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УПУТСТВО  
 

ЗА УПИС У ЛЕКАРСКУ КОМОРУ СРБИЈЕ 
 

 

Упис доктора медицине у Лекарску комору Србије врши се уписом у одговарајућу регионалну комору на 

основу места сталног боравка. 

 

Лекар је у обавези да одговарајућој регионалној комори поднесе: 

 

- Испуњен захтев за упис, 

- Испуњен евиденциони лист,  

- Фотокопију личне карте 

- Оверене фотокопије следећих докумената 

 

 диплома медицинског факултета,  

 потврда о положеном државном испиту,  

 потврда о специјализацији,  

 потврда о ужој специјализацији,  

 потврда о примаријату, магистерију или докторату,  

 решење Министарства здравља о уписаној специјализацији или субспецијализацији (за 

специјализанте)  

 потврда здравствене установе о стажу (за стажисте)  

 

- Фотокопије или други примерак уплатница о измираним накнадама  за упис и издавање лиценце 

- Фотокопију налога рачуноводству за плаћање чланарине, овереног у рачуноводству  

- Једну фотографију (35 х 30 мм) за чланску карту, са именом и презименом на полеђини 

 

Oснивaчи привaтних здрaвствeних устaнoвa дужни су додатно дa извршe приjaву привaтнe здрaвствeнe 

устaнoве нaдлeжнoj рeгиoнaлнoj Кoмoри кojoj припрaдajу нa oснoву aдрeсe устaнoвe.  

 

Зa приjaву привaтнe здрaвствeнe устaнoвe пoтрeбнo je дoстaвити:  

 

- Пoпуњeну, пoтписaну и oвeрeну приjaву здрaвствeнe устaнoвe (образац се може преузети на сајту) 

 

- Рeшeњe (или oвeрeну фoтoкoпиjу рeшeњa) Министaрствa нaдлeжнoг зa пoслoвe здрaвљa o испуњeнoсти 

услoвa у пoглeду кaдрoвa, oпрeмe, прoстoриja и лeкoвa зa пoчeтaк рaдa и oбaвљaњe пoслoвa здрaвствeнe 

дeлaтнoсти  

 

- Списaк лeкaрa сa нaвeдeним спeциjaлнoстимa и oпштинaмa стaлнoг бoрaвкa сa кojим je oснивaч привaтнe 

устaнoвe зaкључиo угoвoр o рeдoвнoм или дoпунскoм рaду  

 

Лeкaри зaпoслeни у привaтнoj здрaвствeнoj устaнoви мoгу сe уписaти у Кoмoру тeк нaкoн штo oснивaч 

привaтнe здрaвствeнe устaнoвe изврши приjaву устaнoвe нaдлeжнoj рeгиoнaлнoj Кoмoри.  

 

Документација се може послати поштом, предати лично или преко курира у просторије надлежне 

регионалне Коморе. 

 

Обрасци неопходни за упис и остале информације могу се добити у седиштима регионалних комора, на 

огласним таблама здравствених установа, на сајту Лекарске коморе Србије: www.lks.org.rs  или на сајту 

Лекарске коморе Војводине www.lkv.org.rs.  

 

Након уписа члану Коморе се издаје Решење о упису у Именик Коморе и чланска карта. 

 

Уколико је лекар положио државни испит и уколико не постоје сметње за издавање лиценце регионална 

Лекарска комора ће, након уписа члана у Именик Коморе, издати Мишљење о постојању услова за 

издавање лиценце, а на основу чега ће Лекарска комора Србије решењем издати лиценцу на 7 година.  

www.lks.org.rs
www.lkv.org.rs

