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БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА
ЗДРАВЉЕ

представник Националне службе за запошљавање,
представник
Спортског
савеза,
представник
Интерресорне комисије, као и представници других
институција и организација за којима се укаже
потреба.
Чланови Савета за задравље 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.

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.

1
На основу члана 38. и 42. Закона о правима
пацијената („Сл. гласник РС“, број 45/2013) и члана
17. и 51. Статута општине Књажевац („Сл. лист
општине Књажевац“, број 4/2009 и 10/2015),
Општинско веће општине Књажевац, на седници
одржаној дана 16.09.2016. године, донело је

Члан 2.
Члан 6.
За чланове Савета за здравље именују се:
За председника:
др
спец.
мед.
Микица
Видојевић,
представник општине Књажевац,
За чланове:
примариус др Весна Тасић, начелник
Службе опште медицине, представник
Здравственог центра,
др
сци. мед. Срђан Стефановић,
представник приватних предузетника у
здравству,
Биљана Станојевић, представник Филијале
Републичког
фонда
за
здравствено
осигурање- испостава Књажевац,
Саша
Игњатовић,
представник
Геронтолошког центра Књажевац,
Бранкица Милошевић, представник локалне
самоуправе,
Драгана Маринковић, представник локалне
самоуправе,
Љиља Миленковић, представник локалне
самоуправе,
Ана Ранђеловић из Књажевца, ул. Васе
Пелагића 11, представник Удружења
грађана из реда пацијената.
Члан 3.
Мандат чланова ужег састава Савета за
здравље траје 4 (четири) године.
Члан 4.
Савет за здравље, кад то налажу околности
у циљу унапређење 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 Завода за јавно здравље
Књажевац, представници институција образовања,

Савет за здравље, образован је у јединици
локалне самоуправе у складу са законом којим се
уређује јединица локалне самоуправе, поред
задатака утврђених статутом, односно одлуком
јединице локалне самоуправе обавља и одређене
задатке из 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 којој се приговор
односи и даје одговарајуће препоруке;
Разматра извештаје саветника пацијената,
прати остваривање права пацијената на
територији јединице локалне самоуправе, и
предлаже мере заштите и промоцију права
пацијената;
Подноси годишњи извештај о свом раду и
предузима мере за заштиту права
пацијената, надлежном органу јединице
локалне самоуправе, као и министарству
надлежном за послове здравља.
Овај извештај се, ради информисања и
остваривања потребне сарадње, доставља
и Заштитнику грађана.
Члан 7.
Савет за здравље подноси извештај о свом
раду Општинском већу и Здравственом Савету
Републике Србије.
Члан 8.
Савета

Разрешавају се чланови ужег састава
за здравље именовани Одлуком о
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образовању Локалног савета за здравље, број 51011/2013-09 од 01.11.2013. године и број 510-9/201509 од 30.11.2015. године.
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу општине
Књажевац“.
Број:510-10/2016-09
16.09.2016. године
Књажевац
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
мр Милан Ђокић
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