
 

 

На основу чл. 42. Закона о правима пацијената (“Сл. гласник 

РС“ бр. 45/2013.), чл. 13. Закона о здравственој заштити (Сл. 

гласник РС бр. 107/2005., 72/2009. – др. закон, 119/2012. и 

45/2013. – др. закон), Савет за здравље града Зајечара, на 

седници одржаној ____. 03. 2015. године донео је 

 

                                      П  Р  О  Г  Р  А  М 
          РАДА  САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                          ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

I   ОПШТИ  ДЕО 

 

1.   Програм рада Савета за здравље града Зајечара има утемељење у  

следећим правним актима: 

- Закону о здравственој заштити (“Сл. Гл. РС”  бр. 107/2005., 72/2009. – 

др. закон, 119/2012. и 45/2013. – др.закон) 

- Закону о правима пацијената ( “Сл. Гл. РС “ бр. 45/2013.) 

- Одлуци о образовању Савета за здравље града Зајечара (И бр. 011-58 

од 07. 11. 2013. године). 

 

2.  Теме из Програма рада Савета за здравље града Зајечара су 

компатибилне са задацима предвиђеним Одлуком о образовању Савета 

за здравље града Зајечара. Сврстане су у три глобалне области које се 

даље детаљно разрађују и детерминишу. Глобални задаци Савета су: 

      -  Спровођење мера из области заштите права пацијената 

      -  Спровођење мера за обезбедјивање и спровођење здравствене 

         заштите  од интереса за грађане града Зајечара, у оквиру 

друштвене 

         бриге за здравље на нивоу града Зајечара 

- Вршење и других задатака у циљу унапређења система 

здравствене заштите и здравља становништва, утврђених 

Законом и Пословником о раду Савета.  



 

 

3.    За реализацију предвиђених тема одређени су извршиоци – 

носиоци активности, као и термини за реализацију истих. Због 

хитности одрађивања неке актуелне теме, радна група Савета може 

кориговати Програм рада. Такође, поред предвиђених извршиоца,  

радна група  Савета може ангажовати и друга лица, стручне службе, 

установе, агенције и сл., а све у циљу што боље обраде теме. 

 

4.    За реализацију наведених активности из Програма рада, Савет није 

предвидео посебна финансијска средства. (Рад Саветника је бесплатан, 

а такође и извршиоца – носиоца активности. Логистику Савета радиће 

Одељење за привреду и друштвене делатности Града преко радника 

Одељења који ће поред редовних задатака, обављати  и 

админисртративно-техничке послове Савета. Трошкове око израде 

материјала за седнице, позиве и сл. сносиће Одељење, односно Град. 

 

5.       Програм је рађен за календарску 2015. годину. 

 

6.        По истеку 2015. Године Савет за здравље града Зајечара има 

обавезу да свом оснивачу, тј, Скупштини града Зајечара достави 

Извештај о раду   (фактички извештај о реализацији Програма рада), а 

након добијања сагласности од стране Скупштине града Зајечара 

извештај проследи Министарству здравља и Заштитнику права грађана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        II  ТАБЕЛАРНИ  ДЕО 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 Т Е М А                                                 ИЗВРШИОЦИ                     РОК 

 

 

1. Усвајање Извештаја о раду Савет за 2014. годину.  

                                                                 Савет                             Фебруар 

__________________________________________________________ 

2. Доношење Програма рада Савета за 2015. годину. 

                                                                 Радна група Савета      Фебруар 

___________________________________________________________ 

3. Разматрање Извештаја о раду Саветника за период X-XII 

    2014. године.  

                                                                Саветник за здравље       Фебруар 

__________________________________________________________ 

4. Разматрање Извештаја о раду Саветника за протеклу 2014. 

    годину. 

                                                                Саветник за здравље       Фебруар 

__________________________________________________________ 

5. Подношење годишњег извештаја о раду Савета за здравље  

   града Зајечара за 2014. годину скупштини града Зајечара,  

   Министарству здравља и Заштитнику права грађана. 

                                                                Председник Савета          Фебруар 

                                                                Стручни радник Савета 

__________________________________________________________             

6. Разматрање извештаја о раду Заштитника права осигураника 

   Филијале РФЗО и спровођења одредаба Закона о здравственом  

   осигурању на територији Града. 

                                                            Заштитници права осигура-      Март      

                                          ника у Општој болници и 

                      Дому здравља 

                          Филијала РФЗО                                                          

__________________________________________________________ 

7.  Анализа здравственог стања становништва и рада здравстве- 

     них служби на територији Града Зајечара, као и старање о 

     спровођењу приоритета у здравственој заштити. 

                                                                Завод за јавно здравље        Март 

__________________________________________________________ 



 

 

 

 

8. Приступачност и уједначеност коришћења примарне и секунда- 

    рне здравствене заштите на територији града Зајечара. 

                                                                РФЗО                                 Април 

                                                                Дом здравља 

                                                                Општа болница 

__________________________________________________________ 

9. Извештај о раду Саветника за здравље за период I – III/2015. 

                                                                Саветник за здравље           Април 

__________________________________________________________ 

10. Координирање, подстицање, организовање и усмерава- 

      ње спровођења здравствене заштите која се остварује 

      делатношћу социјалних, образовних и других установа и  

      организација. 

                                                                Представници установа          Мај 

                                                                и организација 

__________________________________________________________ 

11. Разматрање Извештаја о о остваривању права осигураника 

      у домену снабдевања лековима издатим на рецепт. 

                                                                 Апотека Зајечар                  Мај 

                                                                 РФЗО Зајечар 

__________________________________________________ _________ 

12. Разматрање  Програма за очување здравља од зага- 

      ђења животне средине, воде за пиће, ваздуха. 

                                                        Завод за јавно здравље              Јуни 

                                                        Секретаријат за инспекциске 

                                                        послове и заштиту животне 

                                                        средине 

__________________________________________________________ 

13. Разматрање извештаја о раду Санитарне инспекције  

      Министарства здравља на спровођењу Закона о санитарном  

      надзору, Закона о заштити становништва од заразних болести  

      и Закона о јавном здрављу на територији Града. 

                                                        Санитарна инспекција                   Јуни 

__________________________________________________________ 

14. Разматрање  Извештаја о раду Саветника за здравље за  

      период IV – VI  2015. године. 

                                                             Саветник за здравље                   Јули 

__________________________________________________________ 



 

 

15. Разматрање Извештаја о раду Саветника за здравље за  

      период I - VI 2015. године. 

                                                           Саветника за здравље                 Јули 

__________________________________________________________      

16. Здравствена заштита (пре свега деце) у спорту  

      (иницирано тешким повредама  и смртним исходима  

      спортиста на спортским теренима. 

                                                           Спортска медицина                    Јули 

__________________________________________________________ 

17. Остваривање права  из здравственог осигурањана и по- 

      себне погодности које уживају даваоца крви и донери 

      органа. 

                                                            Хуманитарне организације     Август 

                                                           Завод за трансфузију 

                                                           РФЗО 

___________________________________________________________ 

18. Разматрање Извештаја о хигијенско – санитарном стању  

      Објекатата предшколске установе ЂУЛИЋИ са оценом  

      Безбедности боравка, квалитета исхране и заштите здравља  

      деце у њима. 

                                                          Установа ЂУЛИЋИ              Август 

                                                          Санитарна инспекција 

 

__________________________________________________________ 

19.  Извештај о раду Саветника за здравље за период VI – IX 

      2015. године. 

                                                       Саветник за здравље              Септембар 

__________________________________________________________  

20. Разматрање проблема у раду комуналних предузећа Града, 

      са аспекта заштита здравља грађана. 

                                                    Директори ЈКП-а                     Септембар 

__________________________________________________________ 

21. Разматрање Акционог плана за поступање у елементарним 

      и другим већим непогодама  и ванредним приликама 

      са информацијом о спремности за рад здравствених служби у 

      таквим ситуацијама.  

                                             Штаб за ванредне ситуација Града 

                                             Завод за јавно здравље Града 

                                             Санитарна инспекција                     Септембар 

__________________________________________________________ 



 

 

22. Разматрање Извештаја о раду Здравствене инспекције  

      Министарства здравља на заштити права корисника здравствене 

      заштите и спровођење одредаба Закона о заштити пацијената, 

      Закона о здравственој заштити и Закона о јавном здрављу. 

                                                 Здравствена инспекција                Октобар 

__________________________________________________________ 

23. Разматрање информација о остваривању здравствене заштите  

      пензионера, инвалидних лица, оболелеих од хроничних болести,  

      бораца, незапослених лица, лица у стању социјалне потребе  

      и ромске популације. 

                                          Секретаријат за здравствену, социјалну,  

                                          дечију и борачко – инвалидску заштиту  

                                          и избеглице и привремено расељена 

                                          лица, Удружење пензинера, Удружење  

                                           инвалидних лица, Удружење оболелих од 

                                           хроничних болести, Центар за социјални 

                                           рад, Национална служба запошљава- 

                                           ња, Филијала РФЗО у Зајечару, Дом  

                                           здравља и Општа бплница Зајечар.     Октобар 

__________________________________________________________  

24. Разматрање Извештаја о остваривању програма мониторинга 

      и контроле здравствене исправности животних намирница и  

      предмета опште употребе на територији Града. 

                                               Завод за јавно Здравље Града 

                                               Санитарна инспекција 

                                               Ветеринарска инспекција 

                                               Пољопривредна инспекција           Новембар 

__________________________________________________________ 

25. Разматрање  Извештаја о очувању и заштити здравља од  

      загађења животне средине проузроковане штетним и опасним 

      материјама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних  

      материја, опасних хемикалија, изворима јонизујућих и  

      нејонизујућих зрачења, буком и вибрацијама на територији Града. 

                                           Завод за јавно Здравље Града 

                                          Секретаријат за инспекцијске послове 

                                          и заштиту животне средине              Новембар 

__________________________________________________________ 

 

26. Разматрање  Извештаја о раду Саветника за здравље Града 

      за приод IX – XII 2015. године. 



 

 

                                                Саветник за здравље                   Децембар 

__________________________________________________________ 

27. Разматрање извештаја о раду Саветника за здравље Града 

      за период VII – XII 2015. године.  

                                                Саветник за здравље                   Децембар 

__________________________________________________________                                             

28. Разматрање извештаја о раду Савета за здравље града 

      Зајечара за 2015. годину. 

                                                             Савет за здравље          Децембар 

_________________________________________________________ 

29. Доношење Програма рада Савета за здравље града 

      Зајечара за 2016. годину. 

                                                             Савет за здравље          Децембар 

 

 

 

 

 

 


