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 На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 6. и 10. Пословника Градског 
већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 
17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 02.09.2022. године 
разматрало Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину, на 
исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о усвајању наведеног Извештаја и 
предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.                                     
 
 За известиоца по овој тачки одређује се др Миле Ковачевић.                           
 
 
 
       

  ПРЕДСЕДНИК 
                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                Симо Салапура 
 
 

ЈХ/ 
 
 
 
 



На основу члана 42. став 1. тачка 4. Закона о правима пацијената 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 45/13 и 25/19) и чл. 36. и 128. став 1. 
Статута града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“, број 17/20 – 
пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана 
____________ 2022. године донела је 

 
 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ГРАДА 
ЗРЕЊАНИНА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
I  

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. 
годину. 
 

II 

 
 Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину је 
саставни део овог закључка. 
 

III 

 
 Закључак објавити у „Службеном листу града Зрењанина“. 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број:  
Дана:  
З Р Е Њ А Н И Н 

 
 

                                
                             ПРЕДСЕДНИК   

                                     СКУПШТИНЕ ГРАДА 

   Чедомир Јањић 

 
 
 
 
 
 



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

 Правни основ за доношење Закључка о усвајању Извештаја о раду Савета за  
здравље града Зрењанина за 2021. годину је члан 42. став 1. тачка 4. Закона о 
правима пацијената („Службени гласник Републике Србије“, бр. 45/13 и 25/19) 
којим је одређено да Савет за здравље, образован у јединици локалне самоуправе 
подноси извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената 
надлежном органу јединице локалне самоуправе, као и министарству надлежном 
за послове здравља, а на територији Аутономне покрајине и органу управе 
надлежном за послове здравља, као и члан 36. Статута града Зрењанина 
(''Службени лист града Зрењанина'', број 17/20) којим је утврђена надлежност 
Скупштине града и члан 128. став 1. Статута којим је одређено да Скупштина 
града доноси одлуке, друге опште акте, наредбе, решења, закључке, препоруке и 
упутства.  

 У Извештају о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину 
приказан је рад Савета по седницама и поступања по приговору. 
 На основу изнетог, предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе 
Закључак о усвајању Извештаја о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. 
годину у датом тексту. 
 
 
ОБРАЂИВАЧ: 
Ивана Попов 

 
   
 
 
 
   
                   ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 

                        др Миле Ковачевић 



                     Извештај Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину 

 Савет за здравље града Зрењанина образован је на територији града Зрењанина 30. 
октобра 2013. године, а актуелни Савет за здравље конституисан је 23. децембра 2016. 
године, 14. фебруара 2017. године, 28. септембра 2017. године и 27. марта 2019. године 
(„Службени лист града Зрењанина“, бр. 34/16, 5/17,26/17 и 8/19). 

 Актуелни Савет за здравље града Зрењанина у свом саставу има 14 чланова и то: 

 др Миле Ковачевић – председник Савета за здравље, 

 др Предраг Матејин – заменик председника  Савета за здравље 

 др Душан Сланкаменац - члан, 

 др Ивана Тешић - члан, 

 др Зорица Ћулибрк- члан, 

  Игор Достанић- члан,  

 др Милан Миљуш- члан, 

 др Жанка Субић- члан,  

 Лазар Ерне- члан, 

 др Здравко Ждрале- члан, 

  др Светлана Јовановић- члан, 

 др Гордана Ђурић- члан,  

 др ДраганТошић- члан и  

 др Мирослав Радовић- члан.  

 Од 14 чланова Савета за здравље један је представник локалне самоуправе, један је 
представник Дома здравља, један представник Апотеке, три су представника Опште 
болнице, два су представника специјалне болнице, два су представника Завода за јавно 
здравље,  два су предстваника приватне праксе, један је представник удружења грађана из 
реда пацијената и један је представник Републичког фонда за здравствено осигурање. Савет 
за здравље броји 13 лекара и једног дипломираног економисту. 

 Актуелни Савет за здравље има свој Пословник о раду. 

 Током 2021. године одржане су три седнице Савета за здравље. 



 Прва седница одржана је дана 11. марта 2021. године телефонским путем и на 
седници је разматран:   

 - годишњи извештај Саветника за заштиту права пацијената за 2020. годину.  

 Друга Седница Савета за здравље града Зрењанина одржана је дана 26. априла 2021. 
године телефонским путем и на седници је разматрано:  

 - Извештај Савета за здравље за 2020. годину и 

 - Извештај Саветника за заштиту права пацијената за прво тромесечје 2021. године 

  Трећа Седница Савета за здравље града Зрењанина одржана је дана 19. новембра 
2021. године и на седници су разматрани: 

 - извештај Саветника за заштиту права пацијената (два тромесечна и један 
шестомесечни); 

 О раду на седницама се уредно води записник, који се доставља свим члановима 
Савета. 

 Савету за здравље града Зрењанина у току 2021. године није поднет ниједан 
приговор због незадовољства извештајем Саветника за заштиту права пацијената, као ни 
без претходног поступања Саветника. Савет за здравље током 2021. године није поступао 
ни по једном приговору поднетом од стране пацијента или његовог законског заступника 
јер их није ни било. 

 Саветник за заштиту права пацијената је редовно достављао прописане извештаје 
Савету за здравље у току 2021. године и то тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај. 
Савет за здравље је разматрао извештаје које је Саветник доставио на горе поменутим 
седницама. 

 Савет за здравље сваке године доставља извештај о свом раду Министарству здравља 
путем упитника које Министарство шаље као модел Саветима за здравље свих јединица 
локалне самоуправе. 

 Финансијски извештај Савета за здравље за 2021. годину је такав да нису утрошена 
било каква средства и да чланови Савета раде без накнаде.  

     

             Председник Савета за здравље  

         Др Миле Ковачевић  


