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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

за здравствено осигурање, представници институција
образовања, представник Националне службе за
запошљавање,
представник
Спортског
савеза,
представник
Интересорне
комисије,
као
и
представници других институција и организација за
којима се укаже потреба.
Чланови Савета за здравље у ширем саставу
се позивају по потреби када је неопходан
мултисекторски приступ и укључивање свих битних
партнера у локалној заједници који имају одговорност
за заштиту и унапређење здравља становника
општине Књажевац.

Члан 1.

Члан 5.

1
На основу члана 8. и 13. Закона здравственој
заштити („Сл. гласник РС“, број 107/05, 72/2009,
88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013), члана
42. и 49. Закона о правима пацијената („Сл. гласник
РС“, број 45/2013), члана 51. Статута општине
Књажевац („Сл. лист општина Књажевац“, број 4/2009)
Општинско веће општине Књажевац, на седници
одржаној 01.11.2013. године донело је

Образује се Савет за здравље као посебно
саветодавно радно тело Општинског већа општине
Књажевац.

Савет за здравље обавља послове и задатке у
складу и на начин утврђен одредбама Пословника о
раду Савета за здравље, који ће Савет усвојити на
првој седници.

Члан 2.
Члан 6.
За чланове ужег састава Савета за здравље
именују се:
1. др Љубица Николић, из реда локалне
самоуправе
2. др Микица Видојевић, из Здравственог
центра Књажевац
3. др Срђан Стефановић, из Здравственог
центра Књажевац
4. Драгана Маринковић, из реда локалне
самоуправе
5. Горица Петровић, из реда локалне
самоуправе
Члан 3.
Мандат чланова ужег састава Савета за
здравље траје 4 (четри) године од дана доношења
овог решења.

Савет за здравље
ради на унапређењу
партнерства за здравље ради бољег функционисања
примарне здравствене заштите.
Савет за здравље се стара о развоју
доступности и квалитету здравствене заштите,
планира рад и анализира и извршење рада примарне
здравствене заштите, анализира здравствено стање
становништва и предлаже мере, као и посебне и
превентивне програме у циљу његовог побољшања.
Савет за здравље разматра приговоре о
повреди појединачних права пацијената, разматра
извештаје саветника пацијената, предлаже мере за
заштиту и промоцију права пацијената, обавља и
друге задатке у складу са Законом о правима
пацијената.
Савет за здравље доноси закључке, препоруке
и предлаже мере локалној самоуправи.

Члан 4.

Члан 7.

Савет за здравље, кад то налажу околности у
циљу унапређења и заштите здравља у локалној
заједници, може радити у ширем саставу.
Савет за здравље у ширем саставу чине и
представник Центра за социјални рад за општину
Књажевац, представник Филијале Републичког фонда

Савет за здравље подноси извештај о свом
раду Општинском већу и Здравственом Савету
Републике Србије.

06.НОВЕМБАР 2013

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ“ – БРОЈ 23
Члан 8.

Ово Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања
у
„Службеном
листу
општине
Књажевац“.
Број:510-11/2013-09
01.11.2013. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,,
Милан Ђокић, с.р.
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