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Поштоване колеге,

П
ред ва ма је пр ви број на шег 
„ГЛА СНИК“-а у 2016. – за то 
ми до зво ли те да вам по же-
лим сва ку сре ћу и успех, 

ка ко на про фе си о нал ном, та ко и на 
при ват ном пла ну. Го ди на пред на-
ма бре ме ни та је про бле ми ма: свет 
је су о чен са еко ном ском, али и ми-
грант ском кри зом, ре ги он са до кра-
ја не раз ре ше ним од но си ма, на ша 
зе мља са из бо ри ма на свим ни во и-

ма, са отва ра њем но вих про то ко ла на пу ту ка ЕУ, са уса-
гла ша ва њем свих за ко на са нај ви шим ме ђу на род ним 
стан дар ди ма.

У све му то ме на ша про фе си ја увек је има ла и има ће по-
себ ну од го вор ност и за дат ке, у скла ду са Хи по кри то вом за-
кле твом, да са чу ва и за шти ти оно нај дра го це ни је – људ ски 
жи вот. Пред ле кар ством је у 2016. за да так да се из бо ри за 
бо љи по ло жај про фе си је у дру штву – у ма те ри јал ном, али 
и сва ком дру гом сми слу (се ти мо се са мо уче ста лих на па да 
на ко ле ге) да за др жи ко рак са све том у КМЕ, у че му ће нам 
по мо ћи и већ усво је не из ме не Пра вил ни ка о ли цен ци ра њу 
и Пра вил ни ка о КМЕ. У из ра ди ових из ме на ЛКС је има ла 
ва жну уло гу, а ми вам их, у овом бро ју, пред ста вља мо.

На пу ту ко ји је пред на ма, ва жна је со ли дар ност свих 
ко ле га, из ра же на је по тре ба да ко му ни ци ра мо што те-
шње, кроз ЛКС ко ја у овој го ди ни обе ле жа ва 110 го ди на од 
пр ве зва нич но при зна те еснаф ске ле кар ске ор га ни за ци-
је у на шој зе мљи и де це ни ју од об на вља ња Ко мо ре. У тој 
уло зи спа ја ња ле ка ра кроз ЛКС на ла зим и про стор за наш 
„Гла сник“ – да нас оку пља и оба ве шта ва о све му бит ном 
за ле кар ство, да нам отво ри пи та ња, раз ја сни не до у ми це 
и обез бе ди ре ле вант не од го во ре. За то је ЛКС, у овом бро-
ју, обез бе ди ла раз го вор са Ми ни стром здра вља Ре пу бли-
ке Ср би је др Зла ти бо ром Лон ча ром, а ми из ра жав мо за-
до вољ ство што се баш пу тем на шег гла си ла обра тио свим 
ре ги стро ва ним ле ка ри ма у овој зе мљи.

Тру ди ли смо се да нај ве ћи про стор да мо оно ме што је нај-
ин те ре сант ни је пи та ње у овом ча су, а то је ре ли цен ци ра ње 
– пр во, по сле се дам го ди на. Ве ру је мо да ће те, из тек сто ва у 
овом бро ју „Гла сни ка“, на ћи до вољ но ин фор ма ци ја да раз-
ре ши те ва ше не до у ми це, али као и увек, оста је мо отво ре ни 
за сва ва ша пи та ња. За то нам се ди рект но обра ти те.

У ме ђу вре ме ну, пре пу штам вас ва шем „Гла сни ку“.
Са по што ва њем и нај леп шим же ља ма за ову го ди ну,
др Ја сми на Па вло вић
Глав ни и од го вор ни уред ник „Гла сни ка“ 

Писмо главног уредника
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ЛКС у Европској унији
медицинских специјалиста
(УЕМС) и у УЕМО

Признање
српској
медицини

Скуп шти на Ле кар ске ко мо ре Ср би је до не ла је од лу ку, на по след њој сед-
ни ци, 29. фе бру а ра 2016. у Бе о гра ду, да се учла ни у УЕМС-у (Европ ску 
уни ју ме ди цин ских спе ци ја ли ста). Ова ор га ни за ци ја ви со ког ран га, са 
се ди штем у Бри се лу, оку пља 37 зе ма ља чла ни ца ЕУ или зе ма ља на пу ту 
да то бу ду. Циљ јој је да се де фи ни шу и од бра не нај ви ши европ ски стан-
дар ди у ме ди цин ској еду ка ци ји и прак си.

УЕМС је не вла ди на ор га ни за ци ја ко ја пред ста вља на ци о нал не асо ци-
ја ци је ме ди цин ских спе ци ја ли ста – по јед ну из сва ке зе мље, а за сту па 
их у ЕУ. Де лу је у ви ше од 50 ме ди цин ских ди сци пли на, кроз раз ли чи та 
рад на те ла и струк ту ре, кроз 43 спе ци ја ли стич ке сек ци је и оку пља 1,6 
ми ли о на ме ди цин ских спе ци ја ли ста Евро пе.

Одан про мо ци ји сло бод ног кре та ња зна ња и прак се учла ње них ме ди-
цин ских спе ци ја ли ста, УЕМС  обез бе ђу је нај ви ши ква ли тет здрав стве не 
не ге за гра ђа не Евро пе, ор га ни зу је се ми на ре и кон гре се и хар мо ни зу је 
КМЕ у зе мља ма-чла ни ца ма.

Исто вре ме но ЛКС је од лу чи ла да у на ред ном пе ри о ду апли ци ра за члан-
ство у УЕМО (Европ ско удру же ње оп ште/по ро дич не ме ди ци не). Пр ви 
пут зва нич но иде ја о по себ ном удру же њу ле ка ра оп ште ме ди ци не ја вља 
се да ле ке 1967. у Па ри зу, у окви ру та да шње европ ске за јед ни це, да би 
УЕМО пу ни ле ги ти ми тет до че као 2009. као не про фи та бил на ор га ни за-
ци ја ко ја се у окви ру Евро пе и ње них ин сти ту ци ја ба ви бо љим по зи ци о-
ни ра њем ле ка ра оп ште прак се.

UEMO
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здрав стве них уста но ва, адап та ци ја и са на ци ја 
мо крих чво ро ва и во до вод не и ка на ли за ци о не 
мре же здрав стве них уста но ва из Уред бе о пла
ну мре же здрав стве них уста но ва. 

Ре зул тат све га учи ње ног ви део се и у оце њи ва-
њу у Европ ском здрав стве ном по тро шач ком ин-
дек су „Euro He alth Con su mer In dex“, где су Ср би ја 
и њен здрав стве ни си стем у по след ње две го ди-
не на пре до ва ли шест ме ста. Прет ход них го ди на 
здрав ство Ср би је би ло је убе дљи во по след ње по 
овом ин дек су.

Пла ни ра но за 2016.

Ми ни стар ство здра вља пла ни ра ло је да у 2016. 
го ди ни на ста ви са ула га њем у здрав стве ни си-
стем, пре све га у оном де лу ко ји ће обез бе ди-
ти бо ље усло ве ра да и мо гућ ност уса вр ша ва ња 

здрав стве них рад ни ка, 
али и оних пред у сло ва 
ко ји ће на шим гра ђа ни-
ма омо гу ћи ти бр жи и 
ефи ка сни ји здрав стве-
ни си стем. Ме ђу нај ва-
жни јим за да ци ма у 2016. 
ис ти че мо сле де ће:

Им пле мен та ци ја Ин
те гри са ног здрав стве
ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма у пр вој по ло-
ви ни го ди не. При ла го-
ђа ва ње и пу шта ње у рад 
ова квог јед ног си сте ма 
озна чи ће пот пу но но-
ви по че так у здрав ству у 
Ср би ји. Ко ри сти овог си-
сте ма гра ђа ни ће мо ћи 
од мах да осе те (од за ка-
зи ва ња пре гле да, ре дов-
них кон тро ла, до на ба-
вља ња же ље ног ле ка), а 
здрав стве ни си стем ће 
функ ци о ни са ти бо ље, 
јер ће мо ћи пре ци зно 
и у ре ал ном вре ме ну да 
се пра те све ак тив но сти 
ме ди цин ских рад ни ка, 
тро шко ви, упо тре ба ле-
ко ва и ме ди цин ског ма-
те ри ја ла. 

На бав ка и пу шта ње 
у рад нај са вре ме ни је 
ме ди цин ске опре ме. 
То ком го ди не у Ни шу, 
Кра гу јев цу и Бе о гра ду 
по че ће пу шта ње у рад 
че ти ри ли не ар на ак це-
ле ра то ра за ко је је Вла да 
Ср би је одо бри ла сред-
ства у из но су од бли зу 
700 ми ли о на ди на ра (са 
ПДВ-ом). То ком го ди не 
би ће окон чан по сту пак 
на бав ке још шест ли не
ар них ак це ле ра то ра из 
сред ста ва кре ди та Свет-
ске бан ке. Пу шта њем у 

рад на ве де не опре ме успе шно ће би ти ре ше не 
ли сте че ка ња за он ко ло шке па ци јен те.

Ин ве сти ци о но одр жа ва ње по сто је ћих здрав
стве них уста но ва у Ср би ји и из град ња но вих 
обје ка та. Вла да Ср би је је до не ла од лу ку о одо-
бра ва њу фи нан сиј ских сред ста ва за кре че ње 
про сто ри ја здрав стве них уста но ва, адап та ци ја 
и са на ци ја мо крих чво ро ва и во до вод не и ка
на ли за ци о не мре же здрав стве них уста но ва из 
Уред бе о пла ну мре же здрав стве них уста но ва. 
До по ло ви не 2016. го ди не све здрав стве не уста но ве 
би ће сре ђе не да ми ри шу на чи сто. До кра ја го ди-
не пла ни ран је за вр ше так ра до ва на из град њи 
Кли нич ког цен тра Ниш, ко ји се гра ди у окви ру 
про јек та „Ре кон струк ци ја че ти ри кли нич ка цен-
тра“. У окви ру истог про јек та оче ку је се да, сре-
ди ном го ди не, поч ну ра до ви на из град њи Кли
нич ког цен тра Ср би је. //

М
и ни стар здра вља асс. др Зла ти бор Лон-
чар је у раз го во ру за „Гла сник“, гла си ло 
ЛКС, ис та као да је у про те клом пе ри-
о ду оства ре на обо стра но за до во ља ва-

ју ћа и кон крет на са рад ња Ми ни стар ства здра вља 
и Ле кар ске ко мо ре Ср би је, што је, пре ма ње го вој 
оце ни, по ка за тељ ка ко ови од но си и убу ду ће тре-
ба да се гра де. За хва љу ју ћи та квим од но си ма из-
вр ше не су из ме не у Пра вил ни ку о ли цен ци ра њу, 
чи ме је пре ва зи ђен про блем ко ји је пре тио озбиљ-
но да угро зи здрав стве ни си стем Ср би је.

„Из у зет но сам по но сан и на ис ка за нао је дин-
ство свих у здрав стве ном си сте му Ср би је ка да је 
би ло по треб но на вре ме ука за ти на про блем на-
па да на здрав стве не рад ни ке. На жа лост, апе ли 
и упо зо ре ња ни су би ли до вољ ни, па смо не дав-
но би ли при мо ра ни, као крај њу ме ру, да уве де мо 
по ли циј ске па тро ле у здрав стве не уста но ве, ка ко 
би на ше ко ле ге до дат но за шти ти ли док се на ла зе 
на рад ном ме сту“ – под се тио је ми ни стар Лон чар 
и по себ но се освр нуо на од нос ме ди ја и јав но сти 
пре ма здрав стве ним рад ни ци ма.

На и ме, ми ни стар Лон чар је ука зао на не при-
ме ре но из ве шта ва ње и пред ста вља ње по је ди них 
на ших ко ле га у јав но сти, ко ји су, на осно ву не ар-
гу мен то ва них и не до вољ но ја сних ин фор ма ци ја, 
пред ста вље ни као на па сни ци, иако су се они на-
шли на уда ру ба ха тих и без об зир них си ле џи ја.

Ми ни стар Лон чар је и ову при ли ку ис ко ри стио 
да још јед ном по зо ве на ус по ста вља ње ко му ни-
ка ци је из ме ђу па ци је на та и ме ди цин ских рад-
ни ка на ви шем ни воу, уз обо стра но ува жа ва ње 
и по што ва ње, јер је са мо та ко мо гу ће из бе ћи по-
на вља ње до га ђа ја ко јих смо би ли све до ци у по-
след ње вре ме.

Зна ча јан на пре дак

Го во ре ћи о учи ње ном у про те клом пе ри о ду, ми-
ни стар Лон чар је на вео да је: 

Кра јем 2014. го ди не фор ми ран Бу џет ски фонд 
за ле че ње обо ље ња, ста ња или по вре да ко је се не 
мо гу успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци Ср би ји, ко-
ји је са ра дом, прак тич но, по чео у 2015. го ди ни. 
У про те клом пе ри о ду одо бре но је 26 зах те ва за 
ле че ње у ино стран ству. Та ко ђе, одо бре на су и 24 
зах те ва за ди јаг но сти ку у ино стра стра ној здрав-
стве ној уста но ви. 

До би је на је са гла сност Европ ске ин ве сти ци о не 
бан ке на тен дер ску до ку мен та ци ју за пр ву фа зу 

из град ње Кли нич ког цен тра Ср би је и тен дер је 
об ја вљен 29. 12. 2015. у Жур на лу Европ ске уни је, 
Слу жбе ном гла сни ку РС и на по тра лу Упра ве за 
јав не на бав ке РС. Тен дер ска про це ду ра тра ја ће 75 
данa све до 14. мар та 2016. го ди не ка да је и отва
ра ње по ну да. Про це ње на ин ве сти ци о на вред ност 
ра до ва је 96,1 ми ли о на евра, ко ја об у хва та ре кон-
струк ци ју и из град њу 86.000 ква драт них ме та ра, 
а рок из вр ше ња ра до ва је 31 ме сец.

