
ПРЕДЛОГ 

На основу члана 153. тачка 1) Закона о здравственој заштити 
("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 
119/12, 45/13 - др. закон и 93/14) и члана 8. став 1. Закона о Народној 
скупштини ("Службени гласник РС", број 9/10),  

Народна скупштина Републике Србије, на седници одржаној, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О РЕЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА СРБИЈЕ 

 
 

1. Разрешава се проф. др Драган Савић, редовни професор 
Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, дужности члана 
Здравственог савета Србије, на лични захтев. 

2. Ову одлуку објавити у "Службеном гласнику Републике 
Србије". 

 

Број: ____ 
У Београду, _____ 2015. године 

 

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 Маја Гојковић 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Правни основ за доношење Одлуке садржан је у одредбама Закона о 

здравственој заштити  („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – др. закон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – др. закон и 93/14) – у даљем тексту: Закон, којима је 
прописано да чланове Здравственог савета Србије (у даљем тексту: Здравствени 
савет), бира Народна скупштина, на предлог Владе (члан 151), као и да Народна 
скупштина може разрешити члана Здравственог савета пре истека мандата, 
између осталог, на лични захтев (члан 153. тачка 1), и у одредби члана 8. став 1. 
Закона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10), којом је 
прописано да Народна скупштина доноси, између осталог, одлуку. 

  

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 
Народна скупштина донела је Одлуку о избору чланова Здравственог 

савета Србије („Службени гласник РС”, бр. 20/09 и 23/11). 

Имајући у виду да је одредбом члана 152. став 1. Закона прописано да 
мандат чланова Здравственог савета траје пет година, члановима Здравственог 
савета који су изабрани Одлуком Народне скупштине од 18. марта 2009. године 
истекао је мандат, осим проф. др Драгану Савићу, који је изабран Одлуком 
Народне скупштине од 31. марта 2011. године.  

Због истека мандата већине чланова Здравственог савета покренут је 
поступак за избор нових чланова овог стручног тела. 

Члан Здравственог савета проф. др Драган Савић доставио је 6. априла 
2015. године изјашњење у коме је истакао да, и поред тога што му је учествовање 
у раду Здравственог савета била велика част, неће учествовати у даљем раду 
Здравственог савета, сматрајући да будући савет треба да буде формиран 
комплетно од нових чланова. 

Како се члан Здравственог савета проф. др Драган Савић изјаснио да неће 
учествовати у даљем раду овог стручног тела, то је потребно донети одлуку о 
разрешењу именованог дужности члана Здравственог савета.    

 

III. РЕШЕЊА КОЈА СЕ ПРЕДЛАЖУ ОДЛУКОМ 
 

Тачком 1. Одлуке разрешава се проф. др Драган Савић дужности члана 
Здравственог савета, на лични захтев. 

Тачком 2. Одлуке предлаже се објављивање у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 
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IV. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у 
буџету Републике Србије. 

 

V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

С обзиром да је мандат већини чланова Здравственог савета истекао, те 
како се члан Здравственог савета, коме није истекао мандат, изјаснио да неће 
учествовати у даљем раду овог стручног тела, а имајући у виду улогу и значај 
Здравственог савета као стручног и саветодавног тела, предлаже се доношење 
Одлуке по хитном поступку. 

 

 

 


