На основу члана 130. став 3. и члана 135. став 2. тачка 3) Закона о здравственој
заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 –др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13
–др. закон и 93/14), члана 66. став 1. и став 3, у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 127/09 и 83/14 – др. закон) и члана 32. став
1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13пречишћен текст), Скупштина Града Пожаревца, на седници од 25.10.2015. године, доноси
РЕШЕЊЕ
о разрешењу дужности директора установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу
I
Разрешава се Милош Самарџић, доктор стоматологије из Пожаревца дужности
директора установе Дом здравља Пожаревац у Пожаревцу.
II
Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Града Пожаревца“.
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет
страници града Пожаревца.
Образложење
Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 130. став 3. и члану 135.
став 2. тачка 3) Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 –др.
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 –др. закон и 93/14), члану 66. став 1. и став 3, у вези са
чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 127/09
и 83/14 – др. закон) и члану 32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца („Службени
гласник Града Пожаревца“, бр. 4/13-пречишћен текст).
Чланом 130. став 3. Закона о здравственој заштити прописано је да директора
здравствене установе именује и разрешава оснивач.
Чланом 135. став 2. тачка 3) прописано је да ће оснивач здравствене установе разрешити
директора пре истека мандата ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује
већу штету здравственој установи или тако занемарује или несавесно извршава своје обавезе да
су настале или могу настати веће сметње у раду здравствене установе.
Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи је прописано је да Скупштина
општине, у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и
разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, у складу са законом.
Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају
послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и
статутом града, а став 3. истог члана прописује да одредбе овог закона које се односе на
скупштину општине примењују се на градску скупштину.
Чланом 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина
општине, у складу са законом доноси прописе и друге опште акте.
Чланом 32. став 1. тачка 10) Статута Града Пожаревца прописано је да Скупштина
Града, у складу са законом именује и разрешава управне и надзорне одборе и директоре јавних
предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, у складу са законом.
Градско веће Града Пожаревца је на седници одржаној дана 8. јуна 2015. године,
разматрало Извештај о раду Дома здравља Пожаревац за 2014. годину и Извештај о
финансијском пословању Дома здравља Пожаревац по завршном рачуну за 2014. годину и
утврдило да Дом здравља, као Установа примарне заштите није реализовала задатке
предвиђене Годишњим програмом пословања за 2014. годину.
Из изјашњења директора на седници Градског већа, одржаној дана 8. јуна 2015. године,
утврђено је да исти није упознат са свим сегментима рада и функционисања ове установе. Из
наведених разлога Градско веће Града Пожаревца је утврдило предлог решења којим се не
даје сагласност на Извештај о раду Дома здравља Пожаревац за 2014. годину и на Извештај о
финансијском пословању Дома здравља Пожаревац по завршном рачуну за 2014. годину, који
је усвојен Одлуком Управног одбора бр. 758/4 од 5.3.2015. године и доставило га Скупштини
Града на даљи поступак и одлучивање.
Скупштина Града Пожаревца је на основу предлога Градског већа Града Пожаревца на
седници одржаној 16. јуна 2015. године, донела Решење бр. 01-06-114/14а („Службени гласник

Града Пожаревца“, бр. 6/15) којим није дата сагласност на Извештај о раду Дома здравља
Пожаревац за 2014. годину и на Извештај о финансијском пословању Дома здравља Пожаревац
по завршном рачуну за 2014. годину, који је усвојен Одлуком Управног одбора бр. 758/4 од
5.3.2015. године.
Чланом 23. став 1. тачка 5) Статута Дома здравља Пожаревац („Службени гласник града
Пожаревца“, бр.1/11), прописано је да је директор Дома здравља одговоран за извршење
финансијског плана и програма рада Дома здравља у складу са законом, а у тачка 14) истог
члана прописује да је директор Дома здравља наредбодавац за извршење финансијског плана и
програма рада Дома здравља.
Члан 24. став 3. тачка 2) Статута Дома здравља Пожаревац прописује да се разрешење
директора може извршити ако обавља функцију супротно одредбама закона и овог статута.
Обзиром да Скупштина Града Пожаревца није усвојила Извештај о раду и Извештај о
финансијском пословању Установе Дом здравља Пожаревац, а да је за извршење програма рада
и финансијског плана одговоран директор Дома здравља, који занемарује и несавесно извршава
своје обавезе, јер по сопственом признању није упознат са свим сегментима рада и
функционисања ове установе примарне здравствене заштите, да би се спречио настанак већих
сметњи у раду Дома здравља Пожаревац, донета је одлука као у диспозитиву.
Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке
Процењујући финансијске ефекте предлога Решења на буџет Града Пожаревца утврђено
је да спровођење предлога овог Решења не изискује посебна средства нити има финансијског
ефекта на буџет града Пожаревца.
Правно средство: Против овог решења може се поднети тужба Вишем суду у
Пожаревцу у року од 30 дана од дана пријема решења.

У Пожаревцу, 25.10.2015. године

Број: 01-06-218/16a

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
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