На бав ка Га ма но жа. „Злат ни стан дард“ у не у-
ро хи рур ги ји. По чео са ра дом 2. но вем бра. За не-
пу на че ти ри ме се ца опе ри сан 201 па ци јент (до 
22. 02.)

Од 2009. го ди не око 720 на ших гра ђа на је би ло на 
ин тер вен ци ја ма на Га ма но жу у тур ским кли ни ка
ма о тро шку РФ ЗО. За ту свр ху по тро ше но је ви ше 
од че ти ри ми ли о на евра. То ли ко је, от при ли ке, ко
шта ла и на бав ка Га ма но жа у КЦС, ко ју је пла ти ла 
Вла да Ср би је у са рад њи са Кон тро лом ле та.

Вла да Ср би је одо бри ла је сред ства у из но су од 
бли зу 700 ми ли о на ди на ра (са ПДВ-ом) за на-
бав ку че ти ри ли не ар на ак це ле ра то ра, ка ко би 
се ре ши ле ви ше го ди шње ли сте че ка ња за ле че-
ње он ко ло шких па ци је на та. На бав ка је успе шно 
и ве о ма бр зо спро ве де на, оче ку је се да ре а ли за-
ци ја бу де спро ве де на у ро ку. Два апа ра та би ће 
рас по ре ђе на у Ни шу (КЦ Ниш), је дан у Бе о гра ду 
(Ин сти тут за он ко ло ги ју) и је дан у Кра гу је ва цу 
(КЦ Кра гу је вац).

На ба вље на су 64 во зи ла за здрав стве не уста
но ве у Ср би ји. Но ва во зи ла су ком плет но опре-
мље на нај са вре ме ни јом опре мом (по крет не бол-
ни це). Хит на по моћ Бе о град је овом на бав ком 
об но ви ла ком пле тан во зни парк.

Из ме не у одо бра ва њу спе ци ја ли за ци ја. Овим 
из ме на ма обез бе ђе но је да се на ста ви кон ти ну-
и тет у об у ча ва њу ка дра, ко ји је од лу ка ма у прет-
ход ном пе ри о ду био озбиљ но угро жен. Уве де не су 
спе ци ја ли за ци је и за во лон те ре. У 2014. го ди ни 
одо бре но је 1250 спе ци ја ли за ци ја и ужих спе
ци ја ли за ци ја, а у 2015. го ди ни још 1400 спе ци ја
ли за ци ја и ужих спе ци ја ли за ци ја.

Ко ми си ја за да ва ње са гла сно сти за но во за по-
шља ва ње и до дат но рад но ан га жо ва ње код ко ри-
сни ка јав них сред ста ва, одо бри ла је у про те клом 
пе ри о ду при јем у рад ни од нос 2191 ме ди цин
ских рад ни ка, од тог бро ја је бли зу 950 са ви со
ком струч ном спре мом (ле ка ри). 

Вла да Ср би је до не ла је од лу ку о одо бра ва њу 
фи нан сиј ских сред ста ва за кре че ње про сто ри ја 

МИНИСТАР ЗДРАВљА АСС. ДР ЗЛАТИБОР ЛОНчАР 
У РАЗГОВОРУ ЗА ГЛАСНИК ЛКС

ПОЗИТИВНА ОЦЕНА 
САРАДњЕ СА ЛКС

Др Зла ти бор Лон чар ФОтО МАРКО ПРЕЛЕВИЋ/„НЕДЕЉНИК“
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лан ра да се, пре све га, од но си на по ве ре-
не по сло ве, као и дру ге по сло ве ко је Ко-
мо ра оба вља у скла ду са за ко ном.

–  У де лу по ве ре них по сло ва нео п ход но је да се 
што пре усво ји из ме ње ни Етич ки ко декс, чи ји 
је пред лог још 2012. го ди не про шао све ор га не 
и те ла ЛКС и да се на ста ви са да љим ра дом на 
ње го вом уна пре ђе њу и ускла ђи ва њу са по сто-
је ћим за кон ским ре ше њи ма. 

–  Спро во ђе ње еду ка ци је за су ди је Су да ча сти, 
чла но ве Етич ког од бо ра и ко ми си ја за по сре-
до ва ње-ме ди ја ци ју је је дан од при о ри тет них 
по сло ва, има ју ћи у ви ду дру штве ни зна чај по-
сло ва ко је по ме ну ти ор га ни оба вља ју.

–  У окви ру по ве ре них по сло ва, у де лу из да ва ња, 
об на вља ња и од у зи ма ња ли цен ци ле ка ри ма, нео-
п ход но је на ста ви ти са за по че том де лат но шћу и 
на осно ву по сто је ћих ис ку ста ва и прак се до дат-
но уна пре ди ти овај из у зет но ва жан по сао.

–  Уна пре ђе ње ин фор ма ци о ног си сте ма и ба зе 
по да та ка, у скла ду са по тре ба ма и за кон ском 
ре гу ла ти вом, има ју ћи у ви ду да се та вр ста по-
сло ва оба вља у фор ми јав них овла шће ња, а у 
са рад њи са По ве ре ни ком за за шти ту тај но сти 
по да та ка о лич но сти. 

–  Оса вре ме њи ва ње зва нич ног сај та ЛКС, са на гла-
ском на ус по ста вља ње што бо ље ко му ни ка ци је 
са ме ди цин ском ди ја спо ром и обез бе ђи ва ње 
бр жег и ква ли тет ни јег при сту па свим ин фор-
ма ци ја ма од зна ча ја за рад ЛКС, за ин те ре со-
ва ним прав ним и фи зич ким ли ци ма, уз мак-
си мал но ко ри шће ње дру штве них мре жа.

–  У скла ду са но вим Пра вил ни ком о КМЕ, ЛКС 
је по ве ре на ор га ни за ци ја про гра ма КМЕ из 
сво је де лат но сти. Има ју ћи у ви ду ду го го ди-
шњи ин те рес члан ства и њи хо во ин си сти ра ње 
на та квој вр сти ак тив но сти ЛКС, сма тра мо да 
је ово при ли ка да се члан ству на овај на чин 
обез бе ди и омо гу ћи нај ква ли тет ни ја бес плат-
на еду ка ци ја. Од ве ли ког је зна ча ја да сва ком 
чла ну ЛКС бу де обез бе ђен рав но пра ван при-

ступ про гра ми ма КМЕ, као и да ЛКС уло жи 
мак си мум на по ра да се кроз про гра ме КМЕ, 
ко је она ор га ни зу је и спро во ди, обез бе ди ми-
ни мум по треб них бо до ва. ЛКС ће ма те ри јал-
но по др жа ва ти про гра ме КМЕ ко је акре ди ту-
ју ме ди цин ски фа кул те ти и дру ге ре фе рент не 
уста но ве и удру же ња.

–  ЛКС ће се за ла га ти за осва ре ме ња ва ње елек-
трон ске апли ка ци је про гра ма КМЕ, као и за 
из на ла же ње на чи на да се за чла но ве ЛКС обез-
бе де ИД кар ти це, ко је ће би ти у скла ду са зах-
те ви ма Здрав стве ног са ве та, а ве за но за про цес 
КМЕ и у скла ду са стан дар ди ма ЕУ.

–  Нео п ход но је да се у на ред ном пе ри о ду, кроз да ље 
пред ло ге по себ них од бо ра и ре ги о нал них ко мо-
ра, ра ди на из ме ни се та за ко на ве за них за здрав-
ство и здрав стве ни си стем, као и гра ђан ског и 
кри вич ног за ко на, у ци љу уна пре ђе ња и по бољ-
ша ња по ло жа ја ле ка ра, као и за шти ти стру ке и 
здрав стве ног си сте ма, а све у ци љу пру жа ња што 
бо ље здрав стве не за шти те па ци јен ти ма.

–  Ин тен зи ван рад на из ме ни Ста ту та ЛКС и дру гих 
под за кон ских ака та, а у ци љу ра ци о на ли за ци је 
из бор ног про це са, по бољ ша ња функ ци о нал но-
сти си сте ма, сма ње ња ку му ла ци је функ ци ја и 
пре пли та ња над ле жно сти, уз сма ње ње тро шко-
ва функ ци о ни са ња си сте ма.

–  Из ра да и до но ше ње не до ста ју ћих ака та ЛКС.
–  Ин си сти ра ње код за ко но дав них ор га на на до-

но ше њу За ко на о ле кар ству у скла ду са прак сом 
раз ви је них зе ма ља.

–  Да ље уна пре ђе ње и раз вој под за кон ских ака та 
ко ји ма се ре гу ли шу раз ли чи ти мо да ли те ти вр-
ше ња и пру жа ња ме ди цин ских услу га.

–  На ста вак ак тив но сти у де лу бор бе про тив ко-
руп ци је, не ло јал не кон ку рен ци је, на дри ле кар-
ства, пре ци зног де фи ни са ња до пун ског ра да, 
као и пред у зи ма ње дру гих ме ра у ци љу стрикт-
ног по што ва ња за кон ских од ред би у де лу ко јим 
се ре гу ли ше здрав стве на де лат ност. Ове ак тив-
но сти укљу чу ју ин тен зи ви ра ње са рад ње са ин-
спек циј ским слу жба ма и дру гим над ле жним 
ор га ни ма.

–  Рад на ре фор ми здрав стве ног си сте ма у ци љу 
пот пу ног из јед на ча ва ња др жав ног и при ват-
ног сек то ра.

–  Укљу чи ва ње пред став ни ка ЛКС у пре го во ре са 
РФ ЗО.

–  Ула га ње до дат них на по ра, кроз Рад ну гру пу Ми-
ни стар ства здра вља РС, у ци љу из на ла же ња за-
кон ских и дру гих ре ше ња ко ји ма ће се до дат но 
за шти ти ти по ло жај ле ка ра.

–  Да љи на ста вак са рад ње и при бли жа ва ња са 
Ми ни стар ством здра вља РС, у де лу по ве ре них 
по сло ва. Укљу чи ва ње пред став ни ка ЛКС у рад 
Ре пу блич ких струч них ко ми си ја ве за но за пи-
та ња струч ног над зо ра и ин спек циј ских по-
сло ва и из ме на Пра вил ни ка о до би ја њу зва ња 
при ма ри јус.

–  Ус по ста вља ње бли жих од но са са РФ ЗО, Ин сти-
ту том за јав но здра вље БА ТУТ, Срп ским ле кар-
ским дру штвом, оста лим ко мо ра ма здрав стве-
них рад ни ка, ко мо ра ма здрав стве них уста но ва, 
Са ве зом удру же ња па ци је на та, ме ди цин ским 
фа кул те ти ма и дру гим ви со ко школ ским уста-
но ва ма здрав стве не стру ке, ре фе рент ним здрав-

стве ним уста но ва ма, Асо ци ја ци јом при ват них 
здрав стве них уста но ва и Ме ди цин ским фо ру-
мом, син ди ка ти ма ле ка ра и оста лим ре ле вант-
ним чи ни о ци ма.

–  За кљу чи ва ње уго во ра о оси гу ра њу од про фе си-
о нал не од го вор но сти за све чла но ве ЛКС.

–  Ку по ви на аде кван тог по слов ног про сто ра у Бе-
о гра ду, Ни шу, Но вом Са ду и Ко сов ској Ми тро-
ви ци.

–  Из на ла же ње на чи на за пре ва зи ла же ње фи нан-
сиј ског де фи ци та за РЛК КИМ.

–  Ја ча ње ре ги о нал не са рад ње са ко мо ра ма у окру-

же њу, ја ча ње са рад ње са ди ја спо ром, ус по ста-
вља ње од но са са ре ги о нал ним европ ским и 
свет ским ко мо ра ма и ин тен зи ви ра ње ра да у 
удру же њи ма чи ји смо чла но ви (ЦПМЕ, ЕФ МА, 
ЗЕ БА, WMA).

–  Укљу чи ва ње у рад УЕМС-а.
–  Ор га ни за ци ја ју би лар не про сла ве ЛКС у вре мен-

ској ко ре ла ци ји са ор га ни зо ва ње да на Срп ске 
ме ди цин ске ди ја спо ре, у ор га ни за ци ји Фон да-
ци је ње ног Кра љев ског Ви со чан ства Прин це-
зе Ка та ри не.

–  Да љи рад на уна пре ђе њу са др жа ја и из гле да 
„Гла сни ка“ ЛКС, а у ци љу бо љег и ква ли тет ни-
јег ин фор ми са ња чла но ва, ве за но за њи хов 
ста тус, као и о ак тив но сти ма ЛКС и ре ги о нал-
них ко мо ра.

–  Раз мо три ти иде ју о осни ва њу ви со ко струч ног 
ча со пи са ко ји би из да ва ла ЛКС и ко ји би се ба-
вио на у ком у по ку ша ју да до ђе на СЦИ ли сту, у 
са рад њи са ме ди цин ским фа кул те ти ма, СА НУ, 
Ми ни стар ством здра вља и Ми ни стар ством за 
на у ку и про све ту.

–  Ин тен зи ви ра ње ак тив но сти у ци љу по бољ ша ња 

од но са са ме ди ји ма и рад на да љој про мо ци ји 
ЛКС и ле кар ства у Ре пу бли ци Ср би ји.

–  Уна пре ђе ње из да вач ке де лат но сти и из на ла же-
ње мо гућ но сти за апли ко ва ње ЛКС за до ма ће и 
ино стра не про јек те.

За вр ша ва ју ћи из ла га ње Пла на за 2016. спец. др 
мед. Ве сна Јо ва но вић, прим. је на гла си ла да ин-
те грал ни део овог пла на чи не пла но ви РЛК и ПО 
и да се оста вља мо гућ ност да љих ко рек ци ја и из-
ме на то ком те ку ће го ди не, а у ци љу ње го ве оп ти-
ма ли за ци је и уна пре ђе ња. //

ДЕЛЕГАТИМА СКУПшТИНЕ ЛКС НА СЕДНИЦИ 
29. ФЕБРУАРА ПРЕДСТАВљЕН

ПЛАН РАДА КОМОРЕ 
ЗА 2016. ГОДИНУ
// ДИРЕКТОР СПЕЦ. ДР МЕД. ВЕСНА ЈОВАНОВИћ, ПРИМ. ИСТАКЛА ДА ПЛАН 
ПРЕДСТАВљА СУБЛИМАЦИЈУ ПЛАНОВА ПОСЕБНИХ ОДБОРА ЛКС И ПЛАНОВА 
РЕГИОНАЛНИХ КОМОРА, А СВЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ПОДЗАКОНСКИМ 
АКТИМА И ИНТЕРЕСИМА чЛАНСТВА // ПРЕЦИЗНО НАБРОЈАНИ СВИ ЗАДАЦИ //

Др Весна Јовановић ФОтО ИВАН ГАтИЋ
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а по чет ку 2015. УО се су-
о чио са рад ном вер зи јом 
на цр та о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ко мо ра ма 

здрав стве них рад ни ка. На црт овог 
за ко на је био по гу бан за са мо стал-
ност и не за ви сност Ле кар ске ко мо-
ре, а са мим тим и ле кар ске про фе-
си је. За то је УО тра зио по вла че ње 
из про це ду ре овог на цр та, са чи нио 
обра зло же ње због че га је текст не-
при хва тљив, о све му оба ве стио 
члан ство и за сво је пред ло ге и ак-
тив но сти до био са гла сност и по др-
шку Скуп шти не ЛК.

УО је та да ини ци рао и за по чео са-
рад њу са оста лим ко мо ра ма здрав-
стве них рад ни ка и при пре мао се да 
за тра жи по моћ и по др шку ле кар ских 
ко мо ра Евро пе. Као по сле ди ца ова-
квог де ло ва ња УО и по др шке Скуп-
шти не ЛКС, Ми ни стар ство здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је ни је на ста ви ло са 
ак тив но сти ма и на ша Ко мо ра је до 
да на шњег да на оста ла са мо стал на 
и не за ви сна про фе си нал на ор га-
ни за ци ја.

За јед нич ки на по ри

С дру ге стра не, пред сед ник УО је, у 
име ЛКС, пот пи сао уго вор о са рад њи 
са оста лим ко мо ра ма здрав стве них 
рад ни ка, па су све ове ко мо ре има-
ле у 2015. го ди ни за јед нич ке на сту пе 
пред Ми ни стар ством здра вља.

Мо же се ре ћи и да је 2015. би ла го-
ди на у ко јој је, на пред лог УО, ЛКС 
оства ри ла са рад њу и пот пи са ла уго-
во ре и ме мо ран ду ме о са рад њи са 
број ним за ле кар ску про фе си ју ва-
жним ини сти ту ци ја ма.

Пот пи сан је Ме мо ран дум о са рад-
њи са СЛД чи ме су окон ча ни сви за 
ле кар ство нер пи хва тљи ви су ко би, 

а зва нич но је по че ла са рад ња, пре 
све га у до ме ну КМЕ. 

Пред сед ник УО ЛКС, та ко ђе је, у 
име ЛКС, пот пи сао Ме мо ран дум о 
са рад њи из ме ђу уче сни ка ме ди цин-
ског си сте ма Ср би је, чи ји су пот пи-
сни ци и Ми ни стар ство здра вља, 
РФ ЗО, Ин сти тут Ба тут, Аген ци ја за 
ле ко ве, Асо ци ја ци ја при ват них уста-
но ва Ср би је. Као по сле ди ца са рад ње 
са РФ ЗО, усво јен је пред лог ЛКС да 
у 2016. го ди ни Фонд пла ћа тро шко-
ве спе ци ја ли за ци је уго во ре ним ле-
ка ри ма, а на са стан ку пред сед ни ка 
УО са ди рек то ром РФ ЗО до го во ре на 
је да ља бли ска са рад ња.

Упу ће ни су пред ло зи Ме мо ран-
ду ма о са рад њи свим ре фе рент ним 
здрав стве им уста но ва ма и ме ди-
цин ским фа кул те ти ма.

Оства ре на је и по чет на са рад ња са 
син ди ка том ле ка ра. УО ЛКС је по др-
жао ак тив но сти Син ди ка та на уна-
пре ђе њу ста ту са ле ка ра, а у ве зи са 
За ко ном о пла та ма.

На чи ње на је зна чај на са рад ња 
са Фон да ци јом ње ног кра љев ског 
ви со чан ства Прин це зе Ка та ри не, 
у окви ру да на ди ја спо ре, ко ја ће се 
на ста ви ти у 2016, а ве за но и за про-
сла ву ју би ле ја ЛКС у овој го ди ни. 
Тим по во дом је УО ЛКС до нео од-
лу ку да се обра ти ле ка ри ма срп-
ског по ре кла са мол бом да по ста ну 
до бо ро вољ ни чла но ви ЛКС и да на 
тај на чин по мог ну сво јим ко ле га ма 
у за шти ти и уна пређ је њу ле кар ске 
про фе сјие у Ср би ји.

На ини ци ја ти ву УО, ре ак ти ви ра-
на је са рад ња са ле кар ским ко мо-
ро ма Хр ват ске и Сло ве ни је – УО је 
дао по др шку ХЛК у на по ри ма да са-
чу ва сво ју не за ви сност ко ја је би ла 
угро же на за ко мо ру не при хва тљи-
вим из ме на ма за ко на.

УО је ини ци рао учла ње ње ЛКС у 
Удру же ње спе ци ја ли ста Евро пе ко-
је је, по ред Удру же ња ле кар ских ко-
мо ра Евро пе, нај ре пре зен та тви ни је 
удру же ње ле ка ра у Евро пи – по бро-
ју и ути ца ју.

У 2015. УО је ор га ни зо ва но уче-
ство вао у из ра ди пред ло га ЛКС за 
из ме не нај зна ча ни јих за ко на ко ји 
ре гу ли шу здрав ство у Ср би ји: За ко-
на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни-
ка и За ко на о здрав стве ној за шти ти. 
Кон крет но, пр во је УО до нео плат-
фор му о из ме не ма и до пу на ма За-
ко на о ко мо ра ма, за тим је за тра жио 
од свих ПО ЛК и прав ни ка струч-
них слу жби ЛК, да му до ста ве сво је 
пред ло ге из ме на за ко на. На кон то-
га је УО ЛКС, од свих пред ло га, као 
и од сво јих ста во ва, са чи нио је дин-
ствен текст.

На тај на чин ЛКС је ја сно по ка за-
ла ко је и ка ка ве из ме не за ко на же-
ли у ци љу за шти те и уна пређе ња 
ле кар ске про фе си је, ка кво ме сто и 
уло гу Ко мо ра тре ба да до би је из ме-
на ма и до пу на ма за ко на, од но сно 
да је, пре све га, нео п ход но за кон-
ски по ве ћа ти уло гу ко мо ра при до-
но ше њу за ко на и дру гих про пи са, 
као и при до но ше њу од лу ка ко је се 
ти чу ле кар ства. Текст је, за јед но са 
плат фор мом, упу ћен Скуп шти ни 
на усва ја ње.

Ова кви ста во ви ЛКС, пред ло же ни 
и по др жа ни од свих ор га на Ко мо ре 
и усво је ни од ње ног нај ви шег ор га-
на, оба ве зу ју пред став ни ке ЛКС да 
их за сту па ју, а оне ко ји су од го вор-
ни за до но ше ње за ко на, да их са 
нај ве ћом па жњом раз мо тре, при-
хва те и усво је.

На јед ној од сед ни ца УО ЛКС је 
кон ста то вао да су про то ко ли ле че-
ња нео п ход ни ле кар ству и да их је 

нео п ход но уве сти у за кон ску ре гу-
ла ти ву.

Рад на гру па УО ЛКС је пред ло жи-
ла из ме не и до пу не Пра вил ни ка о 
при ма ри ја ту ко је је УО упу тио Ми-
ни стар ству здра вља, са же љом да, 
у скла ду са за ко ном о здрав стве ној 
за шти ти, и ко мо ре мо гу пред ла га ти 
и уче ство ва ти у про це су до би ја ња 
при ма ри ја та.

У мар ту ме се цу про шле го ди не је 
УО ЛКС упу тио свој пред лог из ме на 
и до пу на Пра вил ни ка о из да ва њу, 
об на вља њу и од у зи ма њу ли цен це.

Об зи ром на за кон ску уло гу Ко мо-
ре у пред ла га њу струч них над зор-
ни ка, УО ЛКС је од ПО за струч на 
пи та ња, за тра жио из ме не и до пу-
не Пра вил ни ка о из бо ру струч них 

над зор ни ка и упу тио их Скуп шти-
ни на усва ја ње.

На по ми њем да су пред ло зи ПО 
ЛКС би ли стал на тач ка у окви ру 
днев них ре до ва сед ни ца УО Ко мо-
ре. Сви пред ло зи ПО ко ји су упу ће-
ни УО су, на кон раз ма тра ња, би ли 
при хва ће ни од УО, па су упу ћи ва-
ни струч ној слу жби и Ди рек тор ки 
на да ље по сту па ње.

Го ди на ре ли цен ци ра ња

Мо рам да ис так нем да је 2015. би-
ла го ди на ре ли цен ци ра ња, го ди на у 
ко јој ЛКС овај по сао, је дан од по ве-

ре них, ра ди по пр ви пут. Од сеп тем-
бра ме се ца про цес ре ли цен ци ра ња,  
ње го ва ор га ни за ци ја и спро во ђе ње 
су би ли увек јед на од та ча ка днев-
ног ре да на на шим сед ни ца ма. УО 
је, у скла ду са Ста ту том, уче ство вао 
у овом про це су. УО је пред ло жио да 
се, због ефи ка сно сти и ра ци о нал но-
сти, нај ве ћи део про це са из да ва ња 
свих ре ше ња од ви ја у ре ги о нал ним 
ле кар ским ко мо ра ма

Управ ни од бор је, та ко ђе, пред ло-
жио да се по ла га ње ли цец ног ис пи-
та одр жа ва у про сто ри ја ма ре ги о-
нал них ко мо ра. На пред лог УО ЛКС 
ис пи ти ва че за ли цен цни ис пит су 
иза бра ли ПО за обра зо ва ње РЛК и 
ЛКС. УО је тра жио да це на ли цен цног 
ис пи та бу де це на ре ал них тро шко ва 

про це са и да не сме би ти мо гу ћи из-
вор за ра де Ле кар ске ко мо ре. 

Раз ма тра ју ћи уво ђе ње плат них раз-
ре да, УО ЛКС је, на сед ни ци у ок то-
бру ме се цу 2015. до нео од лу ку да се 
обра ти над ле жном ми ни стар ству и 
да за тра же ини фор ма ци ја по во дом 
плат них раз ре да у име ле ка ра, об зи-
ром на ду жи ну шко ло ва ња ле ка ра, 
зна чај, спе ци фич но сти и од го вор но-
сти по сла ко ји они оба вља ју, на кон ти-
ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју ко ју 
мо ра ју да по ха ђа ју и њи хов трет ман 
у окви ру плат них раз ре да.

УО је при хва тио пред лог пред сед-
ни ка си ни ди ка та ле ка ра да УО ЛКС 

упо зна са ак ту ел ном си ту а ци јом 
ве за ном за плат не раз ре де – УО је 
по др жао ак тив но сти Син ди ка та на 
уна пре ђе њу ста ту са ле ка ра.

Раз ма тра ју ћи про бле ме фи на-
си ра ња КМЕ и спе ци ја ли за ци ја, 
УО ЛКС је по кре нуо ини ци ја ти ву 
да Ми ни стар ство здра вља, РФ ЗО 
и Ми ни стар ство про све те, бли же 
уре де ову област у ко рист ле ка ра и 
па ци је на та. 

У то ку 2015. го ди не УО ЛКС се ба-
вио и про бле мом уче ста лих на-
па да на ле ка ре, па је у фе бру ра ру 
2016. до нео број не од лу ке. Тра жи се 
од Ми ни стар ства прав де из ме на и 
до пу на за ко на са уво ђе њем но вог 
де ла – на па да на здрав стве не рад-
ни ке у оба вља њу здрав стве не де лат-
но сти. Зах те ва се да се одр жи хи тан 
са ста нак са ре пу блич ким јав ним 
ту жи о цем, са зах те вом по о штра ва-
ња ка зне не по ли ти ке и по ош ра ва-
ња по ли ти ке ква ли фи ко ва ња де ла 
на па да на ле ка ре на рад ном ме сту. 
До не ше на је од лу ка да се уна пре ди 
са ра да ња са по ли циј ском упра вом. 
Од лу че но је да се у ЛКС во ди књи-
га не же ље них слу ча је ва-на па да 
на ле ка ре и да се од здрав стве них 
уста но ва за тра жи да о на па ди ма на 
ле ка ре оба ве шта ва ју ЛКС.

До не та је и од лу ка да се ЛКС обра-
ти За шти ти ни ку гра ђа на, да Ми ни-
стар ство здра вља у че ка о ни ци а ма 
по ред пра ва па ци је на та на вид ном 
ме сту об ја ви и оба ве зе и ду жно сти 
па ци је на та из За ко на о здрав стве-
ној за шти ти. Та ко ђе је до не та од-
лу ка да се на пад ну тим ле ка ри ма 
пру жа бес плат на прав на по моћ и 
ве шта че ње,

Сеп тем бра ме се ца 2015. УО је ре-
а го вао на мо гућ ност од ла ска ко-
ле ги ни ца у пен зи ју, у скло пу ра-
ци о на ли за ци је у јав ном сек то ру. 
УО се су про ста вио не се лек тив ном 
и при нуд ном од ла ску ко ле ги ни ца 
у пен зи ју, тра жио је да се оне из у-
зму из овог про це са, да се прет ход-
но на чи ни све о бу хват на ана ли за 
ка дро ва. УО ЛКС је ука зао да већ 
по сто ји не до ста так ви со ко квли-
фи ко ва них струч ња ка и да по сто-
ји мо гућ ност на ру ша ва ња про це са 
ра да и сма ње ња ква ли те та здра ве-
не за шти те.

У про шлој го ди ни, УО је оба вио и 
све оста ле по сло ве у скла ду са Ста-
ту том ЛКС, а ко је су би ле од зна ча ја 
за Ле кар ску ко мо ру Ср би је и ле кар-
ску про фе си ју.

Управ ни од бор Ле кар ске 
ко мо ре ср би је
Др Ми лан Си мић
Пред сед ник

ИЗВЕшТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЛКС У 2015. ГОДИНИ

КОМОРА САМОСТАЛНА 
И УТИЦАЈНА
// УО ИНСИСТИРА НА АКТИВНОСТИМА ЗАХВАљУЈУћИ КОЈИМА ЈЕ ЛКС ДО 
ДАНА ДАНАшњЕГ ОСТАЛА НЕЗАВИСНА, ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА 
// У ПРОшЛОЈ ГОДИНИ ПОТПИСАНИ УГОВОРИ И МЕМОРАНДУМИ О САРАДњИ 
СА БРОЈНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА //

Др Ми лан Си мић
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Н
ад зор ни од бор је у 2015. 
го ди ни одр жао осам са-
ста на ка, што је фи нан-
сиј ским пла ном би ло и 

пред ви ђе но. На свим са стан ци-
ма по сто јао је кво рум и ни ка да 
ни је би ло од ла га ња истих.

На и шао сам на из у зет но до-
бру са рад њу и раз у ме ва ње и ја 
се свим чла но ви ма јав но за хва-
љу јем. На са стан ци ма, Од бор се 
ба вио, пре све га, раз ма тра њем 
фи нан сиј ских из ве шта ја Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је и ре ги о нал-
них ле кар ских ко мо ра, а ко ји 
су нам до ста вља ни квар тал но. 
На са стан ци ма су би ла раз ма-
тра на кон та из спе ци фи ка ци ја, 
по ста вља на пи та ња Ди рек тор-
ки, од но сно еко но ми стима ЛКС 
и пред став ни ци ма ра чу но вод-
стве не аген ци је .

чла но ви НО су би ли при сут-
ни при отва ра њу не ких тен де-
ра, али не свих и за то зах те вам 
да ове го ди не ре дов ни је бу де мо 
при сут ни.

НО ЛКС је у пр вој по ло ви ни 
го ди не раз ма трао вр ло оби ман 
из ве штај буџет ске ин спек ци је (око 
100 стра на), са де таљ ним трај ним 
за да ци ма ко ји се на ла жу струч-
ној слу жби и ру ко вод ству Ле ка ске 
ко мо ре.

Оно што је нај ва жни је – на шој 
ор га ни за ци ји ни су из ре че не би ло 
ка кве ка зне и кон се квен це. Та ко је 
би ло и при до ла ску дру гих фи нан-
сиј ско-по ли циј ских слу жби. За нас, 
чла но ве НО, то је од по себ ног зна ча-
ја, по штен рад и рад без пре кр ша ја 
су за нас им пе ра тив.

Мо рам да на гла сим да су сва тра-
же на пи та ња, на ма упу ће на, увек де-

таљ но раз ма тра на – сма тра мо да је 
ле ги тин мо пра во сва ког чла на Скуп-
шти не, сва ког ле ка ра, да по ста вља 
пи та ња ве за на за рад свих ор га на 
ЛКС. Ис ти чем да је, ка ко од струч-
не слу жбе, та ко и од пред став ни ка 
ра чу но вод стве не аген ци је до би јен 
оби ман ма те ри јал као од го вор на 
сва по ста вље на пи та ња.

На са мом по чет ку 2016. го ди не 
при су ствао сам пот пи си ва њу Ме-
мо ран ду ма о са рад њи са СЛД и на 
тај на чин је ста вље на тач ка на прет-
ход не су ко бе ове две ле кар ске ор га-
ни за ци је.

Ми из Над зор ног од бо ра смо 
увек би ли и би ће мо да се од бра-
ни част и до сто јан ство ле ка ра, 
на ма су по треб ни је дин стве ни 
ле ка ри ко ји ће све сво је ре сур се 
упо тре би ти за по ди за ње стан-
дар да овог нај у зви ше ни јег – ле-
кар ског по зи ва.

Сма трам да смо ра ди ли од-
го вор но, по не кад и на пор но, 
ула жу ћи ве ли ки труд, ве ли ку 
кон цен тра ци ју да нам не про-
мак не би ло ка кав фи нан сиј ски 
пре кр шај. На са стан ци ма је би ло 
раз ли чи тих ми шље ња, ви ђе ња 
ства ри, али је из ра жен и ви сок 
сте пен хо мо ге но сти ка да је тре-
ба ло бра ни ти по ште ње.

На кра ју, на по ми њем да, као 
и за вре ме прет ход ног ман да-
та, ни ко од чла но ва НО ЛКС ни-
је пу то вао у ино стран ство, ни је 
имао ни ка кве плат не кар ти це 
и слу жбе не те ле фо не.

За ла же мо се за по ште ње, до-
ма ћин ско по сло ва ње са мак-
си мал ним уште да ма, а пр вен-
стве но у по што ва њу За ко на и 
Ста ту та.

Ко ри стим при ли ку да се за хва лим 
чла но ви ма НО за њи хов кон струк-
ти ван рад, за њи хо во по жр тво ва ње, 
за по ка зан ви сок сте пен од го вор но-
сти. За хва љу јем се на са рад њи свим 
НО ре ги о нал них ле кар ских ко мо-
ра, ди рек тор ки ЛКС, ру ко вод стви-
ма ре ги нал них ле кар ских ко мо ра, 
чла но ви ма и пред сед ни ку Управ-
ног од бо ра, струч ној слу жби,као и 
пред став ни ци ма аген ци је ко ја во-
ди ра чу но вод ство.

Др Бран ко Ра ди во је вић
Пред сед ник НО ЛКС

ИЗ ИЗВЕшТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЛКС ЗА 2015. ГОДИНУ

ИЗУЗЕТНО 
РАЗУМЕВАњЕ 
У ОДБОРУ
// ЛКС БЕЗ КАЗНИ ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПРЕКРшАЈЕ // ПОшТЕН РАД 
И РАД БЕЗ ПРЕКРшАЈА ИМПЕРАТИВ ЗА НО //

Др Бранко Радивојевић

У 
ду ху нај и скре ни јих на по ра ко је чи не на по-
бољ ша њу здрав стве ног си сте ма Ре пу бли ке 
Ср би је, нај ви ши пред став ни ци ЛКС и СЛД 
пот пи са ли су 12. 01. 2016. у Ме ди ја цен тру у 

Бе о гра ду Ме мо ран дум о ме ђу соб ној са рад њи и та ко, 
на нај леп ши на чин, на пра ви ли ва жан ко рак у об је-
ди ња ва њу чи та вог ле кар ства у на шој зе мљи.

Ме мо ран дум има за циљ уна пре ђе ње усло ва за уче-
шће свих чи ни ла ца здрав стве ног си сте ма Ср би је у до-
но ше њу за кон ске ре гу ла ти ве и у про це су про ме не и 

ускла ђи ва ња по сто је ће ре гу ла ти ве са ЕУ про пи си ма, 
као и пре ва зи ла же ња свих ор га ни за ци о них про бле ма 
и до но ше њу нај бо љих ре ше ња у ин те ре су ме ди цин ске 
стру ке и на у ке, а све у функ ци ји ве ће ефи ка сно сти, бо ље 
пре вен ци је и нај бо љих ре зул та та у окви ру здрав стве не 
за шти те ста нов ни штва на ше зе мље.

Ме мо ран дум о ме ђу соб ној са рад њи су пот пи са ли – у 
име Ле кар ске ко мо ре Ср би је – ди рек тор прим. др Ве сна 
Јо ва но вић, а у име Срп ског ле кар ског дру штва – пред сед-
ник ака де мик Ра до је чо ло вић. Све ча ном пот пи си ва њу 

У БЕОГРАДУ, ЈАНУАРА 2016. ПОТПИСАН

МЕМОРАНДУМ О 
САРАДњИ ЛКС И СЛД
// ПОТПИСНИЦИ – ДИРЕКТОР ЛКС ПРИМ. ДР ВЕСНА ЈОВАНОВИћ И АКАДЕМИК 
РАДОЈЕ чОЛОВИћ, ПРЕДСЕДНИК СЛД, ИСТАКЛИ ДА ћЕ ОВАЈ ДОУКУМЕНТ 
ДОПРИНЕТИ БОљИМ ОДНОСИМА У ЛЕКАРСТВУ, АЛИ И ПОБОљшАњУ чИТАВОГ 
ЗДРАВСТВЕНОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ // СВЕчАНОМ чИНУ ПОДРшКУ СВОЈИМ 
ПРИСУСТВОМ ДАЛИ АКАДЕМИК ДРАГАН МИЦИћ, ПРЕДСЕДНИК ЗДРАВСТВЕНОГ 
САВЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ПРОФ. ДР БЕРИСЛАВ ВЕКИћ, ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 
У МИНИСТАРСТВУ ЗДРАВљА //
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су при су ство ва ли ака де мик Дра ган Ми цић, пред сед ник 
Здрав стве ног са ве та Ср би је и у име Ми ни стар ства здра-
вља др жав ни се кре тар проф. др Бе ри слав Ве кић.

У за јед нич ком са оп ште њу се ис ти ће да су ЛКС и СЛД, 
у при су ству нај ви ших пред став ни ка здрав стве ног си сте-
ма Ср би је, из ра зи ли сво ју во љу да до дат но уна пре де већ 
ус по ста вље не об ли ке и са др жа је са рад ње и да их уре де 
овим Ме мо ран ду мом. На гла ше но је и да се до ку мент 
за кљу чу је у „до бром ду ху и ме ђу соб ном по ве ре њу“.

„Глав на иде ја је да се овим, пот пи сни ци оба ве жу да 
ће се сва ко др жа ти сво јих над ле жно сти, а у до број на-
ме ри, без до са да шњих обо стра них под ри ва ња“ – ре као 
је ака де мик чо ло вић, об ра ча ју ћи се при сут ни ма.

Исто вре ме но, ди рек тор Ко мо ре др Јо ва но вић је из ра зи-
ла „огром но за до вољ ство што је до шло до пот пи си ва ња 
Ме мо ран ду ма“ и на гла си ла да је „то плод ви ше ме сеч-

Представници ЛкС и СЛД са академиком Мицићем и проф. др Векићем након потписивања Меморандума

У крат ком раз го во ру за „Гла сник“, ака де мик Ра до је Чо-
ло вић, пред сед ник Срп ског ле кар ског дру штва, је на гла-
сио да је то јед но од нај ста ри јих на уч но струч них удру же-
ња у овом де лу све та, да је осно ва но да ле ке 1882. го ди не 
и да му је нај ва жни ја уло га ор га ни зо ва ње и ко ор ди ни-
ра ње кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је. 

„ти ме се ба ви мо већ 144 го ди не, а оста ла пи та ња из 
обла сти ме ди ци не, као што је и ли цен ци ра ње, пре пу-
шта мо дру гим ор га ни за ци ја ма и син ди ка ти ма из здрав-

стве них струк ту ра“ – ис та као је ака де мик Чо ло вић и под-
се тио на ја ку из да вач ку де лат ност СЛД.

„Из да је мо 18 ча со пи са ши ро ког на уч ног ди ја па зо на и 
још пу но дру гих пу бли ка ци ја и збор ни ка. Одр жа ва мо 
те сне ве зе са свет ским, европ ским и ре ги о нал ним на-
уч ним ме ди цин ским уста но ва ма и ор га ни за ци ја ма“ – 
ре као је др Ра до је Чо ло вић. „Ми за то чвр сто ве ру је мо у 
бу дућ ност до бре са рад ње са Ле кар ском ко мо ром Ср би је, 
а на до бро бит здрав стве ног си сте ма на ше зе мље“.

ака де мик Ра до је Чо ло вић, пред сед ник СЛД
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них до го во ра ове две ор га ни за ци је ко је пред ста вља ју 
укуп но ле кар ство Ср би је“.

„Не ка ово бу де по че так но ве прак се од но са за ле кар-
ство“ – ре кла је дирек тор ка ЛКС и на ста ви ла „До бро је 
да бли ско са ра ђу је мо јер је то пут до бо љит ка за цео 
здрав стве ни си стем и пре све га за на ше па ци је н те. Ве-
ру јем чвр сто да ви ше не ће би ти не су гла си ца, већ ис-
кљу чи во са рад ње у до бром ду ху и он да ка да ми на че-
лу ових ор га ни за ци ја не бу де мо“.

„Из ра жа вам огром но за до вољ ство што су се ство ри ли 
усло ви да за тво ри мо јед ну ру жну епи зо ду“ – ре као је 
ака де мик Ра до је чо ло вић и на ста вио: „Из ја вљу јем за-
то да са да са нај ве ћом од го вор но шћу и до бром во љом 
пот пи су је мо овај Ме мо ран дум и на ја вљу је мо пот пи-
си ва ње ко нач ног Спо ра зу ма из ме ђу на ше две ор га ни-
за ци је. Ми се не ће мо ме ша ти у над ле жно сти ЛКС, на-
про тив по ма га ће мо, ин си сти ра ју ћи на што до ступ ни јој 
кон ти ну и ра ној ме ди цин ској еду ка ци ји, на на уч ној де-
лат но сти пре ко на ших сек ци ја и чла но ва, ме ђу ко ји ма 
је мно го ака де ми ка“.

На по ми њу ћи да је и Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке 
Ср би је „ин ди рект но уче ство ва ло у на по ри ма за при бли-
жа ва ње СЛД и ЛКС“ проф. др Бе ри сав Ве кић ни је крио 
за до вољ ство „што су сви ре ле ват ни фак то ри ле кар ства 
ту при сут ни“. Он је ис та као „да је основ ни циљ уса вр-
ша ва ње стру ке за бе не фит па ци је на та, јер смо сви ми, 
не са мо ле ка ри, не го и па ци јен ти“.

„За све нас је ово за једнчко ре ше ње прет ход них не-
су гла си ца бит но. КМЕ је из у зет но ва жна за здрав стве-
не рад ни ке и баш за то је Ми ни стар ство здра вља Ре пу-

бли ке Ср би је ура ди ло но ви Пра вил ник о КМЕ и но ви 
Пра вил ник о ре ли цен ци ра њу бо ре ћи се и на тај на чин 
са до ста про бле ма на сле ђе них из пе ри о да од пре го ди-
ну и по да на“ – ре као је  проф. др Ве кић и до дао да су у 
рад на при пре ми ових пра вил ни ка, али и свих дру гих 
но вих про пи са и за ко на, укљу че ни пред став ни ци свих 
пет ко мо ра здрав стве них рад ни ка.

„Ин си сти ра мо на по што ва њу стру ке и за то не скри-
ва мо за до вољ ство што је стру ка, пот пи си ва њем овог 
Ме мо ран ду ма о ме ђу соб ној са рад њи ЛКС и СЛД, опет 
на истом пу ту“ – из ја вио је др жав ни се кре тар у Ми ни-
стар ству здра вља проф. др  Бе ри сав Ве кић.

И ака де мик Дра ган Ми цић, пред сед ник Здрав стве ног 
са ве та Ср би је, је из ра зио за до вољ ство што при су ству-
је „исто риј ском тре нут ку пот пи си ва ња Ме мо ран ду ма 
ка да је ра зум по бе дио“ и на гла сио да је до то га до шло 
„за хва љу ју ћи ру ко вод стви ма СЛД и ЛКС“.

„Ка да је, кра јем про шле го ди не иза бран ЗС и ја до-
шао на ме сто пред сед ни ка, је дан од пр вих за да та ка 
био нам је да ре ши мо про блем ре ли цен ци ра ња здрав-
стве них рад ни ка“ – ре као је ака де мик Ми цић оку пље-
ни ма и на ста вио: „За јед нич ким на по ри ма смо то пре-
ва зи шли. До зво ли те ми да по хва лим Ле кар ску ко мо ру 
Ср би је и по себ но ди рек тор ку др Ве сну Јо ва но вић ко ја 
је ве о ма ко ле ги јал но по мо гла у ре ша ва њу про бле ма 
ре ли цен ци ра ња ле ка ра“.

Ака де мик Дра ган Ми цић је на по ме нуо да је „ме ди-
ци на про мен љи ва на у ка и да је КМЕ нео п ход ност“ због 
че га је, још јед ном по здра вио пот пи си ва ње Ме мо ран-
ду ма о ме ђу соб ној са рад њи ЛКС и СЛД. //

К
ао што је по зна то, ве ћи ни ле ка ра ко ји су упи-
са ни у име ник Ле кар ске ко мо ре Ср би је, ли цен-
ца је из да та 1. 1. 2009. го ди не са тра ја њем од се-
дам го ди на, те јој је ва же ње ис те кло 1. ја ну а ра 

2016. Об зи ром на зна ча јан број здрав стве них рад ни ка 
ко ји по прет ход ном Пра вил ни ку ни су ис пу ња ва ли по-
треб не усло ве за об но ву ли цен це, Ми ни стар здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је до нео је из ме не и до пу не Пра вил-
ни ка о из да ва њу, об на вља њу и од у зи ма њу ли цен ци 
здрав стве ним рад ни ци ма ко је су сту пи ле на сна гу 9. 
де цем бра 2015. 

Кључ на из ме на Пра вил ни ка ти че се бро ја бо до ва 
ко је је здрав стве ни рад ник оба ве зан да са ку пи то-
ком тра ја ња ли цен цног пе ри о да од се дам го ди на, да 
би сте као услов за об но ву ли цен це. На и ме, по чла ну 
8 но вог Пра вил ни ка здрав стве ном рад ни ку мо же се 
об но ви ти ли цен ца ако је у пе ри о ду ва же ња ли цен це, 
у по ступ ку кон ти ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, сте-
као 140 бо до ва кроз са др жај акре ди то ва них про гра ма 
кон ти ну и ра не еду ка ци је, ве за но за про фе си о нал ну 
де лат ност ко ју оба вља, а за ко ју се из да је, од но сно об-
на вља ли цен ца.

Број са ку пље них бо до ва у јед ној го ди ни тра ја ња ли-
цен це не мо же би ти ма њи од де сет. Уку пан број од 140 
бо до ва мо ра би ти са ку пљен из ви ше раз ли чи тих про-
гра ма кон ти ну и ра не еду ка ци је. Од ре ђе но је и да је 2009. 
го ди на, као пр ва го ди на тра ја ња ли цен це, из у зе та од 
оба ве зе са ку пља ња бо до ва.

Зна чај но олак ша ње

На осно ву све га на ве де ног, ја сно је да је здрав стве ним 
рад ни ци ма зна чај но олак ша но об на вља ње ли цен це, те 
да је ти ме сма њен број ле ка ра ко ји не ис пу ња ва ју усло-
ве за ње но до би ја ње. 

Но, ако и по ред то га здрав стве ни рад ник по ис те ку 
ли цен цне го ди не ни је сте као ми ни мум 10 бо до ва, или 
ако по ис те ку ли цен цног пе ри о да од се дам го ди на ни-
је сте као укуп но 140 бо до ва, ду жан је да под не се зах-
тев за по ла га ње ли цен цног ис пи та над ле жној ре ги о-
нал ној ле кар ској ко мо ри, у ро ку од 60 да на пре ис те ка 
ли цен цне го ди не. 

Ове го ди не рок за при јем зах те ва за об на вља ње ли-
цен ци за рад ле ка ри ма ко ји ма је ва жност ли цен це ис-
ти ца ла 1. ја ну а ра 2016. го ди не про ду жен је до 15. ја ну а ра 
2016. го ди не и Ле кар ска ко мо ра Ср би је је за кључ но са 
овим да ту мом пре ста ла да при ма зах те ве сво јих чла-
но ва за об но ву ли цен це.

Од 25.600 ле ка ра, ко ји ма је ва жност ли цен це ис те кла 
по чет ком ове го ди не, а ко ји су по За ко ну о здрав стве ној 
за шти ти би ли ду жни да под не су зах тев за ње но об на-
вља ње Ле кар ској ко мо ри Ср би је, 4071 ко ле га или 19 одсто 
од укуп ног бро ја оних ко ји ма је ва жност ли цен це ис те-
кла ни је под не ло зах тев. По огран ци ма од нос укуп ног 
бро ја ле ка ра ко ји ма је ис те кла ли цен ца и оних од њих 
ко ји ни су под не ли зах тев из гле да ова ко:

Ју го и сточ на Ср би ја: од 4667 – 663 или 14 одсто,
Бе о град: од 8437 – 1580 или 19 одсто,
Вој во ди на: од 4484 – 1020 или 22 одсто,
Цен трал на и За пад на Ср би ја: од 4285 – 726 или 16 одсто
Ко со во и Ме то хи ја: од 500 – 82 или 17 одсто.

Сва ки од4.071 ле ка ра ко јем је ис те кла ли цен ца, а ни-
је под нео зах тев за об на вља ње, из бри сан је из име ни-
ка ЛКС, за кључ но са 18. 1. 2016. го ди не.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је ће на кнад но оба ви ти де таљ-
ну ана ли зу по да та ка о ста ро сној струк ту ри ових ле ка ра, 
као и да ли из не ких дру гих раз ло га ни су за ин те ре со-
ва ни да об но ве ли цен цу ЛКС.

ПРОЦЕС РЕЛИЦЕНЦИРАњА ЛКС УСПЕшНО СПРОВЕЛА 
ПОчЕТКОМ ОВЕ ГОДИНЕ У САРАДњИ СА МИНИСТАРСТВОМ 
ЗДРАВљА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ДО ЛИЦЕНЦЕ 
БОДОВИМА ИЛИ 
ИСПИТОМ
// НОВИМ ПРАВИЛНИКОМ О ИЗДАВАњУ, ОБНАВљАњУ И ОДУЗИМАњУ ЛИЦЕНЦИ 
ЗДРАВСТВЕНИМ РАДНИЦИМА КОЈИ ЈЕ ДЕЦЕМБРА 2015. ДОНЕО МИНИСТАР 
ЗДРАВљА, ЗНАчАЈНО ОЛАКшАНО ОБНАВљАњЕ ЛИЦЕНЦИ // ОД 25.600 ЛЕКАРА 
КОЈИМА ЈЕ ВАЖНОСТ ЛИЦЕНЦЕ ИСТЕКЛА ПОчЕТКОМ ОВЕ ГОДИНЕ 
19 ОДСТО (4071 КОЛЕГА) НИЈЕ ПОДНЕЛО ЗАХТЕВ // ЛИЦЕНЦНИ ИСПИТИ 
ЗА СВЕ ОНЕ КОЈИ НИСУ ИСПУНИЛИ УСЛОВЕ //
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Од ле ка ра ко ји су под не ли зах тев за об на вља ње ли-
цен це, њих 1239 не ис пу ња ва ју усло ве за об но ву ли цен-
це без по ла га ња ли цен цног ис пи та. По ре ги о нал ним 
ко мо ра ма по да ци су сле де ћи:

–  367 ле ка ра из Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Бе о гра да 

–  479 ле ка ра Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не

–  176 ле ка ра Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре за Ју го и сточ ну Ср би ју

–  101 ле кар Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
за Цен трал ну и За пад ну Ср би ју

–  116 ле ка ра Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре 
за Ко со во и Ме то хи ју

Ле ка ри ко ји ни по но вом Пра вил ни ку ни су сте кли 
пра во на об но ву ли цен це, би ли су ду жни да до 20. 1. 
2016. го ди не под не су зах тев за по ла га ње ли цен цног ис-
пи та ра ди об но ве ли цен це. Ме ђу тим, од њих 1239 са мо 
260 је под не ло зах тев за по ла га ње ис пи та. За те ле ка-
ре ли цен цни ис пи ти су одр жа ни од 5. до 12. фе бру а ра 
у Бе о гра ду. њи хо ве ли цен це су по кри ва ле 23 раз ли чи-
те спе ци јал но сти због че га су мо ра ле би ти фор ми ра не 
23 ис пит не ко ми си је.

Зах те ви за по ла га ње ли цен цног ис пи та под не ти на-
кон 20. 1. 2016. го ди не би ће узе ти у раз ма тра ње, али ће 
се сма тра ти да је по сто је ћа ли цен ца ис те кла, па ће ко-
ле ге би ти у оба ве зи да под не су зах тев за из да ва ње но-
ве ли цен це у скла ду са за ко ном, об зи ром да им је по-
сто је ћа ли цен ца ис те кла (укљу чу ју ћи и упла ту так се у 
из но су од 6000 ди на ра). За те кан ди да те ли цен цни ис-
пит би ће ор га ни зо ван у мар ту 2016. го ди не.

Уку пан из нос тро шко ва по ла га ња ли цен цног ис пи-
та из но си 30.000 ди на ра, а сно си их док тор ме ди ци не 
или ње гов по сло да вац.

Ди рек тор ЛКС обра зу је Ис пит ну ко ми си ју и име ну је 
ње не чла но ве, а на пред лог по себ ног Од бо ра за кон ти-
ну и ра ну ме ди цин ску еду ка ци ју Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
и Ми ни стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је.

Ис пит на ко ми си ја има три чла на, од ко јих је је дан 
пред став ник Ми ни стар ства здра вља, а име ну ју се из ре-
до ва струч ња ка за област ме ди ци не из ко је се по ла же 
ис пит. чла но ви ко ми си је мо ра ју има ти ми ни мум пет 
го ди на рад ног ста жа и зва ње при ма ри ју са, ма ги стра 
или док то ра ме ди цин ских на у ка, са нај ма ње истим 
сте пе ном зва ња као и кан ди дат ко ји по ла же. Ис пит ни 
про грам за по ла га ње ис пи та са ста вља и утвр ђу је Ис-
пит на ко ми си ја, као и по пис ли те ра ту ре за ис пит ко ји 
по ла же док тор ме ди ци не.

Ис пит се по ла же усме но или пи са но пред ис пит ном 
ко ми си јом. Оп шти успех док то ра ме ди ци не на ис пи ту 
оце њу је се са „по ло жио“ или „ни је по ло жио“, а од лу ка се 
до но си ве ћи ном гла со ва чла но ва Ис пит не ко ми си је.

