
 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

        I. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

Правни основ за доношење Уредбе о измени и допуни Уредбе о Плану мреже 

здравствених установа садржан је у члану 29. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19), предвиђено је да се здравствене установе у јавној 

својини оснивају у складу са Планом мреже здравствених установа који доноси Влада. 

Планом мреже здравствених установа утврђују се број, структура, капацитети и 

просторни распоред здравствених установа и њихових организационих јединица по 

нивоима здравствене заштите, организација пружања хитне медицинске помоћи, као и 

друга питања од значаја за организацију здравствене заштите у Републици  Србији. 

 II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ 

  На основу Одлуке о оснивању Клиничко-болничког центра Косовска 

Митровица (,,Службени гласник РС” број 11/21), донетој у складу са Уредбом о плану 

мреже здравствених установа (,,Службени гласник РС” бр. 5/20. 11/20, 52/20, 88/20 и 

62/21), којом се Дом здравља Зубин Поток налази у саставу Клиничко-болничког 

центра Косовска Митровица. Дом здравља Зубин Поток поднео је захтев за задржавање 

статуса самосталне здравствене установе са својством правног лица. 

Дом здравља Зубин Поток је здравствена установа која спада у ред од једне од 

највећих државних институција на територији општине Зубин Поток, а обавља 

здравствену заштиту на примарном нивоу здравствене заштите за све категорије 

становништва у 63 насељена места у општини Зубин Поток (као и неколико села у 

општинама Исток и Србица) са преко 14000 становника/корисника. 

Дом здравља Зубин Поток пружа здравственеу заштиту становништву из 

следећих области: опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске 

помоћи са санитетским превозом, поливалентне патронаже, кућног лечења и 

здравствене неге, лабораторијске и радиолошке дијагностике, стоматолошке и 

здравствене заштите, интерне медицине, офталмологије, оториноларингологије и 

психијатрије. 

У претходних неколико година локална самоуправа узела је активно учешће у 

циљу побољшања пружања здравствених услуга на територји општине Зубин Поток. 

Сва улагања и независно деловање представља снажну подршку локалној привреди и 

економији али и новим активностима које општина покушава да реализује на терену. 

Креирање институционалног оквира у коме ће дом здравља функционисати 

самостално као правно лице и уз даљу сарадњу са општином Зубин поток и 



привредним субјектима, нема никакве дилеме да ће се здравствене услуге и кадровска 

структура унапредити. 

        Полазећи од следећих чињеница и изазова: 

 имајући у виду примере и праксе рада здравственог система као и 

капацитета који су и како су створени у претходној деценији; 

 имајући у виду специфичне потребе и специфичне изазове које има 

здравствени сектор у Зубином Потоку укључујући и развој нових 

економских база (активни туризам, професионални спорт, 

пољопривреда…) 

 имајући у виду безбедоносне, политичке и институционалне услове и 

константне претње привремених институција за успостављањем 

контроле над здравством на северу АП Косова и Метохије; 

 имајући у виду да је општина Зубин Поток инфраструктурно лоше 

повезана и удаљена од осталих општина на северу К и М укључујући  и 

Клиничко-болнички центар Косовска Митровица што представља изазов 

за ефикасан рад; 

 да Дом здравља Зубин Поток организује и реализује здравствену заштиту 

и систематске прегледе запослених радника у: РМХК Трепча, Симпо, 

Јумкос, ПГП Колашин, МТС ДОО, ЗЗ Зубин Поток, као и другим 

предузечима и установама од јавног значаја који су силом прилика 

регистровани код привремених институцја на КиМ. Оваква тренутна 

ситуација предсзавља потенцијалну опасност да и Дом здравља заједно 

са другим установама припадне у косовски систем здравствене заштите. 

Из свеха наведеног, сматра се да Дом здравља Зубин Поток испуњава све услове 

за оснивање као самосталне здравствене установе са својством правног лица. 

Поводом ове иницијативе, Дом здравља Зубин Поток има пуну подршку 

руководства општине Зубин поток која је и поднела и иницијативу за оснивање Дома 

здравља Зубин Поток као самосталне здравствене установе. 

 III. ОБЈАШЊЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА 

Чланом 1. став 1. прописано је да се после тачке 3а додаје тачка 3б која гласи: 

„ 3а Дом здравља Зубин Поток (за општину Зубин Поток).” 

Ставом 2. истог члана прописано је да се из састава Клиничко-болничког цента 

брише Дом здравља Зубин Поток. 

Чланом 2. одређује се да уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у ,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ 



За спровођење ове Уредбе обезбеђена су средства у   Финансијском плану 

Републичког фонда за здравствено осигурање за 2021. годину, као и у буџету 

Републике Србије за 2021. годину, на разделу 27 – Министарство здравља, Програм 

1807 – Развој инфраструктуре здравствених установа, Програмска активност 0001- 

Изградња и опремање здравствених установа чији је оснивач Република,  економска 

класификација 464- Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање,  у 

оквиру износа од 3.000.000.000 динара.  

У 2022. и 2023. години средства ће се обезбедити у складу са лимитима које 

утврди Министарство финансија. 

 

 

 


