ПРЕДЛОГ
На основу члана 15. став 1. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 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.
став 3. Закона о правима пацијената („Сл. гласник РС“, бр. 45/13), члана 41. став 1. тачка 7. и 40.
Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и
156/16) и дописа Министарства здравља бр. 531-02-355/1/2017-07 од 18. децембра 2017. године,
Скупштина општине Димитровград, на седници одржаној дана ________.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
Члан 1.
У Одлуци о образовању Савета за здравље општине Димитровград (“Сл. лист града Ниш”,
бр. 86/16) у члану 2. ставу 1. после алинеје пете додају се алинеје шеста и седма, које гласе:
“ - ДРАГАН МИЛИЋ, представник филијале Републичког фонда за здравствено осигурање;
- РАДМИЛА ЗЕЦ, представник Завода за јавно здравље - Пирот.“
Члан 2.
Задаци Савета су:
1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач локална
самоуправа;
2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница; - о утврђеним чињеницама обавештава
подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне
праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената
Општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради инфомисања
и остваривања потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику грађана.
3. подстиче сарадњу свих здравствених установа и организација са територије општине
Димитровград;
4. прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног здравља општине;
5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама, установама и
организацијама у области здравства;
6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и
здравља становништва у складу са Пословником о раду Савета за здравље.
Члан 3.
Мандат новоизабраних чланова траје до истека мандата Савета за здравље општине
Димитровград, односно истека мандата Скупштине општине Димитровград.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Димитровград“.
Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за
здравље општине Димитровград постоји у члану 15. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник
РС“, бр. 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), где законодавац прописује обавезу да поред осталих чланова Савета се именује
представник надлежне филијале Републичког фонда за здрављствено осигурање, као и
представник Завода за јавно здравље-Пирот, како би састав Савета за здравље био у складу са
Законом.
Основни разлог јесте усаглашавање ове Одлуке са Законом, избор још два члана Савета,
те у том смислу се доноси Решење као у диспозитиву.

Одлуку доставити:
- именованим члановима Савета,
- архиви.

Број________________
У Димитровграду, _____________2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров

