
    ПРЕДЛОГ     
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 

129/2007, 83/2014 др. Закон и 101/2016 – др. Закон), члана 38., 39. и 49. Закона о заштити права 
пацијената (“Сл.гласник РС” бр. 45/13), члана 41. Статута општине Димитровград (''Службени 
лист Општине Димитровград 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), Скупштина општине 
Димитровград  на седници одржаној ______2017. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОДРЕЂИВАЊУ САВЕТНИКА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 
 

Члан 1. 
 

Одређује се Наташа Каменов, дипломирани правник из Димитровграда, са пребивалиштем у 
ул. Балканска бр.14/3, за Саветника за заштиту права пацијената по поднетим приговорима и 
пружању потребних информација и савета у вези са правима пацијената. 
 
          Члан 2. 
Саветника за заштиту права пацијената има службену легитимацију, којим се идентификује 
приликом доласка у здравствену установу, приватну праксу и друга правна лица која обављају 
послове здравствене делатности. 
 

Члан 3. 
Здравствене установе, приватна пракса и друга правна лица која обављају здравствену 
делатност дужна су да на видном месту истакну име и презиме, радно време Саветника, као и 
адресу и број телефона на који се пацијент може обратити ради заштите својих права. 
 

Члан 4. 
Пацијент, односно његов законски заступник  приговор може поднети Саветнику пацијената 
писмено или усмено на записник. 
 

Члан 5. 
Саветник пацијената доставља месечни извештај  о поднетим приговорима директору 
здравствене установе, ради његовог информисања и преузимања одређених мера у оквиру 
његове надлежности. 
Саветник пацијената доставља тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај Савету за 
здравље. 
 

Члан 6. 
Општинска управа општине Димитровград организоваће рад и обезбедити услове и 
финансијска средства за рад саветника пацијената. 
 

Члан 7.  
Све што  није уређено овом Одлуком примењиваће се Закон о заштити права пацијената и 
други закони који уређују ову материју. 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Ниша, а 
примењиваће се од 14.11.2017. године. 
 

Члан 9. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању саветника за заштиту 
права пацијената („Сл. лист града Ниша бр. 85/13). 
 



Образложење 
 
 Правни основ за доношење ове одлуке, постоји у члану 38. ст. 1. Закона о заштити права 
пацијената (“ Сл.гласник РС” бр.45/13), који прописује да “заштиту права пацијената обезбеђује 
јединица локалне самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту 
права пацијената и образовањем Савета за здравље”, у члану 39. ст. 1. који гласи “послове 
саветника за заштиту права пацијената, обавља дипломирани правник са положеним стручним 
испитом за рад у органима државне управе, са најмање три године радног искуства у струци и 
познавањем прописа из области здравства” и у члану 49. ст. 1. у коме стоји „јединица локалне 
самоуправе организоваће рад и обезбедити услове и финансијска средства за рад саветника 
пацијената“.  
 Како би се обезбедио континуитет у раду саветника за заштиту права пацијената, а с 
обзиром да Одлука о одређивању саветника за заштиту права пацијената („Сл. лист града 
Ниша бр. 85/13), односно да је донешена на период од 4 године, одлучено је као у диспозитиву 
ове Одлуке. 
 
 
Број: ______ 
У Димитровграду, _____.2017.год. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
 
 
   ПРЕДСЕДНИК, 
   