Но ви ро ко ви

Док тор ме ди ци не ко ји из оправ да них раз ло га ни је 
мо гао при сту пи ти по ла га њу ис пи та у већ за ка за ном 
тер ми ну, мо ра од Ис пит не ко ми си је пи са ним пу тем 
за тра жи ти да му се од ре ди но ви рок за по ла га ње ис-
пи та и то нај ка сни је у ро ку од три ме се ца од про пу-
ште ног тер ми на.

Ако док тор ме ди ци не не при сту пи по ла га њу ис пи та 
или од у ста не од по ла га ња ис пи та без оправ да ног раз-
ло га, сма тра се да ис пит ни је по ло жио, па, као и кан-
ди дат ко ји не по ло жи ис пит, мо же га по но ви ти у ро ку 
ко ји од ре ђу је Ис пит на ко ми си ја. Раз мак из ме ђу по ла-

га ња дру гог и тре ћег, те сва ког сле де ћег струч ног ис-
пи та, не мо же би ти кра ћи од ме сец да на.

Не за по сле ни здрав стве ни рад ник ни је у оба ве зи да 
са ку пља бо до ве за кон ти ну и ра ну еду ка ци ју. 

Здрав стве ном рад ни ку ко јем је, у скла ду са про пи си-
ма ко ји уре ђу ју област ра да, утвр ђе но ми ро ва ње рад ног 
од но са, по ро диљ ско од су ство и од су ство са ра да ра ди 
не ге де те та, од су ство са ра да ра ди по себ не не ге де те та 
или при вре ме на спре че ност за рад у пе ри о ду: 

1) до два ме се ца у то ку ли цен цне го ди не, у по ступ ку 
об но ве ли цен це ду жан је да ис пу ни све усло ве ве за не 
за са ку пља ње бо до ва; 

2) до шест ме се ци у то ку ли цен цне го ди не, пе ри од 
ва же ња ли цен це оста је не про ме њен, а у по ступ ку об-
на вља ња ли цен це по треб но је да у тој ли цен цној го ди-
ни стек не нај ма ње де сет бо до ва у по ступ ку кон ти ну и-
ра не еду ка ци је; 

3) ду жем од шест ме се ци у то ку ли цен цне го ди не, 
од но сно јед не или ви ше ли цен цних го ди на пе ри од ва-
же ња ли цен це оста је не про ме њен, а у по ступ ку об на-
вља ња ли цен це сма тра се да је у тој ли цен цној го ди ни, 
од но сно тим ли цен цним го ди на ма сте као до во љан број 
бо до ва за об на вља ње ли цен це, не за ви сно од ствар но 
сте че них бо до ва у на ве де ном пе ри о ду.

Здрав стве ни рад ник ко ме над ле жна ко мо ра ни је об-
но ви ла ли цен цу од но сно ко ме је од у зе ла ли цен цу, ду-
жан је да у ро ку од осам да на од да на при је ма ре ше ња 
до ста ви над ле жној ко мо ри ра ни је из да ту ли цен цу.

Над ле жна ко мо ра о при вре ме ном или трај ном од-
у зи ма њу ли цен це здрав стве ном рад ни ку, оба ве шта ва 
по сло дав ца здрав стве ног рад ни ка и фи ли ја лу Ре пу-
блич ког за во да за здрав стве но оси гу ра ње.

 Др Иван Илић

У 
Бе о гра ду је, у Згра ди би бли-
о те ке Ме ди цин ског фа кул-
те та, од 5. 2. 2016. до 12. 2. 
2016. у ор га ни за ци ји ЛКС, 

одр жа но пр во по ла га ње ли цен цног 
ис пи та. Би ла је то до дат на при ли-
ка за све ле ка ре ко ји у прет ход ном, 
сед мо го ди шњем пе ри о ду, ни су са-
ку пи ли до вољ но КМЕ бо до ва, да 
по ла га њем ис пи та обез бе де про-
ду же ње ли цен це.

На ис пи те је иза шло 165 ле ка ра – 
укуп но 20 раз ли чи тих спе ци ја ли за-
ци ја – и сви су по ла га њем ис пи та 
пред тро чла ним ко ми си ја ма, име-
но ва ним у скла ду са но вим Пра вил-
ни ком о ре ли цен ци ра њу, обез бе ди-
ли про ду же ње ли цен ци. 

За све оне ко ји из објек тив них, 
или су бјек тив них раз ло га, ни су мо-
гли да при сту пе по ла га њу ис пи та 
би ће но вих ро ко ва – пр ви је већ у 
по след њој не де љи мар та. У тим но-
вим ро ко ви ма и спит ће би ти исти, 
али ће се на кра ју из да ва ти НО ВЕ 
ли цен це, у скла ду са од ред ба ма 
Пра вил ни ка.

За до вољ ни 
ис пи ти ва чи

По ла га ње ис пи та је, по ре чи ма 
свих уче сни ка – укљу чу ју ћи и пред-
став ни ке Ми ни стар ства здра вља и 
Ко мо ре – про те кло мир но, у рад-
ној ат мос фе ри и из у зет ној са рад њи 
свих чла но ва ис пит них ко ми си ја, 
па је чи тав по сао успе шно при ве-
ден кра ју. Ле ка ри ко ји су при сту пи-
ли по ла га њу, из не ли су по зи тив не 
оце не о тру ду струч них слу жби ЛКС 
и Од бо ра за ме ди цин ско обра зо ва-

ње ко ји је, на осно ву Пра вил ни ка 
Ми ни стар ства здра вља, од ре дио 
усло ве, по сту пак ис пи ти ва ња кан-
ди да та и рас по ред и са став ко ми-
си ја – укуп но 23. 

„Ве ћи на ко ле га ко ји су по ла га ли 
ли цен цне ис пи те би ли су док то-
ри ме де ци не у до мо ви ма здра вља 
и спе ци ја ли зан ти на оде ље њи ма“ 

– ка же нам др Бран ка Ла зић ко ју 
смо те су бо те, 12. фе бру а ра пре под-
не, за те кли ка ко, као члан Ко ми-
си је за оп шту ме ди ци ну, ис пи ту је 
ви ше гру па.

„Ли цен цни ис пит ни је кла сич на 
про ве ра зна ња већ про ве ра ко ли ко 
кан ди дат вла да но вим на чи на ма-
ле че ња, усво је ним кроз но ве про то-
ко ле“ – по ја шња ва др Ла зић и на-
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У 
Ср би ји, Ле кар ска ко мо ра је 
пр ви пут осно ва на 8. мар-
та 1924. го ди не и има ла је 
око 1200 чла но ва – ле ка ра. 

Ра ди ла је у са рад њи са Ми ни стар-
ством на род ног здра вља и со ци јал не 
по ли ти ке, као кон сул та тив но те ло 
до 1940. ка да, због рат них зби ва ња, 
до ла зи до пре ки да у ра ду.

Ле кар ска ко мо ра Ср би је је као не-
за ви сна, стру ков на ор га ни за ци ја 

ре о сно ва на 2006. го ди не за јед но са 
ко мо ра ма дру гих здрав стве них рад-
ни ка. Сви док то ри ме ди ци не ко ји, 
као про фе си ју, оба вља ју здрав стве ну 
де лат ност, де фи ни са ну За ко ном о 
здрав стве ној за шти ти, мо ра ју има-
ти ли цен цу из да ту од Ко мо ре. Она 
је је ди на на ша стру ков на ор га ни-
за ци ја ко ја има од др жа ве пре не та 
овла шће ња, по ве ре не по сло ве, ја сно 
на ве де не у Ста ту ту ЛК С.

гла ша ва – „То је нео п ход но за наш 
по сао. Ме ни лич но би ла је зна чај на 
и раз ме на ми шље ња, јер су то би ле 
ко ле ге из раз ли чи тих сре ди на који 
ра де под раз ли чи тим усло ви ма. Ка-
да се ово за вр ши, на осно ву на ших 
ис ку ста ва, ЛКС ће бо ље пре по зна-
ти по тре бе сво јих чла но ва, јер ово 
је пр ви пут да про ла зи мо сви за јед-
но про цес ре ли цен ци ра ња“. 

Од јед ног од при сут них кан ди да та 
за по ла га ње ли цен цног ис пи та, др 
Би ро Иштва на, из Ма лог Ило ша, по-
ку ша ли смо да са зна мо ка ко је остао 
без до вољ но КМЕ бо до ва у прет ход-
ном сед мо го ди шњем пе ри о ду.

ЛКС истин ски ин те ре су је 
ка ко ра ди мо

„Ни сам имао до вољ но ле ка ра и 
као шеф До ма здра вља у Ма лом 
Ило шу оста јао сам да ра дим док 
би они од ла зи ли на КМЕ. Та ко сам 
остао и без бо до ва. Искре но, дво у-
мио сам се око из ла ска на ис пит. 
Са да сам ја ко ра до стан што сам 
до шао, јер сам на и шао на ве ли ко 
раз у ме ва ње, јер их у ЛКС истин ски 
ин те ре су је ста ње у на шем окру же-
њу, ка ко жи ви мо и ка ко ра ди мо. То 
ни сам до са да ви део. А то упо зна-
ва ње је ва жно. Здрав стве ни си стем 
је пи ра ми да. Ба за је ши ро ка и ни-
је у цен тру па жње. Ту гу би мо КМЕ. 
ЛКС је до са да био до ста да ле ко од 
нас. Тре ба те шња са рад ња. Знам 
да Ин тер нет пру жа ве ли ке мо гућ-
но сти, али ја сам вам ста рог ко ва. 
Мр зим ком пју тер“ – ка же др Би ро 
Иштван, уз осмех, док се игра са 
сво јом оми ље ном, на рав но не за-
па ље ном, лу лом.

Спе ци фич ни ји је, сва ка ко, слу-
чај др Ни ха та Осма ни ја, ди рек то-
ра До ма здра вља „Дра гаш“ из Го ре, 
на Ко со ву и Ме то хи ји ко ји је 12. фе-
бру а ра до шао са че тво ри цом сво јих 
ко ле га, ор га ни зо ва но, ком би јем, на 
по ла га ње ли цен цног ис пи та.

„Од са мог фор ми ра ња Ре ги о нал не 
ко мо ре Ко со ва и Ме то хи је ак тив ни 
сам уче сник. члан сам ЛКС и Над-
зор ног од бо ра РЛК КИМ. Наш став је 
од по чет ка био да се мо ра обез бе ди-
ти КМЕ и на Ко со ву и Ме то хи ји, да 
се мо ра ју ску пља ти бо до ви за ре-
ли цен ци ра ње, али усло ви кре та ња 
код нас у Го ри су спе ци фич ни. Све 
је оте жа но. За то је до шло до мањ ка 
бо до ва. И он да нас је об ра до ва ла 
од лу ка ЛКС да се омо гу ћи по ла га-
ње ли цен цног ис пи та. Ми смо да-
нас до шли да то за вр ши мо. Би ра ли 
смо су бо ту да не угро зи мо про цес 
ра да. На док на ђу је мо про пу ште но“ 
– ре као је др Ни хан Осма ни. //

Из регионалних комора

РЕЛИЦЕНЦИРАњЕ УРЛК БЕОГРАД

ПОГОДНИЈИ 
УСЛОВИ
// СТРУчНЕ СЛУЖБЕ УЗ ПОМОћ ЛЕКАРА СА БИРОА 
ОДЛИчНО И НА ВРЕМЕ ОБАВИЛЕ ПОСАО ОБНАВљАњА 
ЛИЦЕНЦИ // НОВА ПРИЛИКА У МАРТУ //

Је дан од основ них по ве ре них по-
сло ва ЛКС је из да ва ње, за тим об на-
вља ње, дру гим ре чи ма, ре ли цен ци-
ра ње, про ду же ње до зво ле за рад по 
ис те ку ли цен цног пе ри о да од се дам 
го ди на, као и од у зи ма ње ли цен це у 
од ре ђе ним, за ко ном пред ви ђе ним 
окол но сти ма.

ИЗ МЕ њЕН ПРА ВИЛ НИК – До са да-
шњи Пра вил ник о бли жим усло ви ма 
за из да ва ње, об на вља ње или од у зи-
ма ње ли цен це чла но ви ма ко мо ра 
здрав стве них рад ни ка је пред ви-
ђао 24 бо да за КМЕ у то ку го ди не и 
мо гло се са мо 10 одсто бо до ва пре-
не ти на ни воу ли цен цног пе ри о да. 
Од 9. де цем бра 2015. је Пра вил ник 
из ме њен – по вољ ни ји су усло ви за 
об на вља ње ли цен ци. Са да је по-
треб но 20 бо до ва по ли цен цној го-
ди ни, ми ни ма лан број бо до ва у то ку 
јед не го ди не је 10, а оста так се мо-
же до пу ни ти у дру гим ли цен цним 
го ди на ма. Тре нут но, чла но ви мо гу 
об на вља ти ли цен цу и по ста ром и 
по но вом пра вил ни ку.

Струч на слу жба Ре ги о нал не ко мо-
ре Бе о гра да је већ у дру гој по ло ви-
ни 2015. по че ла да при ма по треб на 
до ку мен та од сво јих чла но ва, да би 
од 1. но вем бра по че ла са об ра дом 

по да та ка – пр во по је ди нач но, за-
тим се пре шло на из ра ду ре ше ња 
о ис пу ња ва њу или не ис пу ња ва њу 
усло ва ко ја су се мо ра ла до ста ви ти 
ЛКС, као и са мим чла но ви ма

Ка ко Ре ги о нал на ко мо ра Бе о град 
има нај ве ћи број чла но ва, сви за-
по сле ни су ра ди ли пре ко вре ме но, 
а ан га жо ва ни су и ле ка ри са Би роа 
да у но вем бру и де цем бру бу де за-
вр шен тај оби ман за да так. По себ не 
по те шко ће су на ста ле због за кон-
ске оба ве зе да се ре ше ње до ста ви 
по штом, у пи са ном об ли ку, сва ком 
чла ну – јер ле ка ри не при ја вљу ју на 
вре ме про ме ну адре се на ко јој ста-
ну ју, та ко да се је дан, не ма ли број, 
по шиљ ки вра тио нео тво рен.

