СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА СОМБОР
Сомбор, 12.09.2016. године
Акта Градског већа
204. Градско веће града Сомбора, на 18. седници одржаној
12.09.2016. године, на основу члана 13. Закона о здравственој
заштити (,,Службени гласник РС'' бр.107/05, 72/09, 88/10, 99/10,
57/11, 119/12, 45/2013, 93/2014, 96/15 и 106/15 ), члана 38. став 1 и 42.
Закона о правима пацијената (,,Службени гласник РС'' број 45/13),
члана 15. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС“
бр.25/16), члана 66.став 5 Закона о локалној самоуправи („Служебни
гласник РС“број 129/07, 83/14),члана 14 и члана 69 .Пословника о
раду Градског већа града Сомбора („Службени лист града Сомбора“,
бр.ј 16/2016 ) донела је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ
ГРАДА СОМБОРА
I Образује се Савет за здравље као стално радно тело
Градског већа града Сомбора на период од пет (5) година.
II Савет за здравље се образује у следећем саставу:
Др Дарко Косановић ,за председника
Биљана Клипа, за заменика председника
Чланови:
- Др Лазар Рачић, члан већа задужен за област здравства и
социјалне заштите
- Прим. др Зоран Парчетић, из реда локалне самоуправе
града
- Др Биљана Олујић, из Опште болнице „ Др Радивој
Симоновић“ Сомбор
- Др Јадранка Врањеш Боснић, из Завода за јавно здравље
Сомбор
- ДР Ђерђи Шарић, из Друштва за борбу против рака
Сомбор
- мр. Раде Дамјановић,члан из Педагошког факултета у
Сомбору
- Миодраг Тепавац, из Центра за социјални рад Сомбор
- Стеван Оршош ,из НВО савез Рома
- Горан Нонковић, из ЈКП Простор Сомбор
- Далиборка Косијер Дрекслер , из Републичког фонда за
здравствено осигурање, Филијала за Сомбор
- mr ph spec. Десанка Витас, из Апотеке Сомбор
- Др Драгана Мрђенов, из Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“
Сомбор
III Задаци Савета:
1)

у области заштите права пацијената:

- разматра приговоре о повреди појединачних права
пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и
утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца
приговора и пружаоца здравствене услуге на кога се приговор односи
и даје одговарајуће препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати
остваривање права пацијената на територији града Сомбора и
предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подношење годишњег извештаја о раду и предузетим
мерама за заштиту права пацијената на територији града Сомбора
Градском већу и министарству надлежном за послове здравља, а ради
информисања и остваривања потребне сарадње извештај се доставља
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и Заштитнику грађанана у областима јавног здравља из члана 5.
Закона о јавном здрављу:
- мeђусeктoрска сaрaдња, кooрдинaциjа, пoдстицaњe,
oргaнизaциjа и усмeрaвaњe спрoвoђeњa aктивнoсти у oблaсти
дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa нa нивoу града, зajeдничкoм aктивнoшћу сa
oргaнима града, нoсиoцимa aктивнoсти и другим учeсницимa у
систeму jaвнoг здрaвљa;
- прати извeштajе Зaвoдa зa jaвнo здрaвљe Сомбор o
aнaлизи здрaвствeнoг стaњa стaнoвништвa нa тeритoриjи града
Сомбора, кojи зa тo нaмeнски oпрeдeли срeдствa у oквиру пoсeбних
прoгрaмa из oблaсти jaвнoг здрaвљa од интереса за становништво на
територији града Сомбора и прeдлaгже мeра зa њихoвo унaпрeђeњe,
укључуjући мeрe зa рaзвoj интeгрисaних услугa у локалној
самоуправи;
- доноси прeдлoг плaнa jaвнoг здрaвљa нa нивoу града
Сомбора, кojи усвaja Скупштинa града Сомбора и прaти њeгoвo
спрoвoђeњe крoз пoсeбнe прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
- иницира и прати спрoвoђeња aктивнoсти прoмoциje
здрaвљa и спрoвoђeњa мeрa зa oчувaњe и унaпрeђeњe здрaвљa,
спрeчaвaњa и сузбиjaњa зaрaзних и хрoничних нeзaрaзних бoлeсти,
пoврeдa и фaктoрa ризикa нa тeритoриjи града Сомбора крoз пoсeбнe
прoгрaмe из oблaсти jaвнoг здрaвљa;
- даје мишљeњa нa извeштaj o oствaривaњу пoсeбних
прoгрaмa у oблaсти jaвнoг здрaвљa, кoje дoнoси град;
- учествује у рaзличитим oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг
здрaвљa у кризним и вaнрeдним ситуaциjaмa из члaнa 11. Закона о
јавном здрављу;
- jaчa кaпaцитeте нoсилaцa aктивнoсти и учeсникa у
oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa;
- oбaвeштaвaње jaвнoсти o свoм рaду;
- даје пoдршку рaду и рaзвojу нoсиoцa aктивнoсти и
учeсникa у систeму jaвнoг здрaвљa нa територији града Сомбора , у
склaду сa Зaкoнoм о јавном здрављу;
- извештава јединице локалне самоуправе и Завод зa jaвнo
здрaвљe Сомбор o свoм рaду у oблaстимa дeлoвaњa jaвнoг здрaвљa
прати и координира рад установа примарне здравствене заштите;
унапређује приступачност и уједначеност коришћења примарне
здравствене заштите на територији града;
- предлаже и предузима мере са крајњим циљем
унапређења ефикасности рада и задовољства корисника;
- утврђује приоритете у здравственој заштити и стара се о
њиховом спровођењу;
- унапређује односе са републичким и регионалним
институцијама, установама и организацијама;
- предузима и друге активности у циљу унапређења
здравља становништва и здравственог система града.
2. Обавља и друге послове и задатаке у складу и на начин
утврђен одредбама Пословника Градског
већа и одредбама
Пословника Савета за здравље.
IV Савет доноси Пословник којим се регулише рад Савета.
V Савет може образовати радне тимове за поједина питања
из области јавног здравља и заштите права пацијента.
VI За обављање појединих стручних послова за потребе
Савета, Градско веће града Сомбора може ангажовати друга правна и
физичка лица.
VII Председнику, заменику председника и члановима
Савета за здравље припада новчана накнада за учешће у раду Савета.
Висина и начин исплате накнаде одредиће се посебним актом.
VIII Стручне и административне послове за потребе
Савета врши одељење за друштвене делатности, односно
координатор Савета за здравље. За координатора Савета одређује се
Марија Јерковић.
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7) да се стара да се на службеној интернет страници града
Сомбора објављују прописи, акти и документи који се
односе на инспекцијски надзор;
8) да на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која
се односе на делокруг инспекција у надлежности града
Сомбора, најкасније у року од седам радних дана;
9) да у складу са потребом, подноси извештаје Градском
већу и Скупштини града и даје предлоге за предузимање
мера из њихове надлежности;
10) да се стара да се на службеној интернет страници града
Сомбора објављују информације о свим носиоцима
послова инспекцијског надзора, а нарочито подаци о
њиховим надлежностима, адресама, телефонима и
адресама електронске поште, као и о њиховим
руководиоцима;
11) да предузима одговарајуће активности у вези са
обраћањем подносиоца притужбе на рад инспекције који је
незадовољан одлуком о притужби;
12) да разматра извештај о раду унутрашње контроле
инспекције;
13) да обавља друге послове и задатке утврђене овим
решењем.

