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Вршилац дужности заштитника грађана Града Зрењанина на основу члана 
26. Одлуке о заштитнику грађана («Службени лист општине Зрењанин» бр. 
10/2003  и  «Сл.лист  Града  Зрењанина»  бр.  24/2008)  решавајући  по 
представци  Бранке  Јосифовић  из  Ченте,  ради  повреде  њених  права  од 
стране  Дома  здраваља  «Др  Бошко  Вребалов»  Зрењанин,  дана 
30.03.2011.године доноси следећу

О Д Л У К У

1. МИШЉЕЊА  САМ да  је  Дом  здравља  «Др  Бошко  Вребалов» 
Зрењанин извршило повреду права грађанке Бранке Јосифовић из 
Ченте јер  је  пропуштањем  обавезе  да  изгради  прилазну  стазу  за 
инвалидна  колица  при  амбуланти  у  Ченти   учинило  неправилност 
повредом члана  16  Статута  Дома здравља «Др Бошко  Вребалов» 
Зрењанин који се  односе на омогућавање коришћења здравствене 
заштите.  

2. ПРЕПОРУЧУЈЕМ Дому здравља «Др Бошко Вребалов» Зрењанин да 
неправилност исправи тако што ће изградити приступну рампу при 
амбуланти  у  Ченти и  тиме омогућити  инвалидним лицима приступ 
ради коришћења здравствене заштите.

3. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Дом здравља «Др Бошко Вребалов» Зрењанин да у 
року од 15 дана од дана достављања обавести овај орган о мерама 
које  је  предузео  у  вези  датог  мишљења  и  препоруке,  а  у  циљу 
отклањања повреде права.



4. Уколико  Дом  здравља  «Др  Бошко  Вребалов»  Зрењанин  у 
остављеном року не поступи у складу са мишљењем и препоруком 
или  не  обавести  овај  орган  о  предузетим  мерама  на  отклањању 
повреде, овај орган ће о томе обавестити председника и заменика 
председника Скупштине Града, односно Градоначелника и заменика 
Градоначелника, а против одговорних лица ће иницирати покретање 
прекршајног или кривичног поступка.

О б р а з л о ж е њ е :

Дана 18.01.2011.године, Бранка Јосифовић из Ченте поднела је представку 
овом органу . У представци наводи да је као инвалидно лице спречена да 
остварује  своја  права  из  здравствене  заштите,  јер  не  може  да  уђе 
инвалидним колицима у амбуланту због тога што нема приступне рампе која 
би јој то омогућила. 

Дана 07.02.2011.године овај орган отворио је истрагу против Дома здравља 
«Др  Бошко  Вребалов»  Зрењанин.  Дом  здравља  «Др  Бошко  Вребалов» 
Зрењанин је у року од 15 дана одговорило овом органу. У одговору наводи 
да  је  захтев  подноситељице  представке  основан  и  да  је  потребно 
обезбедити  прилазе  инвалидним  лицима   објектима  у  којима  се  пружа 
здравствена  заштита.  Такође  се  наводи  да  Дом  здравља   нема 
финансијских  средстава,  већ  да  средства   за  такве  намене  треба  да 
обезбеди оснивач здравствене установе.

У току поступка   утврђено је да Дом здравља «Др Бошко Вребалов» није 
пружио доказе у циљу предузимања активности  око изградње приступне 
рампе , иако је у одговору овом органу тврдио да су неке активности  у том 
смислу предузете.

Како  би  се  свим  грађанима  и  грађанкама  омогућило  коришћење 
здравствене  заштите,  члан  16.  Статута,   предвиђа  делатности  Дома 
здравља,  по  којима  је  Дом  здравља   дужан   да  обавља  здравствену 
делатност   за  примарну  здравствену  заштиту  за  територију  општине 
Зрењанин. 

Правилником о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са 
несметаним  кретањем деце,  старих,  хендикепираних  и  инвалидних  лица 
разрађују се урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних 
саобраћајних и пешачких површина,  прилаза до објеката и  пројектовање 
објеката, као и посебних уређаја у њима, којима се обазбеђује несметано 



кретање деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица. Објекти за јавно 
коришћење  јесу  болнице,  домови  здравља,  школе,  домови  за  старе, 
пословни објекти итд.

Закон о планирању и изградњи такође предвиђа да се објекти високоградње 
за јавне и пословне намене морају пројектовати и градити тако да особама 
са  инвалидитетом, деци  и  старим  особама  омогућују  несметан  приступ, 
кретање, боравак и рад.
 
У циљу  отклањања  повреде  права  инвалидних  лица  Дом  здравља  «Др 
Бошко Вребалов» био је у обавези да  уклони архитектонске баријере и 
омогући свим пацијентима несметан приступ и кретање у објектима Дома 
здравља. 

Овај орган је својим дописом ОМБ 2/11-0 од 07.02.2011.године обавестио 
председника  Скупштине  града  Зрењанина  о  неопходности  решавања 
проблема  инвалидних  лица  у  Дому  здравља  «Др  Бошко  Вребалов» 
Зрењанин.

На основу члана 26.Одлуке о заштитнику грађана Дом здравља «Др Бошко 
Вребалов» Зрењанин је дужно да у року од 15 дана од дана достављања 
обавести овај орган о мерама које је предузео у вези датог мишљења и 
препоруке, а у циљу отклањања повреде права грађанке.

ВД ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Драгана Радловачки Грозданов

Достављено:

- Бранка Јосифовић
- Дом здравља «Др Бошко Вребалов»
- Архива


