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На основу члана 136. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“,
бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13, 93/14, 96/15, 106/15), и члана 24.
став 1. тачка 11. Статута Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну
неурологију бр. 72/II од 03.03.2008. године, Управни одбор Специјалне болнице за
церебралну парализу и развојну неурологију, на седници одржаној 10.03.2016. године,
донео је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
Члан 1.
У Статуту Специјалне болнице за церебралну парализу и развојну неурологију (у
даљем тексту): Специјална болница, број 72/II од 03.03.2008. године, у члану 16. став 1.
после речи: „следеће“, додаје се реч: „основне“.
У истом члану у ставу 1. после тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи: „6. Служба за
техничке послове и друге сличне послове“.
Члан 2.
У члану 17. додаје се нови став 3. који гласи: „Органи Специјалне болнице именују се
на период од четири године“.
Члан 3.
У члану 21. став. 1., брише се тачка 7., а досадашња тачка 8. постаје тачка 7.
Члан 4.
У члану 30. после става. 1. додаје се нови став 2. који гласи: „Стручне органе у
Специјалној болници именује директор у складу са Законом, на мандатни период од
четири године“.
Члан 5.
У члану 31. став. 2. После речи: „предлог“ додаје се реч: „основне“.
Члан 6.
Члан 37. мења се и гласи:
У Специјалној болници успоставља се интерна финансијска контрола, која обухвата
финансијско управљање и контролу и ревизију јавних средстава, у складу са законом о
буџетском систему финансирања. Интерна финансијска контрола се спроводи по
процедурама и активностима да се обезбеди разумно и рационално пословање, у складу
са прописима, унутрашњим актима, уговорима и обезбеди реалност и интегритет
финансијског пословања и припрема финансијских и пословних извештаја, као и
економично и ефикасно коришћење средстава и заштита средстава података.
Директор или лице које он овласти до 31.03. текуће године, за предходну годину,
извештава надлежног министра, о адакватности и функционисању система
финансијског управљања и контроле.

У Специјалној болници се успоставља интерна ревизија организационо независна од
делатности коју ревидира, није део ни једног пословног процеса односно
организационог дела организације Специјалне болнице, и о свом раду напосредно је
одговорна директору Специјалне болнице.
Директор Специјалне болнице до 31.03. текуће године за предходну годину, на
прописан начин извештава надлежног министра о функционисању система интерне
ревизије.
Члан 7.
Ова одлука по добијеној сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Специјалне болнице.
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***
Образложење
У донетој Одлуци, извршене су измене и допуне важећег Статута у циљу усклађивања
са прописима у области здравствене заштите као и одређене измене и допуне на основу
досадашње праксе у циљу даљег унапређења организације и функционисања
Специјалне болнице.
У члану 1. извршена је допуна члана 16. тако што се после тачке 5. додаје нова тачка 6.
којом се образује Служба за техничке и друге сличне послове, у складу са Правилником
о условима и начину унутрашње организације здравствених установа, које је донело
Министарство здравља 2006 године.
У члану 3. одлуке брише се тачка 7. става 1. члана 21. Статута у складу
правима пацијената који је донет 2013 године. Наиме, Законом је из
установа заштита права пацијената измештена у локалну самоуправу
градове, одређивањем саветника пацијената и савета за здравље.
досадашња тачка 8. постаје тачка 7.

са Законом о
здравствених
- општине и
Истовремено

Постојећи члан 37. Статута у целини се мења у складу са новим прописима о буџетском
систему финансирања. У установи се образује интерна финансијска контрола са датим
надлежностима као и интерна ревизија као потпуно самостална и није део ни једног
пословног процеса односно организационог дела Специјалне болнице.
У осталим одредбама предлога Статута, извршене су одговарајуће промене на основу
сазнања из досадашњег искуства примене Статута, као и одговарајуће јасније
прецизирања појединих правних института.