IX Доношењем овог решења престаје да важи решење број:
02-293/2014-II
X Ово Решење објавити у „Службеном листу града
Сомбора.
РС-АПВ
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 02-338/2016-III
Дана: 12.09.2016. год.
Сомбор

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА
ГРАДСКОГ ВЕЋА,
Душанка Голубовић,с .р.

205. На основу члана 12.став 12. Закона о инспекцијском
надзору („Сл. гласник Републике Србије“, бр. 36/15) и члана 58.
Статута града Сомбора („Сл.лист града Сомбора“, бр. 2/2008, 6/2013,
4/2015), градоначелник града Сомбора, дана 12.09.2016. године на
18. седници Градског већа, донео је следеће:
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ
ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НАД ПОСЛОВИМА
ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА СОМБОРА
I Образује се Комисија за координацију инспекцијског
надзора над пословима из изворне надлежности града Сомбора (у
даљем тексту: Комисија).
Циљ образовања Комисије је обухватнији и делотворнији
надзор и избегавање преклапања и непотребног понављања
инспекцијског надзора, као и усклађивање инспекцијског надзора
између инспекција које врше инспекцијски надзор над пословима из
изворне надлежности града Сомбора.
II Инспекцијски надзор над пословима из изворне
надлежности у граду Сомбору врше:
1) Комунални инспектори у саставу Одељења
инспекције и комуналне полиције;
2) Инспектор за саобраћај и путеве у саставу Одељења
инспекције и комуналне полиције;
3) Инспектор наплате у саставу Одељења локалне
пореске администрације;
III Послови и задаци Комисије су:
1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова
инспекцијског надзора, које достављају инспекције;
2) да прати достигнути ниво координације инспекција,
иницира мере, утврђује смернице и даје упутства у циљу
унапређења координације инспекција и делотворности
инспекцијског надзора, прати њихову реализацију, а
нарочито:
- за усклађивање планова инспекцијског надзора и
рада инспекција;
- за размену информација у вршењу инспекцијског
надзора;
- за унапређење инспекцијског надзора на основу
информација из годишњег извештаја о раду
инспекција;
- за развој информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора;
3) да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге
других прописа којима се уређују питања инспекцијског
надзора;
4) да разматра мишљења, директиве, методолошке
материјале и приручнике за рад инспекције, анализира
праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу
уједначавања поступања инспекције у истим или сличним
ситуацијама према свим надзираним субјектима, и
објављује те ставове;
5) да учествује у анализи потреба за финансирањем,
техничком опремљеношћу и стручним усавршавањем
инспектора, као и утврђивању програма стручног
усавршавања инспектора, подноси иницијативе надлежним
органима који се односе на финансирање, техничку
опремљеност и програме обука и других облика стручног
усавршавања инспектора;
6) да даје стручно мишљење о предлозима контролних
листа, као и њихових измена и допуна;
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IV Комисију чини председник, заменик председника,
четири члана и четири заменика члана Комисије који су из реда
руководилаца инспекција и руководилаца задужених за послове
привредног развоја.
Председник Комисије руководи њеним радом, усклађује
рад чланова и сазива и води седнице Комисије.
Председника Комисије за време његове одсутности или
спречености замењује заменик председника Комисије.
V У Комисију се именују:
1
за председника Комисије:
Мирослав Ковачић, члан градског већа задужен за област
комуналне делатности и инвестиције
1
за заменика председника Комисије:
Борис Буловић, помоћник градоначелника за област урбанизма
и заштите животне средине
1
за чланове:
1) Миљана
Божичковић,
начелница
Одељења
инспекције и комуналне полиције;
2) Раде Марјановић, начелник Одељења
локалне
пореске администрације;
3) Ружица Маринов, начелница Одељења за финансије;
4) Иван Камерер, начелник Одељења за привреду.
2

