
На основу члана 209 став 2 Закона о здравственој заштити ( „Службени гласник 

РС“ бр. 107/2005,88/2010 и 99/2010), члана 8 став 1 тачка 4 Закона о коморама 

здравствених радника ( „ Службени гласник РС“ број 107/2005 и 99/2010) и члана 

11 став 1 тачка 4 и члана 27  Статута Лекарске коморе Србије ( „ Службени гласник 

РС“ бр.111/2006,68/2008,14/2010,36/2011 и 22/2012), Скупштина Лекарске коморе 

Србије ја на својој VII редовној седници, одржаној 22 јуна 2012 године у Београду, 

донела 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ СТРУЧНИХ 

НАДЗОРНИКА 

 

Члан 1. 

 

За стручног надзорника за редовну и ванредну спољну контролу стручног рада 

здравствених установа може се пријавити сваки члан Коморе, који поред стеченог 

образовања доктора медицине испуњава и следеће услове: 

1.да има лиценцу за рад издату од стране ЛКС; 

2. да је измирио обавезе према ЛКС; 

3. да се против њега не води поступак пред судом части ЛКС; 

4. да има положени специјалистички или субспецијалистички испит из неке 

области здравствене заштите; 

5. да има најмање 10 година специјалистичког радног искуства из области за коју је 

стручно оспособљен; 

6. да има 2 препоруке колега еминентних стручњака истог или вишег ранга, из 

области за које се стручни надзорници бирају или препоруку стручног удружења; 

 

Члан 2. 

 

Поступак именовања стручних надзорника 

 

Пријава на конкурс за именовање стручног надзорника са прилозима којима се 

доказује испуњеност услова подноси се Регионалној лекарској комори,  према 

месту учлањења члана Коморе. 

У захтеву се наводе лични подаци, радна биографија, ужа специјалност, 

библиографија (списак објављених и реферисаних радова на конгресима и 

симпозијумима). 

Конкурс  расписује Управни одбор ЛКС септембра месеца за наредну годину и 

објављује на сајту ЛКС и РЛК. 

Конкурс је отворен два месеца. 

 

Предлог листе стручних надзорникa обухватa лекаре свих специјалности као и 

њихову заступљеност по територијалном принципу, а по свим окрузима на нивоу 

сваке Регионалне коморе.  



 Предлог  листе стручних надзорника предлаже Посебан одбор за стручна питања и 

стручни надзор ЛКС,  Управном одбору ЛКС, на основу захтева и пријава на 

конкурс из Регионалних лекарских комора, најкасније до 15.12.2012 године, за 

наредну годину. 

  

Предлог листе стручних надзорника, који је утврдио Управни одбор ЛКС директор 

Коморе прослеђује Министарству здравља на коначно утврђивање. 

       

 

Члан 3. 

 

Стручни надзорник је дужан да о промени података везаних за адресу 

пребивалишта обавести ЛКС најкасније у року од 8 дана, од дана промене. 

 

Члан 4. 

Стручни надзорник може бити разрешен: 

 

а) на сопствени захтев; 

б) ако се утврди да нису постојали, односно да су престали услови на основу 

којих је именован; 

ц) ако буде осуђен на кривично дело које га чини недостојним или неподобним 

за вршење послова стручног надзорника; 

д)  ако му буде изречена заштитнма мера забране обављања делатности у 

облати у којој обавља надзор; 

е) ако му на основу судске одлуке буде одузета или ограничена пословна 

способност; 

ф) ако неуредно, несавесно или нестручно обавља надзор (ако се не одазива на 

позиве за надзор, одбије да врши надзор, не обави надзор у року). 

 

     Члан 5. 

 

 Нацрт предлога за разрешење даје Посебан одбор за стручна питања и стручни 

назор ЛКС, а одлуку о предлогу разрешења доноси УО ЛКС , који доставља 

Министарству здравља на коначну одлуку. 

 

     Члан 6. 

 

Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

Председник Скупштине ЛКС 

Проф др Марина Дељанин Илић 


