
         Н А Ц Р Т 

Скупштина општине Врњачка Бања на __ седници одржаној дана_____2017.године  на 

основу чл.15. Закона о јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', бр.15/16), чл.38. став 1. и 42.  Закона о 

правима пацијената (''Сл.гласник РС'', бр.45/13), чл.40.Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр.23/16 – пречишћен текст) и чл.38. Пословника Скупштине општине 

Врњачка Бања  („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16 – пречишћен текст),  донела је 
 

ОДЛУКУ 

о изменама и допунама Одлуке о образовању Савета за здравље за територију општине Врњачка 

Бања 
 

Члан 1. 

У чл. 2.ставу 1. Одлуке о образовању Савета за здравље за територију општине Врњачка 

Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.19/13), број: ''5'', се мења у број: ''7''. 
 

Члан 2. 

У чл.2.став 2, се мења и гласи:  

''Три члана Савета именују се из реда локалне самоуправе, један представник удружења 

грађана из реда пацијената, три из реда здравствених установа са територије локалне самоуправе,  

један из реда надлежне филијале Републичког фонда за здравствено осигурање и један представник 

надлежног Завода за јавно здравље''. 
 

Члан 3. 

 У чл.4.додаје се став 2.који гласи: 

 ''Поред задатака из става 1. овог члана, Савет обавља и одређене послове из области 

деловања јавног здравља, у складу са чл. 15. Закона о јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', бр.15/16)''. 
 

Члан 4. 

 У чл.5. у ставу 3. текст: ''у складу са Одлуком о накнадама за рад одборника, чланова 

Општинског већа и чланова радних тела'', мења се у текст: ''о чему ће Председник општине донети 

посебно решење''. 
 

Члан 5. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном листу општине 

Врњачка Бања''. 
 

Члан 6. 

 На основу ове одлуке, Скупштина општине Врњачка Бања ће посебним решењем именовати 

председника, заменика председника и чланове Савета за здравље. 

 Именовањем Савета, у складу са ставом 1.овог члана, престаје мандат члановима Савета за 

здравље за територију општине Врњачка Бања  (''Сл.лист општине Врњачка Бања'',  21/13 и 18/16), о 

чему Скупштина општине доноси посебно решење. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 510-__/17 од _____2017.године 
 

О б ра з л о ж е њ е 

 Правни основ и разлози за доношење Одлуке: Правни основ за доношење ове Одлуке, 

садржан је у одредби члана 38. став 1. Закона о правима пацијената, тако што је прописано да  

заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе, одређивањем лица које обавља 

послове саветника за заштиту права пацијената и образовањем савета за здравство. 

 На основу овог закона, Скупштина општине је донела Одлуку о образовању Савета за 

здравље за територију општине Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.19/13). 

 У међувремену је донет Закон о јавном здрављу (''Сл.гласник РС'', бр.15/16), којим је у 

чл.15.прописано следеће: 

''Савет за здравље, основан у складу са Законом о правима пацијената у свом саставу, поред 

чланова утврђених законом којим се уређује област права пацијената, мора имати најмање једног 

представника надлежног института или завода за јавно здравље.  

 



Савет за здравље може имати и друге представнике учесника у систему јавног здравља. 

Савет за здравље, образован у јединици локалне самоуправе, поред задатака утврђених актом 

надлежног органа, односно одлуком јединице локалне самоуправе, као и законом којим се уређује 

област права пацијената, обавља и одређене послове из области деловања јавног здравља, и то:  

1) међусекторску сарадњу, координацију, подстицање, организацију и усмеравање спровођења 

активности у области деловања јавног здравља на локалном нивоу, заједничком активношћу са 

органом аутономне покрајине, јединицом локалне самоуправе, носиоцима активности и другим 

учесницима у систему јавног здравља;  

2) прати извештаје института и завода за јавно здравље о анализи здравственог стања становништва 

на територији јединице локалне самоуправе која за то наменски определи средства у оквиру 

посебних програма из области јавног здравља из члана 14. овог закона, као и предлаже мере за 

њихово унапређење, укључујући мере за развој интегрисаних услуга у локалној самоуправи;  

3) доноси предлог плана јавног здравља на локалном нивоу, који усваја скупштина јединице локалне 

самоуправе и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног здравља;  