за заменике чланова:
1)
2)
3)
4)

Зоран Малешевић, помоћник начелника Одељења
инспекције и комуналне полиције;
Огњен Ераковић, помоћник начелника Одељења
локалне пореске администрације;
Етелка Пектер, помоћница начелнице Одељења за
финансије;
Славица Сузић, помоћник начелника Одељења за
привреду.

VI Инспекције су дужне да се придржавају смерница и
упутстава из тачке III. овог решења.
Члан Комисије који није сагласан са овим смерницама и
упутствима може да поднесе предлог Градском већу града Сомбора,
да заузму став поводом овог питања, односно предузму мере и радње
из свог делокруга.
Послове из тачке III. подтачка 2) алинеја 4 овог решења
Комисија обавља у сарадњи са Службом за информационе и
комуникационе системе градске управе, која обавља стручне послове
у вези успостављања и одржавања информационог система у циљу
ефикасног вршења инспекцијског надзора.
VII Стручно-техничке и административне послове за
Комисију обављају Одељење инспекције и комуналне полиције,
Одељење локалне пореске администрације, Одељење за финансије,
Одељење за привреду градске управе Града Сомбора.
VIII У оквиру Комисије образују се радне групе и стручни
тимови за одређену област, односно одређена питања инспекцијског
надзора.
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Радном групом, односно стручним тимом руководи члан
Комисије, а у раду радне групе, односно стручног тима могу
учествовати представници инспекција које немају чланове у саставу
Комисије, комуналне полиције, јавних и комуналних предузећа и
установа чији је оснивач град Сомбор, удружења, комора и других
асоцијација, научних и образовних установа, као и других
организација чији је рад повезан са системом и пословима
инспекцијског надзора у граду Сомбору.
IX Комисија је овлашћена да од надлежних органа и
ималаца јавних овлашћења захтева податке, обавештења, исправе и
извештаје који су јој потребни за обављање њених послова и
задатака.
X Комисија доноси пословник о свом раду, којим се
ближе уређују питања од значаја за њен рад.
XI Комисија
усклађује инспекцијски надзор над
пословима из изворне надлежности са повереним пословима
инспекцијског
надзора
из
надлежности
града
Сомбора,
обезбеђивањем координације и међусобне сарадње инспекција града
Сомбора у утврђивању планова инспекцијског надзора и рада
инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или
заједничког инспекцијског надзора.
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке
остварује се у складу са облицима сарадње утврђеним законом и
другим прописима којима се уређују државна управа и локална
самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима,
и нарочито обухвата међусобно обавештавање, размену информација,
пружање помоћи и заједничке мере и радње од значаја за
инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења делотворности
инспекцијског надзора у надлежности града Сомбора.
У оквиру свог делокруга, у складу са одлуком којом се
уређује градска управа, Одељење инспекције и комуналне полиције,
Одељење локалне пореске администрације усклађује инспекцијски
надзор над пословима из изворне надлежности са повереним
пословима инспекцијског надзора из надлежности града Сомбора.
XII Комисија подноси извештај о раду Градском већу
града Сомбора, најмање једном годишње, као и ванредне извештаје
по потреби, и редовно их објављује на интернет страници.
XIII Ово решење ступа на снагу даном доношења и има се
објавити у „Службеном листу града Сомбора“.
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