
На основу члана 42. Закона о правима пацијената ("Службени гласник РС", број 
45/13), члана 32., тачка  6., а у вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07), члана 19. Статута града Крушевца 
("Службени лист града Крушевца", бр. 8/08 и 5/11),  Скупштина града Крушевца на 
седници одржаној дана 29.11.2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

  
  

Члан 1. 
 

Образује се Савет за здравље града Крушевца, за разматрање питања из 
надлежности Скупштине града у области здравствене заштите и обављања 
одређених задатака из области заштите права пацијената (у даљем тексту: Савет). 
 

Члан 2. 
 
Савет има председника и осам чланова, које именује  Скупштина града на период 
од четири године.  Савет чини: пет представника локалне самоуправе  , два 
представника здравствених установа са територије  Града и по један представник 
удружења грађана из реда  пацијената (корисника услуга) и надлежне филијале  
Републичког фонда за здравствено осигурање.  
  

Члан 3. 
 
Савет обавља задатке из области заштите права  пацијената, и то:   
 
1) разматра приговоре о повреди појединачних  права пацијената на основу 
достављених и  прикупљених доказа и утврђених 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 Града и  предлаже мере за заштиту и промоцију права  пацијената,  
 
4) подноси годишњи извештај о свом раду и  предузетим мерама за заштиту права 
пацијената  Скупштини града, као и министарству надлежном за  послове здравља.  
Ради информисања и остваривања потребне  сарадње, извештај из става 1., тачка 4. 
ове Одлуке  доставља се Заштитнику грађана.  
  
 
 
 



Члан 4. 
 
На организацију и начин рада Савета, сходно се примењују одредбе Пословника 
Скупштине града које се односе на радна тела Скупштине. 
  

Члан 5. 
 
Стручне и административно – техничке послове за  потребе Савета обавља 
Одељење за друштвене  делатности Градске управе града Крушевца – Служба  за 
социјалну и здравствену заштиту.  
  

Члан 6. 
 
Чланови Савета у свом раду обавезни су да  поступају у складу са прописима 
којима се уређује  заштита података о личности.  
  

Члан 7. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Крушевца“.  
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