4) иницира и прати спровођење активности промоције здравља и спровођења мера за очување и 

унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и хроничних незаразних болести, повреда и 

фактора ризика на територији јединице локалне самоуправе кроз посебне програме из области 

јавног здравља;  

5) даје мишљења на извештај о остваривању посебног програма у области јавног здравља, које 

доноси јединица локалне самоуправе;  

6) учествује у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и ванредним ситуацијама 

из члана 11. овог закона;  

7) јача капацитете носилаца активности и учесника у областима деловања јавног здравља;  

8) обавештава јавност о свом раду;  

9) даје подршку раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног здравља на својој 

територији, у складу са законом;  

10) извештава јединице локалне самоуправе и завод односно институт за јавно здравље о свом раду 

у областима деловања јавног здравља.'' 

Одредбама чл..40. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16 

– пречишћен текст), као и  чл.38. Пословника Скупштине општине Врњачка Бања  („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.23/16 – пречишћен текст),  прописано је да Скупштина општине оснива радна тела за 

разматрање питања из њене надлежности и то: радна тела законом прописана; стална радна тела и 

повремена радна тела. 

Разлог за доношење ове одлуке, садржан је у правном основу, одн.Закону о јавном 

здрављу, којим је прописано да Савет за здравље образован на основу Закона о правима пацијената, 

мора имати најмање једног представника надлежног института или завода за јавно здравље.  

  Објашњење основних правних института:  

Чл. 1.и чл.2.нацрта Одлуке се односи на број чланова Савета, имајући у виду да се у Савет  

именују лица по структури прописаној Законом о  правима пацијената, а како је Законом о јавном 

здрављу прописано да се у Савет именује лице, представник надлежног Завода за јавно здравље, 

одн.института, па се тако овим одредбама мења број са 7 на 9 чланова Савета и мења његова 

структура на описан начин. 

У чл.3.Савету се додају и задаци прописани чл.15.Закона о јавном здрављу, наведеним у 

делу-Правни основ и разлози за доношење одлуке. 

 Чл.4.се односи на начин прописивања висине накнаде који за рад у савету, тако што ће 

Председник општине решењем одредити висину ове накнаде. 

 Чл.6. се реализује одлука, тако што ће Скупштина именовати Савет у броју и саставу 

прописаном овом  одлуком, а истовремено донети акт којим ће се разрешити чланове постојећег 

Савета. 

 Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење акта: 

 За спровођење ове Одлуке су потребна  средства, која су  билансирана у буџету општине. 

 

Руководилац Одсека за привреду     НАЧЕЛНИК 

и друштвене делатности     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Живорад Јаћимовић             Славиша Пауновић 

 

 



 

 

Savet za zdravlje  

Član 42  

Savet za zdravlje, obrazovan u jedinici lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim 

se uređuju jedinice lokalne samouprave, pored zadataka utvrđenih statutom, odnosno 

odlukom jedinice lokalne samouprave, obavlja i određene zadatke iz oblasti zaštite prava 

pacijenata, i to:  

1) razmatra prigovore o povredi pojedinačnih prava pacijenata na osnovu dostavljenih i 

prikupljenih dokaza i utvrđenih činjenica;  

2) o utvrđenim činjenicama obaveštava podnosioca prigovora i direktora zdravstvene 

ustanove, odnosno osnivača privatne prakse na koju se prigovor odnosi i daje 

odgovarujuće preporuke;  

3) razmatra izveštaje savetnika pacijenata, prati ostvarivanje prava pacijenata na teritoriji 

jedinice lokalne samouprave i predlaže mere za zaštitu i promociju prava pacijenata;  

4) podnosi godišnji izveštaj o svom radu i preduzetim merama za zaštitu prava pacijenata 

nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, kao i ministarstvu nadležnom za poslove 

zdravlja, a na teritoriji Autonomne pokrajine i organu uprave nadležnom za poslove 

zdravlja.  

Radi informisanja i ostvarivanja potrebne saradnje, izveštaj iz stava 1. tačka 4) dostavlja 

se Zaštitniku građana.  

Savet za zdravlje pored predstavnika lokalne samouprave, čine i predstavnici udruženja 

građana iz reda pacijenata, zdravstvenih ustanova sa teritorije jedinice lokalne 

samouprave, kao i nadležne filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.  

 


