На основу члана 42. и 43. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“,
број 45/2013), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/08) члана 41. и 138. Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник
Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“ број 11/13) и
члана 128. Пословника Скупштине општине Владичин Хан („Службени гласник Града
Врања“, број 15/10), Скупштина општине Владичин Хан, на седници одржаној дана
05.12.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље (у даљем тексту Савет) у циљу обављања послова
и задатака из области заштите права пацијената.
Члан 2.
Савет је овлашћен да обавља следеће послове и задатке:
1. разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу
достављених и прикупљених доказа и утврђивање чињеница,
2. о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора
здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и
даје одговарајуће препоруке,
3. разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената
на територији јединице локалне самоуправе и предлаже мере за заштиту и промоцију
права пацијената,
4. подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и министарству
надлежном за послове здравља,
5. обавља и друге послове у складу са Законом о локалној самоуправи и Статутом
Општине.
Савет за здравље извештај из става 1. тачке 4. доставља Заштитнику грађана, ради
информисања и остваривања потребне сарадње са Заштитником.
Члан 3.
Савет за здравље је обавезан да у свом раду поступа у складу са прописима којима
се уређује заштита података о личности.

Члан 4.
Савет чине укупно пет чланова и то: представник локалне самоуправе, представник
удружења грађана из реда пацијената, представници здравствених установа са територије
јединице локалне самоуправе, представник надлежне филијале Републичког фонда за
здравствено осигурање.
Члан 5.
Председника и чланове Савета именује Скупштина Општине Владичин Хан на
период од 4 године.
Члан 6.
Седнице Савета сазива председник Савета, уколико је он спречен или не сазива
седнице, седницу ће сазвати председник Скупштине.
Савет доноси одлуке већином гласова присутних чланова.
Члан 7.
Стручне и административно – техничке послове за потребе Савета вршиће службе
Општинске управе.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Града Врања.
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