На основу члана 38. став 1. и члана 42. Закона о правима пацијената (“Службени гласник
Републике Србије”, број 45/13 и 25/19 - др. закон), члана 36. став 1. тачка 64. и члана 128. став 1.
Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 - пречишћени текст) и
члана 45. Пословника Скупштине града (Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћени текст и 33/20), а на основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина
града Зрењанина на седници одржаној _________2022. године донела је

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ

I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље Скупштине града Зрењанина (у даљем тексту: Савет).

II
У Савет се бирају:
ПРЕДСЕДНИК:
1. др Миле Ковачевић,
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА:
2. мр сц мед. др Предраг Матејин.
ЧЛАНОВИ:
3. мр сц мед. др Душан Сланкаменац,
4. др Игор Китареску,
5. Игор Достанић,
6. др Драган Тошић,
7. прим. мр сц мед. др Светлана Јовановић,
8. мр сц мед. др Зорица Ћулибрк, специјалиста физијатар,
9. др Вања Кункин,
10. др Милан Миљуш,
11. Лазар Ерне,
12. др Здравко Ждрале,
13. др Предраг Рудан.
III
Задаци Савета су:
- да разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених
и прикупљених доказа и утврђених чињеница,
- да о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће
препоруке,
- да разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на
територији града Зрењанина и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената,

- подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права
пацијената Скупштини града Зрењанина, министарству надлежном за послове здравља, као и
Заштитнику грађана,
- да обавља и друге послове у складу саопштим и посебним актима.
IV
Стручне, административне и техничке послове за потребе Савета обављаће Одељење за
друштвене делатности Градске управе града Зрењанина.
V
Ово Решење је коначно.
VI
Решење објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

VII
Доношењем овог Решења престаје да важи Решење о образовању и избору председника и
чланова Савета за здравље (“Службени лист града Зрењанина”, бр. 34/16, 5/17, 26/17 и 8/19).

Образложење

Одредбом члана 38. став 1. Закона о правима пацијената (“Службени гласник Републике
Србије”, бр. 45/13 и 25/19 - др. закон) прописано је да заштиту права пацијената обезбеђује
јединица локалне самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту
права пацијената и образовањем Савета за здравље, а чланом 42. овог закона , прописано је,
између осталог, да Савет за здравље образован у јединици локалне самоуправе, у складу са
законом којим се уређују јединице локалне самоуправе, поред задатака утврђених статутом,
односно одлуком јединице локалне самоуправе, обавља и одређене задатке из области заштите
права пацијената, наведене у закону. Савет за здравље поред представника локалне самоуправе,
чине и представници удружења грађана из реда пацијената, здравствених установа са територије
јединице локалне самоуправе, као и надлежне филијале Републичког фонда за здравствено
осигурање.
Чланом 36. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћени текст) утврђена је, између осталог, надлежност Скупштине града, а чланом 128.
став 1. Статута града Зрењанина регулисано је да Скупштина града доноси одлуке, друге опште
акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и упутства.
Чланом 45. Пословника Скупштине града (Службени лист града Зрењанина'', број 17/20 пречишћени текст и 33/20), регулисано је, између осталог, да Скупштина може образовати
стална или повремена радна тела, ради разматрања и решавања одређених питања из своје
надлежности и да Скупштина као радна тела оснива комисије и савете.
Комисија за персонална питања утврдила је Предлог Решења о образовању и избору
председника и чланова Савета за здравље.

На основу предлога Комисије за персонална питања, Скупштина града Зрењанина донела
је решење као у диспозитиву.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања овог Решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. Именованим члановима Савета,
2. Одељењу за финансије,
3. Одељењу друштвених делатности,
4. А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић
Предлагач:
Комисија за персонална питања
Кристина Ћиришан, председник

