
 На основу члана 13. Закона о здравственој заштити (,,Службени гласник РС'' 

бр. 25/2019 ), члана  42. Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' број 

45/2013 и 25/2019), члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“ 

бр.15/2016), члана 40. став 1. тачка 49. Статута општине Босилеград („Службени 

гласник града Врања“, број 3/2019) , Скупштина општине Босилеград, на седници 

одржаној  дана 20. децембра 2019. године, донела је 

 

                                                          ОДЛУКУ  

  О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

 

I. Оснива  се Савет за здравље као стручно саветодавно тело општине Босилеград, 

(у даљем тексту: Савет), на период од 4 (четири) годинe.  

 

II.Савет се образује у следећем саставу: 

 Владимир Стојнев дипл. правник, председник 

 Снежана Стојилковић, дипл. правник заменик председника 

Чланови: 

Олгица Захаријев  из реда локалне самоуправе    

Горјан Миланов,  удружења  грађана  из реда пацијената. 
Горан Василов др. спец.ургентне медицине ,  из здравствене установе, Дом  

здравља у Босилеграду 
Мирјана Ангелов, из Републичког фонда за здравствено осигурање, Испостава   

                                  Босилеград 

Пене Стојанов ,  из   Завода за јавно здравље Врање 
 

III.  Задаци Савета:  

1) У области заштите права пацијената: 

 - 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; 

-подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама за заштиту права      

  пацијената Скупштини и министарству надлежном за послове  здравља, а ради  

  информисања и остваривања потребне сарадње, а  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 нивoу општине,  

   зajeдничкoм aктивнoшћу сa oргaнима општине, нoсиoцимa aктивнoсти и другим  

   учeсницимa у систeму jaвнoг здрaвљa;  

 -праћење извeштajа  зaвoдa зa jaвнo здрaвљe o aнaлизи здрaвствeнoг  стaњa  

  стaнoвништвa нa тeритoриjи 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, укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних  



  услугa у општини;  

- дoношење прeдлoга плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу општине, кojи усвaja  скупштинa  

  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 општине  крoз пoсeбнe  

  прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa; 

- дaвање мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних прoгрaмa у oблaсти jaвнoг  

   здрaвљa, кoje дoнoси 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 општине, у склaду   сa Зaкoнoм о јавном здрављу;  

- извeштaвaње Скупштине и   завода зa jaвнo здрaвљe o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa  

  jaвнoг здрaвљa (шетомесечно); 

-подношење годишњег извештаја о раду и предузетим мерама Скупштини  и заводу зa  

  jaвнo здрaвљe у oблaстимa  дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa. 

3) Обављање и других послова и задатака у складу и на начин утврђен одредбама 

Статута општине, Пословника Скупштине општине  Босилеград и одредбама 

Пословника Савета за здравље. 

 

IV. Савет доноси Пословник о свом раду.  

 

V. Чланови Савета у свом раду обавезни су да поступају у складу са прописима 

којима се уређује заштита података о личности 

 

VI. За реализацију  задатака  из ове одлуке и за учешће у раду Савета средства се 

обезбеђују у буџету Општине.  

 

VII. Овa одлука ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у  „Службеном 

гласнику града Врања“. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-307/2019  

У Босилеграду, дана  20.12.2019. године 

 

 

            

                              П р е д с е д н и к  

                                                                                                           Славчо Владимиров          

 


