
На основу члана 11 и чл. 32.ст.1.т. 1. Закон о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'', бр. 129/07)  и 

члана  37. ст.1.т.1. Статута Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012,  

32/2012,70/2012 и 57/2013), 

Скупштина општине Дољевац,  на седници одржаној дана 14.02.2014. године, донела је  

 

ОДЛУКУ  

О  ПРОМЕНИ  СТАТУТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

Члан 1. 

У Статуту општине Дољевац,  („Сл. лист Града Ниша“ бр. 69/2008, 89/2010, 14/2012,  32/2012,70/2012 и 

57/2013), у делу:  

 „II  НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ“, 

у члану 16. става 1. тачкa  8) иза речи:  „накнаде за  уређивање“,  речи: „и коришћење“, бришу се. 

У делу „IV ОРГАНИ ОПШТИНЕ“, одељак „Скупштина општине“, 

у члану 37. става 1. тачкa  15) иза речи: „за уређивање“,  речи: „и коришћење“, бришу се. 

 

У истом  делу, одељак „Радна тела Скупштине општине“, 

у члану 41. иза речи:  „комисије Скупштине општине“,  додају се  речи: „ и савети“ . 

 

У истом делу и истом одељку иза члана 63. додају се  нови чланови  који  гласе:  

 

„Савет за здравље 

Члан 64. 

 Савет за здравље  је  самостално радно тело које чине представници локалне самоуправе, удружења 

грађана из реда пацијената, здравствене установе са територије општине Дољевац и надлежне Филијале 

Републичког фонда за здравствено осигурање. 

 

Члан 65. 

Задаци Савета су да: 

1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је  оснивач Општина;  

2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то:  

- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених 

доказа и утврђених чињеница;  

  - о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно 

оснивача приватне праксе на коју се приговор  односи и даје одговарајуће препоруке;  

 - разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права  пацијената и предлаже мере за 

заштиту и промоцију права пацијената;  

  - подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права  

пацијената општинском већу и министарству надлежном за послове  здравља, а ради инфомисања и остваривања 

потребне сарадње извештај доставља и  Заштитнику грађана.  

3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије  општине и међусекторску сарадњу;  

4. прати здравствено стање становништва и предлаже акта у области унапређења здравља на територији 

Општине; 

5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у  области здравства, установама и 

организацијама;  

6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља 

становништва у складу са Пословником о раду Савета за здравље.  

 

Избор и састав Савета за здравље  

 

Члан 66. 

 Скупштина општине бира чланове Савета за здравље  из реда локалне самоуправе, удружења грађана из 

реда пацијената, здравствене установе са територије општине Дољевац и надлежне Филијале Републичког фонда 

за здравствено осигурање. 



 Мандат чланова Савета траје   до истека мандата одборницима Скупштине општине Дољевац. 

Делокруг и састав Савета за здравље уређују се одлуком Скупштине општине. 

 

Члан 67. 

Прву седницу Савета сазива председник Општине,  а њоме председава најстарији члан. 

Савет је конституисан избором председника Савета на првој седници. 

Савет  има  и заменика председника. 

Председник и заменик председника бирају се већином гласова свих чланова Савета. 

  

Пословник о раду Савета за здравље 

 

Члан 68. 

Савет  за здравље доноси Пословник о раду. 

Пословником о раду уређује се: конституисање Савета, избор и разрешење председника и заменика 

председника, права и дужности председника, заменика председника и чланова Савета и начин остваривања, радна 

тела Савета, затим поступак доношења одлука и предлога мера, седница савета, јавност рада Савета и обављање 

стручних, административних и других послова за Савет. 

Стручне и административно техничке послове за потребе Савета врши Општинска управа. 

 

Начин одлучивања Савета за здравље 

 

Члан 69. 

Одлуке Савета за здравље доносе се већином од присутних чланова Савета, ако Пословником није 

другчије одређено. 

Савет већином гласова свих чланова Савета одлучује о: 

1) доношењу Пословника о раду Савета; 

2) избору и разрешењу председника и заменика председника Савета, 

3) програму рада Савета. 

 

Средства за рад Савета за здравље 

 

Члан 70. 

Средства за рад Савета обезбеђују се у буџету општине, а могу се обезбедити и из других извора у складу 

са законом“. 

 

Остали чланови померају се за 7. 

 

Члан 2. 

 У осталом делу Статут остаје непромењен. 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Града Ниша'' 

 

 

Број: 02-123 

У Дољевцу, 14.02.2014.године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Томислав Митровић 

 

 

 

 


