
Врз основа на член 50,  став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на
РМ“ бр. 05/02),  член 55, став 1 од Статутот на општина Василево – пречистен текст  („Службен
гласник на општина Василево“ бр.10/06)  го донесувам следното

РЕШЕНИЕ

Се прогласува Статут за дополнување на Статутот на општина Василево, што Советот на
општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 28.06.2010 година.

Бр. 08-1959/2 Општина Василево
29.06.2010 г. Градоначалник,
Василево Ванчо Стојанов, с.р

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vrz  osnova na  ~len  39 od Zakon za  zaшtita na pravata na pacientite (,,Slu`ben
vesnik na RM"br.82/08, 12/09), ~len 36 став 1 точка 1  od Zakonot za lokalna    samouprava
(,,Slu`ben    vesnik    na    RM"br.05/02) i ~len 47 stav 2 и 3 и член 21 став 1 точка 1 od
Statutot   na    Opшtina   Vasilevo   (,,Slu`ben glasnik na OV" br.4/03, 08/06), Sovetot na
OpшtinaVasilevo na svojата sednica го donese следниот

СТАТУТ
за дополнување на Статутот на општина Василево

Член 1

Се додава нова алинеја во член 26, став 1 кој гласи:
- Комисија за унапредување  на правата напациентите во општина Василево.

Член 2

Се додава нов член 34 – М кој гласи:
Комисијата за унапредување на правата на пациентите во општина Василево ја следи и

проценува состојбата во испорачување на здравствените услуги заради заштитата на правата на
пациентите: предлага мери за подобрување на заштитата на правата на пациентите до надлежните
органи; соработува со надлежните органи; разглдува поплаки од пациенти и предлага преземање
на мерки до надлежните органи; бара стручна експертиза ако оцени дека тоа е неопходно за
утврдување на состојбата; води евиденција за поединечните поплаки на пациентите, како и на
мерките преземени за заштита на правата на пациентите; подготвува и дава годишен извештај за
заштитана правата на пациентите пред Советот на општина Василево; издава информации,
промотивен и друг материјал за унапредување на правата на пациентите и врши други работи
определени со Законот за заштита на правата на пациентите.

Комисијата за унапредување на правата на пациентите во општина Василево донесува
Деловник за својата работа со кој поблиску го уредува начинот на работа.

Член 3

Се додава нов член 34 – Н кој гласи:



Комисијата за унапредување на правата на пациентите во општина Василево се состои од
девет члена кои се избираат во согласност со Статутот на општината и тоа: претставници на
пациентите – членови на здруженија на пациентите, двајца претставници од невладините
организации што се занимаваат со човечките права и граѓанските иницијативи, дајца лекари од
општината и тројца членови делигирани од Советот на општината.

Членови на Комисијата не може да бидат вработени во здравствените организации во кои
се укажува здравствена заштита.

Член 4

Се додава нов член 34 – Њ кој гласи:
Мандатниот период на членовите на Комисијата е две години со право на уште еден

последователен избор.

Член 5

Се додава нов член 34 – О кој гласи:
Општината обезбедува услови за непречена работа на Комисијата. Со Буџетот на

општината се предвидуваат финансиски средства за обезбедување непречено работење на
Комисијата како и надомест на патните и трошоците за учество во работата на Комисијата.

Општината е должна да обезбеди простор односно достапно место, канцеларија на
Комисијата при што треба канцеларијата да биде означена со називот Канцеларија на Комисија за
унапредување  на правата на пациентите.

Член 6

Во глава V, точка д) на Статутот на општина Василево на крајот на називот се додава „и
форуми на заедницата“.

Член 7

Член 79-а од Статутот  на општина Василево станува член 79 -б.

Член 8

Членот 79-а од Статутот  на општина Василево гласи:
Градоначалникот и Советот на општина Василево по сопствена иницијатива организираат

Форуми на заедницата како форма на јавно учество на сите граѓани во единицата на локалната
самоуправа, заради јавно расправање за проблемите и утврдување решенија и приоритети,
предлагање и избор или развивање на проекти од интерес на заедницата.

Организирањето на форумите опишани во претходниот став од овој член може да се
покрене и на иницијатива на заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени
финансиски и материјално  да подржат проекти во интерес на општина Василево.

Барањето од став 2 на овој член се поднесува до градоначалникот на општина Василево,
кој врз основа на стратешките документи и цели за развој на општина Василево одлучува дали
иницијативата ќе биде прифатена или одбиена.

Начинот и постапката на функционирањето на форумите на заедницата се уредува со
Правилник што Советот на општина Василево го донесува по предлог на градоначалникот.

Член 9



Овој Предлог Статут за изменување и дополнување на Статутот на општина Василево
влегува во сила  од денот на неговото донесување а ќе се објави во Службен гласник на општина
Василево.

Бр. 07-1959/1 Совет на општина Василево
29.06.2010 г.                                                                         Претседател,
Василево                                                                         Лилјана Соларова, с.р