СТА ТИ СТИч КИ ПО ДА ЦИ – Број ле ка-
ра ко ји ма је ли цен ца би ла из да та са 
да ту мом 1. ја ну а ра 2009. и ва жно шћу 
од се дам го ди на, био је 8805.

Рок за при јем зах те ва је про ду жен 
до 20. ја ну а ра 2016. Број при мље них 
зах те ва за об на вља ње ли цен це био 
је 7124. Број из да тих ре ше ња о по сто-
ја њу усло ва за об на вља ње ли цен це 
је 6478, а број ле ка ра ко ји ни су ис-
пу ни ли зах те ве за об на вља ње 429. 
Зах тев ни је под нео 1681 ле кар. Ме ђу 
они ма ко ји ни су под не ли зах тев за 

об на вља ње ли цен це ве ћи на су пен-
зи о не ри, за тим ле ка ри ко ји су тре-
нут но на ра ду у ино стран ству или 
ра де на дру гим по сло ви ма ко ји не-
зах те ва ју ње но по се до ва ње.

што се ти че оних ко ји не ис пу ња-
ва ју усло ве за об но ву ли цен це, у чла-
ну 10. но вог Пра вил ни ка сто ји:

Ко ми си ју за по ла га ње ли цен цног 
ис пи та обра зу је Ди рек тор Ко мо ре, 
на пред лог По себ ног од бо ра за Ме-
ди цин ско обра зо ва ње ЛКС и Ми ни-
стар ства здра вља Ре пу бли ке Ср би је. 
Ко ми си ја је са ста вље на од три чла на 
од ко јих је је дан из Ми ни стар ства 
здра вља. чла но ви Ко ми си је мо ра ју 
има ти нај ма ње исти сте пен струч не 
спре ме као и кан ди дат ко ји по ла же 
ли цен цни ис пит, име ну ју се из ре-
до ва струч ња ка за област ме ди ци-
не из ко је се по ла же ис пи ти мо ра ју 
има ти нај ма ње пет го ди на рад ног 
ста жа у име но ва ној обла сти и зва-
ње спе ци ја ли сте, при ма ри ју са, ма-
ги стра или док то ра на у ка.

Ли цен цни ис пи ти су одр жа ни фе-
бру а ра 2016. Они ко ји ни су бла го вре-
ме но под не ли Зах тев за об но ву, ли-
цен цни ис пит ће мо ћи да по ла жу, 
али за из да ва ње но ве ли цен це – у 
мар ту ове го ди не.

 Др Бран ка Ла зић

К
ао и прет ход них го ди на, 
по др жа ће мо че ти ри акре-
ди то ва на „on-li ne“ те ста за 
Кон ти ну и ра ну ме ди цин-

ску еду ка ци ју ка ко би чла но ви мо-
гли рав но прав но и бес плат но да 
оства ре 20 по треб них бо до ва за ли-
цен ци ра ње.

Та ко ђе ће мо по мо ћи у ор га ни за-
ци ји Ме ђу на род не кон фе рен ци је 
пр ве ка те го ри је „Бе о град и ди ја спо-
ра“ 12. и 13. ма ја 2016.

У ок то бру ме се цу тра ди ци о нал-
но ће мо ор га ни зо ва ти јед но днев ни 
струч ни скуп са те ма ма о пре вен-
ци ји не за ра зних бо ле сти.

Од мах на по чет ку ове го ди не ана-
ли зи ра ће мо про цес ре ли цен ци ра-
ња за пе ри од 2009–2016. и на ста ви-
ти са тим ак тив но сти ма на осно ву 
до са да шњег ис ку ства.

По себ ни од бо ри ће ин тен зив но ра-
ди ти на пред ло зи ма за Из ме ну За ко-
на о здрав стве ној за шти ти, За ко на о 
ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка и 
За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, као 
и За ко на о плат ним раз ре ди ма.

По за вр шет ку тог про це са, тре ба 
по кре ну ти ини ци ја ти ву за про ме-
ну и ускла ђи ва ње Ста ту та ЛКС са 
на пред на ве де ним ре гу ла тор ним 
про пи си ма.

План рада РЛК 
Београда за 2016.

На ста вља мо са рад њу са свим ре-
ле вант ним чи ни о ци ма на ше про фе-
си је – Ми ни стар ством здра вља Ре пу-
бли ке Ср би је, Ре пу блич ким фон дом 
за здрав стве но оси гу ра ње и уста но-
ва ма као што су Ин сти тут за јав но 
здра вље Ба тут, Град ски се кре та ри-
јат за здра вље – и то о свим ва жним 
пи та њи ма за на ше чла но ве.

Пред на ма је ку по ви на по слов ног 
про сто ра за по тре бе РЛК Бе о гра да и 
ЛК Ср би је. По кре ну ће мо и са рад њу 
и раз ме ну ис ку ста ва са ре ги о нал-
ним ко мо ра ма дру гих зе ма ља.

Пред сед ни ца РЛК Бе о гра да
Проф. др Ол га По по вић из ла га ње пла на РЛкБ: проф. др ол га По по вић
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кон Фе Рен ци Ја 
O ПРи Ват ноЈ 
ПРак Си

У де цем бру 2015. одр жа на је кон-
фе рен ци ја под на зи вом „При ват на 
прак са – раз вој на шан са здрав ства 
и здрав стве ног ту ри зма Ср би је“. 
Кон фе рен ци ју је отво рио др жав-
ни се кре тар у Ми ни стар ству здра-
вља Вла де Ре пу бли ке Ср би је, проф. 
др Бе ри слав Ве кић, ука зу ју ћи на 
зна чај здрав стве не ре гу ла ти ве у 
обла сти при ват не прак се.

„От ка ко је по но во об но вље но, 
1992. го ди не, при ват но здрав ство 
Ср би је је из ра сло у ре спек та би лан, 
ефи ка сан и по што ван „здрав стве-
ни си стем“. Не у мо љи ве број ке на 
то без ди ле ме ука зу ју – у ви ше од 
1714 здрав стве них уста но ва, бол ни-
ца, до мо ва здра вља, по ли кли ни ка 
и ор ди на ци ја, са ви ше од 3600 док-
то ра ме ди ци не, оба ви се днев но 

ви ше од 30.000, а го ди шње ви ше 
од 20 ми ли о на пре гле да, што је не-
где око 40 посто свих здрав стве них 
услу га у Ср би ји“, на вео је спец. др 
Ја дран Та чић, пред сед ник Од бо ра 
за при мар ну здрав стве ну за шти ту 
у при ват ној прак си РЛКВ.

„При ват на прак са пред ста вља 
раз вој ну шан су здрав стве ног ту-
ри зма и здрав ства Ср би је. По ред 

сто ма то ло га, у раз во ју здрав стве-
ног ту ри зма, зна чај ну уло гу мо гле 
би има ти и ви со ко со фи сти ци ра не 
гра не ме ди ци не, по пут пла стич не 
хи рур ги је, али и ба ње, ко је би по ред 
ле че ња у сво ју по ну ду увр сти ле и 
пре вен тив не про гра ме“ – ис та као 
је мр сци. мед. То ми слав Стан тић, 
пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не. //

ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, чла-
но ви тран сплан та ци о них ти мо ва 
здрав стве них уста но ва са те ри то-
ри је Ср би је, здрав стве ни рад ни ци 
и тран сплан ти ра ни па ци јен ти из 
удру же ња Пан тран сплант.

„Ка да је реч о до на ци ји ор га на, 
Ср би ја се на ла зи при дну европ ске 
ле стви це. Без до вољ ног бро ја до нор-
ских кар ти ца, и по ред нај ве шти јих 
хи рур га и до бре ор га ни за ци је, не 
мо же мо има ти ре зул та те. Апе лу је-
мо и на ко ле ге ле ка ре и на сту ден те, 
на ше бу ду ће ко ле ге, да у што ве ћем 
бро ју пот пи су ју до нор ске кар ти-

це. Ми шље ња сам да је по треб но 
про ме ни ти за кон у по гле ду уво ђе-
ња прет по ста вље ње са гла сно сти за 
до ни ра ње тки ва и ор га на“, ис та као 
је мр сци. мед. То ми слав Стан тић, 
пред сед ник Ре ги о нал не ле кар ске 
ко мо ре Вој во ди не.

Европ ски дан до на ци је ор га на 
обе ле жен је кон фе рен ци јом, у све-
ча ној са ли Град ске ку ће у Но вом 
Са ду, под на зи вом „Уло га дру штва 
у раз во ју тран сплан та ци о ног и до-
нор ског про гра ма“ на ко јој је Ре ги-
о нал на ле кар ска ко мо ра Вој во ди-
не до би ла за хвал ни цу за до при нос 

раз во ју про гра ма до на ци је и тран-
сплан та ци је ор га на.

У но вем бру 2011. го ди не пот пи сан 
је спо ра зум о са рад њи Дру штва ле-
ка ра Вој во ди не Срп ског ле кар ског 
дру штва, Ме ди цин ског фа кул те та 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду и Ре-
ги о нал не ле кар ске ко мо ре Вој во-
ди не. Окру гли сто „По др шка про-
гра му до на ци је и тран сплан та ци је 
ор га на“ пр ви је у ни зу ко ра ка ко ји ма 
ће на ве де не три ин сти ту ци је, кроз 
за јед нич ке ак тив но сти, до при не ти 
раз во ју про гра ма до на ци је и тран-
сплан та ци је ор га на. //

У 
за јед нич кој ор га ни за ци ји 
Ре ги о нал не ле кар ске ко мо-
ре Вој во ди не и удру же ња 
„Апел“, у Но вом Са ду, Су бо-

ти ци и Срем ској Ми тро ви ци, одр-
жа на су че ти ри кур са под на зи вом 
„Асер тив на ко му ни ка ци ја за здрав-
стве не рад ни ке“.

У са рад њи Дру штва ле ка ра Вој-
во ди не Срп ског ле кар ског дру штва 
– по дру жни це Бе чеј и Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, чла-
но ви ма ко мо ре је, на „веб-пор та-
лу“, омо гу ће но бес плат но ре ша ва-
ње „оnline“ те ста.

У но вем бру су, у за јед нич кој ор га-
ни за ци ји Дру штва ле ка ра Вој во ди не 
Срп ског ле кар ског дру штва – по дру-
жни це Зре ња нин и Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре Вој во ди не, одр жа на 
два струч на са стан ка на те му тран-
сплан та ци је ор га на. 

окРу гЛи Сто 
о До на ци Ји 
оР га на

У ок то бру, на ини ци ја ти ву Ре ги о-
нал не ле кар ске ко мо ре Вој во ди не, 
у са рад њи са Дру штвом ле ка ра Вој-
во ди не Срп ског ле кар ског дру штва, 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду (ко ји је ујед но био 
и до ма ћин), а у су срет обе ле жа ва-
њу Европ ског да на до на ци је ор га на, 
одр жан је окру гли сто – „По др шка 
про гра му до на ци је и тран сплан та-
ци је ор га на.“ 

Уче сни ци окру глог сто ла би ли 
су проф. др Сне жа на Бр кић, де кан 
Ме ди цин ског фа кул те та Уни вер зи-
те та у Но вом Са ду, проф. др Дра ган 

Дан куц, пред сед ник Дру штва ле-
ка ра Вој во ди не Срп ског ле кар ског 
дру штва, мр сци. мед. То ми слав 
Стан тић, пред сед ник Ре ги о нал не 

Из регионалних комора

АКТИВНОСТИ РЛКВ

КОНТИНУИРАНА 
МЕДИЦИНСКА 
ЕДУКАЦИЈА

Здање град ске ку ће у но вом Са ду

Проф. др Берислав Векић и мр сци. мед. томислав Стантић
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Л
е кар ска ко мо ра Ср би је у 
Но вом Па за ру има по себ-
ну Кан це ла ри ју ко ја ве о ма 
успе шно по слу је иако при-

мар ном ор га ни за ци јом ни је би ла 
пред ви ђе на. Кан це ла ри ја се, љу ба-
зно шћу ди рек то ра ОБ Но ви Па зар 
др Мир са да Ђер ле ка, на ла зи у бол-
ни ци, на Ин тер ном оде ље њу. По-
ста ла је пре по зна тљи ва као ме сто 
где ле ка ри мо гу сва ки дан да до-
ђу и ре ше не ки од про бле ма, да се 
ин фор ми шу о мо гућ но сти ма КМЕ 
или, што је тре нут но ве о ма ва жно, 
о све му у ве зи са про це сом ре ли-

цен ци ра ња и уоп ште са ра дом Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је.

– Уз по моћ ко ле га де ле га та из Кра-
ље ва, ћу при је и Ва ље ва ус пео сам 
да се из бо рим да и Но ви Па зар има 
Кан це ла ри ју ЛКС. То сма трам ве ли-
ким успе хом јер је Но ви Па зар, са Ра-
шком, Сје ни цом и Ту ти ном, по себ-
на под ре ги ја и уда ље на од оста лих 
цен та ра нај ма ње 100 ки ло ме та ра, ка-
же др Се ад Ли чи на ко ји је нај ви ше 
учи нио за до бру по зи ци ју Ле кар ске 
ко мо ре у овом кра ју Ср би је.

