Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-51/2017-01
Датум: 06.03.2017. године
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Сл. гласник РС’’,бр.107/05, 72/09,
88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), члана 38. став 1 и 42. Закона
о правима пацијената (,,Сл. гласник РС’’, бр. 45/2013), члана 15. Закона о јавном здрављу
(,,Сл. гласник РС’’, бр.25/2016), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“, број 129/2007 И 83/2014 – др. закон) и члана 28. став 1. тачка 9. Статута
општине Црна Трава („Сл. гласник града Лесковца“, број 17/2012)
Скупштина општине Црна Трава, на седници одржаној 06.03.2017. године доноси

ОДЛУКА
О конституисању Савета за здравље општине Црна Трава

I

Конституише се Савет за здравље kao стално радно општине Црна Трава на период од
пет (5) година.

II

Савет за здравље се образује у следећем саставу:
Славољуб Благојевић, председник Савета
Света Тошић, заменик председника Савета
За чланове Савета именују се:
-

-

-

Владан Николић, као представник пацијената
Др Милена Јовановић – управник Огранка ДЗ Власотинце – Црна Трава, као
представник здравствене установе примарне заштите са територије општине Црна
Трава
Смиља Ђорђевић – запослена на пословима Шефа Испоставе филијале Црна
Трава, као представник Републичког фонда за здравствено осигурање, Филијала
РФЗО за Јабланички округ са седиштем у Лесковцу.
Мирослава Димитријевић, прим.спец.соц.медицине, као представник завода за
јавно здравље Лесковац
Јелена Глигоријевић, као представник локалне самоуправе
Иван Синадиновић, као представник локалне самоуправе

III

Задаци савета:
1) у области заштите права пацијената:
- разматра приговоре о повреди појединичних 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;
- подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини општине Црна Трава, министарству надлежном за послове
здравља и Заштитнику грађана.
2) у областима јавног здравља из члана 5. Закона о јавном здрављу:
- међусекторска сарадња, координација, подстицање, организација и усмеравање
спровођења активности у области деловања јавног здравља на нивоу општине,
заједничком активношћу са органима општине, носиоцима активности и другим
учесницима у систему јавног здравља;
- праћење извештаја института/завода за јавно здравље о анализи здравственог стања
становништва на територији општине која за то наменски определи средства у
оквиру посебних програма из области јавног здравља из члана 14. Закона о јавном
здрављу, као и предлагање мера за њихово унапређење, укључујући мере за развој
интегрисаних услуга у општини;
- доношење предлога плана јавног здравља на нивоу општине, који усваја скупштина
општине и прати његово спровођење кроз посебне програме из области јавног
здравља;
- иницирање и праћење спровођења активности промоције здравља и спровођење
мера за очување и унапређење здравља, спречавања и сузбијања заразних и
хроничних незаразних болести, повреда и фактора ризика на територији општине
кроз посебне програме из области јавног здравља;
- давање мишљења на извештај о остваривању посебних програма у области јавног
здравља, које доноси општина;
- учествовање у различитим областима деловања јавног здравља у кризним и
ванредним ситуацијама из члана 11. Закона о јавном здрављу;
- јачање капацитета носилаца активности и учесника у областима деловања јавног
здравља;
- обавештавање јавности о свом раду;
- давање подршке раду и развоју носиоца активности и учесника у систему јавног
здравља на територији општине, у складу са Законом о јавном здрављу;
- извештавање Скупштине и института/завода за јавно здравље о свом раду у
областима деловања јавног здравља (шестомесечно);
- подношење годишњег извештаја скупштини и институту/заводу за јавно здравље у
областима деловања јавног здравља.
3) обављање других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама
Статута општине Црна Трава и одредбама пословника Савета за здравље.

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 пацијената.

VI

За обављање појединих стручних послова за потребе Савета, Скупштина општине
може ангажовати друга правна и физичка лица.

VII Ради реализације задатака Савета из овог Решења, средства се обезбеђују у буџету
општине.
VIII Председнику, заменику председника и члановима Савета за здравље припада новчана
накнада за учешће у раду Савета у висини од 2.500,00 динара у нето износу по
одржаној седници.
IX

Стручне и административне послове за потребе Савета врши Општинска управа.

X

Чланови Савета обавезни су да у свом раду поступају у складу са прописима којима се
уређује заштита података о личности.

XI

Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
града Лесковца“.

XII Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о конституисању Савета за
здравље општине Црна Трава, број 06-52/2015-01 од 19.02.2015. године.
XII Решење доставити свим члановима Савета и истаћи на згради Дома здравља у Црној
Трави.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА
ПРЕДСЕДНИК
Јоца Митић
______________________

