МОДЕЛ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ (ГРАДСКА ОПШТИНА)
Скупштина/ Општинско веће _________, на седници одржаној __________ 2016. године,
на основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС'',107/05,
72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013, 93/2014, 96/15 и 106/15), члана 15. Закона о
јавном здрављу („Службени гласник РС“ бр. 25/16), члана ___________ и 25. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“број 129/07, 83/14), члана Статута
града__________ , члана _____ Статута/Одлуке о Општинском већу („Службени лист
___________“, број ___), члана _____ Пословника о раду Скупштине/Општинског
већа________ („Службени лист _____“, број_) и Одлуке о образовању Савета за здравље
града __________________ („Службени лист _____“, број_) донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ_______________________
I Образује се Савет за здравље општине као стално радно тело градске општине_______
(или Скупштине/Општинског већа _______) на период од _____ (5) година.
II Савет за здравље се образује у следећем саставу:
______________________________________, председник
______________________________________, заменик председника
Чланови:
- ________________, из реда локалне самоуправе градске општине (члан већа задужен за
друштвене делатности, односно здравље, представник управe која се бави пословима
здравља/друштвене делатности)
- ________________, из реда локалне самоуправе градске општине (члан већа задужен за
друштвене делатности, односно здравље, представник управe која се бави пословима
здравља/друштвене делатности)
- ________________, из здравствене установе примарне задравствене заштите
- ________________, из надлежног института/завода за јавно здравље
- ________________, из реда удружења за младе, спортских, еколошких, хуманитарних и
др.
- __________________, из реда удружења пацијента,
- ________________, из реда образовних /васпитних установа
- ________________, из центра за социјални рад
- ________________, из реда савета националних мањина
- ________________, из реда комуналних делатности
- ________________, из Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала округ
(може и из реда заштитника права осигураника).
III Задаци Савета:
1) у области заштите права пацијента надлежан је за дом здравља на свом подручју и
део приватне праксе која пружа здравствену услугу на подручију градске општине

(лекарска/стоматолошка
ординација,
лабораторија,
лабораторија за зубну технику) тако што:

апотека,

амбуланта,

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и пружаоца здравствене
услуге на кога 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
Скупштини/Општинском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне сарадње извештај се доставља и Заштитнику
грађанана.
2) у областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу :
-

мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe, oргaнизaциjа и усмeрaвaњe
спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa општинском нивoу,
зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима града и градске општине, нoсиoцимa
aктивнoсти и другим учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa;

-

праћење извeштajа институтa/зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг
стaњa стaнoвништвa нa тeритoриjи градске општине кoja зa тo нaмeнски oпрeдeли
срeдствa у oквиру пoсeбних прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa из члaнa 14.
Зaкoнa о јавном здрављу, кao и прeдлaгање мeра зa њихoвo унaпрeђeњe;

-

дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу градске општине, који је у
сагласности са планом јавног здрвља на нивоу града, а кojи усвaja скупштинa
градске општине и прaти њeгoвo спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти
jaвнoг здрaвљa;

-

иницирaње и прaћење спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje здрaвљa и спрoвoђeњa
мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa, спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и
хрoничних нeзaрaзних бoлeсти, пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи градске
општине крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;

-

дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг
здрaвљa, кoje дoнoси градска општина;

-

учeствовање у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa у кризним и
вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о јавном здрављу;

-

jaчaње кaпaцитeта нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa;

-

oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;

-

дaвање пoдршке рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и учeсникa у систeму jaвнoг
здрaвљa нa територији градске општине, у склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;

-

извeштaвaње Скупштине/Општинског већа, општинске управе која се бави
пословима јавног здравља, односно здравља и института/завода зa jaвнo здрaвљe
o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa(шестомесечно) ;

-

подношење
годишњег
извештаја
о
раду
и
предузетим
мерама
Скупштини/Општинском већу и институту/заводу зa jaвнo здрaвљe у oблaстимa
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa.

3) обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама
Статута, Пословника Скупштине/ Општинског већа ____________ и одредбама
Пословника Савета за здравље.
Ради информисања и остваривања потребне сарадње годишњи извештаји Савета за
здравље градске општине из области заштите права пацијента и јавног здравља
достављају се и Савету за здравље града__________________.
IV Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.
V Савет може образовати радне тимове за поједина питања из области јавног здравља и
заштите права пацијента.
VI За обављање појединих стручних послова за потребе Савета,
општине/Општинско веће може ангажовати друга правна и физичка лица.

Скупштина

VII Ради реализације задатака Савета из ове Одлуке/Решења средства се обезбеђују у
буџету градске општине.
VIII Председнику, заменику председника и члановима Савета за здравље припада
новчана накнада за учешће у раду Савета. Висина и начин исплате накнаде одређују се
посебним актом који доноси надлежни орган __________________.)
IX Стручне и административне послове за потребе Савета врши _____________________,
односно координатор Савета за здравље. За координатора Савета одређује се
______________________.
X Ову одлуку/решење објавити у „Службеном листу _______________“.

