 24.  новембра 2017.године , 
донело је 
 

 ОДЛУКУ  О  
ПРИЗНАВАЊУ ПРАВА НА РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК  И 

ТРОШКОВА  ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ  ЗА  2018.годину 
 
 

Члан 1. 
 
 

 Овом  одуком утврђују се права на родитељски додатак за прворођено , 
другорођено , трећерођено и свако наредно дете и за утврђивање  накнаде за 
вантелесну оплодњу, на подручју општине Чајетина за 2018.годину. 
 

Члан 2. 
 

 Право на родитељски додатак  за прворођено дете износи 75.000,00 
динара , за другорођено  100.000,00 динара , за трећерођено и  свако наредно 
дете  150.000,00 динара.  

 Право на родитељски додатак оствариће се ако бар један од родитеља 
има пребивалиште на подручју општине Чајетина најмање 36 месеци  пре 
подношења  захтева.   
 О висини дела накнаде за вантелесну оплодњу одлучује Општинско веће 
у зависности од броја захтева и висине расположивих средстава у оквиру 
позиције буџета. 

Члан 3. 
 

 Право на накнаду дела трошкова за вантелесну оплодњу, остварују  
мајке односно будуће мајке или отац , држављани Републике Србије, које имају 
пребивалиште на подручју општине Чајетина  најмање 36  месеци пре 
подношења захтева . 
 

Члан 4. 
 

 О правима из ове одлуке  у првостепеном поступку одлучује  Општинска  
управа Чајетина- Одсек за општу управу и заједничке послове општине 
Чајетина. 
  

Члан 5. 
 

 Уз захтев за стварање права на родитељски додатак  , прилажу се 
следећа  документа, и то: 
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- извод из књиге  рођених; 
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- фотокопија здравствене књижице; 
- фотокопија личне карте , односно потврда о пребивалишту; 
- фотокопија картице текућег рачуна ; 

 
 

Члан 6. 
 

 Уз захтев за  накнаду трошкова за вантелесну оплодњу прилажу се 
следећа документа , и то:  
 

- фотокопија личних карта за брачне другове; 

- потврда о висини остварених прихода у претходна три месеца у 

односу на месец у коме се подноси захтев, односно уверење 

Националне службе за запошљавање за незапослена лица ; 

- потврду  Републичког завода за здравствено осигурање да су  три 

пута били у поступку вантелесне оплодње. 

 
Члан 7. 

 
 
 На основу донетог решења исплату ће вршити  служба рачуноводства 
Општинске праве  Чајетина. 
 

Члан 8. 
 
 Ова одлука ће се примењивати од 1.јануара 2018.године. 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-107/2017-01 од  24. новембра  2017 .године 

 
 
 

                                                ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНСКОГ  ВЕЋА, 
                                                          Милан  Стаматовић 
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На основу  члана 13. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник 
РС'', број 107/05, 72/09-др. Закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12 , 45/13-др.закон , 
93/14 , 96/15 и 106 / 15 ) , члана 42. Закона о правима пацијената ( ''Службени 
гласник  РС'', број 45/13 ) и члана 22. Одлуке  о Општинском већу ( ''Општински 
службени гласник '' , број 28/04 и ''Службени лист оштине Чајетина'', број 7/05 и 
4/06) , Општинско веће општине Чајетина на седници одржаној 24. новембра 
2017.године , донело је 
 
 

  Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 РАЗРЕШАВАЈУ се досадашњи чланови  Локалног савета за здравље 

општине Чајетина , због истека мандатa , и то : 

  

 1. Ружица Ресимић из Чајетине из реда локалне самоуправе; 

 2. Милица Жиловић из Чајетине из реда локалне самоуправе; 

 3. Зорка Диковић из  Бранежаца из реда корисника услуга; 

 4. Мирјана Лазовић  из Чајетине из реда здравствене установе  , 

 5. Зденка Дабић из Чајетине, из реда Републичког фонда за здравствено 

осигурање  и 

 6. Биљана Мијовић, из Ужице ,из реда Завода за јавно здравље Ужице. 

II 

 

Решење доставити: именованим, Дому здравља Чајетина и архиви 
Општинског већа. 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-110/2017-01 од 24.новембра 2017.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                        Милан   Стаматовић 
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На основу  члана 13. Закона о здравственој заштити ( ''Службени гласник 
РС'', број 107/05, 72/09-др. Закон, 88/10,99/10, 57/11, 119/12 , 45/13-др.закон , 
93/14 , 96/15 и 106 / 15 ) , члана 42. Закона о правима пацијената ( ''Службени 
гласник  РС'', број 45/13 ) и члана 22. Одлуке  о Општинском већу ( ''Општински 
службени гласник '' , број 28/04 и ''Службени лист оштине Чајетина'', број 7/05 и 
4/06) , Општинско веће општине Чајетина на седници одржаној 24. новембра 
2017.године , донело је 
 
 

  Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 У Локални савет за здравље  општине Чајетина, даном доношења овог 

решења  , на мандатни период од четири године , именују се следећа лица, и 

то: 

 1. др. Биљана Мијовић  из Ужица,  из реда Завода за јавно здравље 

Ужице, 

 2. др. Гордана Бојовић из  Дренове  ,из реда локалне самоуправе; 

 3. Зорка Диковић из  Бранежаца ,из реда корисника услуга; 

 4. Мирјана Лазовић  из Чајетине ,из реда здравствене установе  , 

 5. Зденка Дабић из Чајетине, из реда Републичког фонда за здравствено 

осигурање . 

II 

 Посебним решењем Општинске управе утврдиће се висина накнаде за 

рад чланова савета. 

III 

Решење доставити: именованим, Дому здравља Чајетина и архиви 
Општинског већа. 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА 
Број: 02-110-1/2017-01 од 24.новембра 2017.године 

 

                                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, 
                                                        Милан   Стаматовић 
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