
 

 

СКУПШТИНА ГРАДА 

I Број: 500-10/16-2 

Датум:  

 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

         

 

На основу члана 42. Закона о правима пацијената („Службени гласник РС“, број 

45/2013 и 25/2019- др.закони), члана 64. Статута града Ужица („Службени лист града 

Ужица“, број 4/19) Скупштина града Ужица, на седници одржаној дана ________ 2020. 

године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

 

I Тијана Костић, претставник Градске управе за послове органа града, општу управу и 

друштвене делатности, именује се за члана Савета за здравље.    

 

II Ана Ђокић, представник Удружења особа са инвалидитетом именује се за члана 

Савета за здравље. 

 

III Мандат именованих  чланова, траје до истека мандата Савета за здравље. 

 

IV Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се у ''Службеном  листу града 

Ужица''. 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                               Бранислав Митровић 

  ____________________________ 

 

Образложење  

Чланом 42. Закона о правима пацијената, прописано је да јединице локалне 

самоуправе образују Савет за здравље. 

Савет за здравље поред преставника 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 43. Закона о правима пацијената, прописано је да су саветник пацијената и 

чланови Савета за здравље обавезни да у свом раду поступају у складу са прописима 

којима се уређује заштита података о личности, а чланом 21. овог закона је прописано да 

подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације 

представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијената. 

У складу са Препоруком Министарства здравља за унапређење рада и извештавања 

Савета за здравље Бр. 531-01-583/1/2019-09 од 21.10.2019. године,потребно је да запослена 

у надлежној Градској управи која обавља административно – техничке послове за Савет за 

здравље буде именована за члана Савета за здравље. 



 

ГРАД УЖИЦЕ 

+381 (0) 31 590 135 • е-mail: predsednikskupstine@uzice.rs 

 

У Савет за здравље се именује још један члан, и то представник Удужења особа са 

инвалидитетом. 

 

 

Градско веће је на седници одржаној 24.01.2020.године, утврдило Предлог решења 

о именовању два члана Савета за здравље и предлаже Скупштини да предлог размотри и  

усвоји. 

 

 

 