Ро ђен 1962. у Но вом Па за ру, ди-
пло ми рао 1990. на Ме ди цин ском 

фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра-
ду, ор то пед ски хи рург – тра у ма то-
лог, др Ли чи на је од са мог по чет ка 
укљу ћен у рад ЛКС.

– Кан ди до вао сам се за пр ве из бо-
ре у Ко мо ри на пред лог гру пе ко ле-
га ко ји су ми сли ли да бих ја мо гао 
да до бро за сту пам њи хо ве ин те ре-
се. Уче ство вао сам у осни ва њу ор-
га на Ко мо ре и свих ака та од са мог 
по чет ка и на ни воу РЛКЦЗС и на 
ни воу ЛКС, ис тиче др Се ад Ли чи на 
ко ји је да нас члан УО ЛКС.

По ње го вим ре чи ма Кан це ла ри ја 
у Но вом Па за ру обез бе ди ла је ве ли-

у нишу о ПЛатаМа 
ЛекаРа

По се бан од бор за се кун дар ну и тер ци јар ну здрав-
стве ну за шти ту у др жав ној прак си Ре ги о нал не ле-
кар ске ко мо ре за ју го и сточ ну Ср би ју одр жао је 26. 1. 
2016. го ди не у Ни шу ше сту ре дов ну сед ни цу ко јој је 
при су ство вао и др Ра де Па нић, пред сед ник Син ди ка-
та ле ка ра и фар ма це у та Ср би је. Сед ни ца је би ла по-
све ће на по ло жа ју ле ка ра у све тлу ак ту ел ног На цр та 
за ко на о си сте му пла та у јав ном сек то ру. 

На сед ни ци је усво јен сле де ћи за кљу чак: чла но ви 
овог ПО у пот пу но сти по др жа ва ју ак тив но сти ко је 
Син ди кат ле ка ра и фар ма це у та спро во ди ра ди спре-
ча ва ња усва ја ња ак ту ел ног На цр та за ко на о си сте му 
пла та у јав ном сек то ру, а у скла ду са над ле жно шћу 

ко ја је овом ПО да та чл. 37. Ста ту та ЛКС – да се ста ра 
о усло ви ма ра да и при на дле жно сти ма ле ка ра у СИТ 
здрав стве ној де лат но сти.

На кон ди ску си је о На цр ту за ко на о си сте му пла та 
у јав ном сек то ру ко ја се во ди ла уз ак тив но уче шће 
пред сед ни ка СЛФС РС, др Ра де та Па ни ћа, сви при сут-
ни су се са гла си ли да је ова ко пре зен то ван На црт за-
ко на дис кри ми на тор ски за ле кар ску про фе си ју и да 
по је ди не од ред бе ко је су су прот не и За ко ну о ра ду и 
Ко лек тив ном уго во ру, не сме ју би ти усво је не, јер не 
вред ну ју на аде ква тан на чин по сло ве ле ка ра, већ фа-
во ри зу ју ру ко во де ћа рад на ме ста, а обез вре ђу ју ду-
го го ди шње шко ло ва ње и зна ње ле ка ра.

Став овог ПО је да Ле кар ска ко мо ра, као це ли на, 
сва ка ко тре ба да по др жи на сто ја ња СЛФС-а у бор би 
за очу ва ње про фе си о нал не по зи ци је члан ства.

 Др Иван Илић

Из регионалних комора

ЗАХВАљУЈУћИ КАНЦЕЛАРИЈИ У НОВОМ ПАЗАРУ

ЛЕКАРИ ВЕРУЈУ 
КОМОРИ
// ВЕЛИКИМ НАПОРИМА ДР СЕАДА ЛИчИНЕ, чЛАНА УО ЛКС 
И њЕГОВИХ КОЛЕГА – ДЕЛЕГАТА ЛКС У ПРОСТОРИЈАМА ОБ НОВИ ПАЗАР 
ОДЛИчНО ФУНКЦИОНИшЕ КАНЦЕЛАРИЈА НАшЕ КОМОРЕ 
// ДОБРА САРАДњА И СА ПОДРУЖНИЦОМ СЛД //

ку за ин те ре со ва ност ле ка ра за из-
бо ре и рад у Ко мо ри.

– Има ли смо јед ну од нај ве ћих из-
ла зно сти у це лој Ср би ји, са по но сом 
ка же др Ли чи на. – Од укуп но 300 ле-
ка ра на по след њим из бо ри ма за Ко-
мо ру гла са ло је 200. То по ка зу је да 
су ле ка ри из овог кра ја ви со ко све-
сни ва жно сти ЛКС и ње них ор га на 
за ле кар ство Ср би је.

Ва жна је и од лич на са рад ња ме ђу 
де ле га ти ма из овог кра ја. По ред др 
Се а да Ли чи не, ту су др Ју суф Ну ко-
вић и др Сне жа на Да бе тић-Не дељ-
ко вић. Сви они ис ти чу и до бру са-
рад њу са пред сед ни ком по дру жни це 
СЛД у Но вом Па за ру др шеф че том 
Хај ро ви ћем.

Др Ли чи на не за бо ра вља да се по-
хва ли и по дат ком да су у по себ не 
од бо ре Ко мо ре од ње го вих ко ле га 
иза бра ни др Бо бан Ла за ре вић из Ра-
шке и др Мер сид Дре ко вић из Ту ти-
на, а да им, у Кан це ла ри ји у Но вом 
Па за ру, ве ли ку по моћ пру жа ад ми-
ни стра тор Есад Ни шић, ди пло ми ра-
ни ин фор ма ти чар, ко ји је „зна чај но 
уна пре дио до ку мен та ци ју и ста ти-
сти ку Кан це ла ри је“.

– Има мо по се бан про грам ко јим 
се вр ло ла ко до ла зи до сва ког ле-
ка ра и ње го вих по да та ка, бо до ва 
за КМЕ, убе ле жа ва ју се све про ме-
не зва ња и адре са и још мно го то-
га – по ја шња ва др Се ад Ли чи на и 
до да је – ле ка ри ко ји при па да ју на-
шој Кан це ла ри ји ве ру ју Ко мо ри и 
ње ним ор га ни ма и ин те ре су ју се за 
то ко ве и про ме не у здрав ству.  //

СЛуЖБени ПРоСтоР: канцеларије коморе у оквиру оБ нови Пазар

екиПа оД ПоВеРеЊа: мали број ангажованих 
у канцеларији ЛкС у новом Пазару
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МеМоРанДуМи 
о СаРаДЊи 

ЛкС Са Зц уЖице 
и гБ ПиРот

Почетком ове године у Ужицу је одржан састанак 
лекара  Здравственог центра Ужице и највиших пред-
ставника Лекарске коморе Србије. Том приликом, ди-
ректор Коморе прим. др Весна Јовановић потписала је 
Меморандуме о сарадњи са директорима болница и 
домова здравља у овом граду западне Србије. 

На састанку су размотрени и најактуелнији про-
блеми лекарства у Србији, разговарано је о могућем 
отпуштању здравствених радника, али и о новим за-
пошљавањима, о већим могућностима за добијање  
специјализација. Сличним темама били су посвеће-
ни и разговори у Пироту , где је директор ЛКС др Весна 

Јовановић потписала Меморандум о сарадњи са дирек-
тором Градске болнице Пирот др Гораном Петровићем. 
Обострно је оцењено да је овакав вид сарадње на ло-
калу веома важан за будућност ЛКС и да су разговори 
били неуобичајено отворени.

ноВи 
ПРаВиЛник 

о кМе
После вишегодишњих напора Лекарске коморе Србије  

је успела да се у Правилник унесу измене које омо-
гућавају коморама здравствених радника да спроводе 
поступак континуиране едукације, а из свог делокруга 
рада који је утврђен законом.

Упознајте се на сајту ЛКС са текстом Правилника у це-
лини који је објављен у „Службеном гласнику“, сазнајте 
све о бодовима КМЕ и како можете да их остварите. //

У 
же љи да отво ри рас пра ву о из у зет но зна чај ном 
и ак ту ел ном пи та њу до стој но сти за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти, Ле кар ска ко мо ра Ср-
би је је 7. 12. 2015. у Бе о гра ду, са успе хом, ор га-

ни зо ва ла Окру гли сто на ову те му, уз уче шће еми нет-
них пред став ни ка здрав стве не и пра во суд не стру ке.

Отва ра ју ћи скуп, ди рек тор ЛКС прим. др Ве сна Јо ва-
но вић је ис та кла да је по јам до стој но сти здрав стве них 
рад ни ка вр ло ма ло об ра ђи ван у про шло сти, а да је „по-
себ но до био на ак ту ел но сти у овом тре нут ку, ка да се 
пр ви пут у исто ри ји ме ди ци не на ше зе мље, оства ру-
је про цес ре ли цен ци ра ња ле ка ра“ у ко јем је пред ви-
ђе но и ово пи та ње, као је дан од усло ва за об на вља ње 
ли цен це.

Др Јо ва но вић је из не ла по да-
так, до би јен из ка зне не еви ден-
ци је МУП-а (тра же но за ви ше 
од 8000 ле ка ра ли цен ци ра них 
у Бе о гра ду) да је укуп но 19 њих 
би ло суд ски ка жње но за раз ли-
чи та кри вич на де ла и отво ри ла 
ди ску си ју о то ме на осно ву че га 
и на ко ји на чин угра ди ти то у 
по јам до стој но сти за оба вља ње 
здрав стве не де лат но сти. 

Под се ти ла је да од у зи ма ње 
ли цен це те ле ка ре прак тич но, 
оста вља и без пра ва на рад – што 
је, ка ко је на гла си ла, спе ци фић ност у од но су на не ке 
дру ге про фе си је код ко јих се, та ко ђе, тра жи до стој ност 
(на при мер код су ди ја).

У скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти ти пред-
ви ђе но је да об но ву ли цен це за рад мо же до би ти са-
мо ле кар ко ји ни је пра во сна жном суд ском од лу ком 
осу ђи ван за кри вич на де ла ко ја га чи не не до стој ним 
за оба вља ње здрав стве не де лат но сти. Оста ло је пи та-
ње за ко ја кри вич на де ла и на ко је вре ме се ли цен ца 
ле ка ру од у зи ма. Пре ма са да шњим про пи си ма оце ну 
до стој но сти здрав стве ног рад ни ка да је Етич ки од бор 
ЛКС ко ји се са сто ји од 15 чла но ва – ле ка ра и на чи јем 
че лу је проф. др Младен Пр ву ло вић.

Као Пред сед ник Ет нич ког од бо ра ЛКС, др Пр ву ло вић 
је на ску пу ис та као да је за го ди ну да на, ко ли ко оба вља 
ову функ ци ју, би ло 40–50 раз ма тра них при ја ва, углав-

ном из до ме на ме ђу људ ских од но са (ко ле га пре ма ко-
ле га ма, из од но са па ци јент–ле кар) или оп ту жби за ко-
руп тив не рад ње. По ње го вим ре чи ма, ови слу ча је ви су, 
углав ном, пре не ти на Су до ве ча сти ЛКС ко ји их он да 
да ље де таљ ни је ис тра жу ју, уз по моћ прав ни ка. Он је 
ис та као да је прак са по ка за ла „да ни је до бро да се ис-
тра ге о пре кр ша ји ма спу шта ју у ло кал“.

Др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству здра вља Ре пу-
бли ке Ср би је проф. др Бе ри сав Ве кић је кон стан то вао 
да не сме би ти ни ка ка вих ко ли зи ја са за ко ном, да су-
до ви про це њу ју слу ча је ве, а да ле ка ри тре ба да бу ду 
без ли цен це до од слу же ња ка зне и окон ча ња чи та вог 
про це са, на кон че га би здрав стве ни рад ник тре ба ло да 

има пра во на ли цен цу, осим у 
стрикт но од ре ђе ним пре кр ша-
ји ма – ка да су би ли ди рект но 
угро же ни па ци јен ти.

За тра же но је и да се обра ти по -
себ на па жња на слу ча је ве ре ци-
ди ва, ка да ме ре мо ра ју би ти ри-
го ро зне, да се ус по ста ви за ко ном 
де фи ни са ни си стем по ко јем 
су су до ви (као што се то чи ни у 
Адво кат ској ко мо ри) по из ри ца-
њу пре су да здрав стве ним рад-
ни ци ма ду жни да о то ме оба ве-
сте над ле жне ко мо ре, ка ко би 
оне мо гле пра вил но да ре а гу ју.

Проф. др Зо ран Ра до ва но вић, пред сед ник Етич ког од-
бо ра СЛД, ис та као је по тре бу бли ске са рад ње два етич-
ка ле кар ска од бо ра – ЛКС и СЛД, ка ко не би до шло до 
ко ли зи је и прав них про бле ма, уз оце ну при сут них да 
ове две ор га ни за ци је „са ра ђу ју бо ље не го ика да“.

Ве ћи на ди ску си ја при сут них еми нет них струч ња ка, 
су ди ја, ди рек то ра дру гих ко мо ра здрав стве них рад ни-
ка, прав них струч ња ка нај ви шег ран га ме ђу ко ји ма 
је би ла и пред сед ни ца Удру же ња прав ни ка за ме ди-
цин ско пра во, све ла се на став да се по јам до стој но-
сти не мо же са свим кон крет но де фи ни са ти, да тре ба 
оста ви ти Етич ком од бо ру ЛКС да сва ки по је ди нач ни 
слу чај по себ но ана ли зи ра, али да би би ло нео п ход но 
да се, ипак, ус по ста ве не ке оп ште нор ме, кла си фи ка-
ци ја до вољ но ши ро ка, али зна чај на, по угле ду на не-
ке зе мље Евро пе. //

У БЕОГРАДУ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЛКС ОДРЖАН ОКРУГЛИ СТО: 
„ДОСТОЈНОСТ ЗА ОБАВљАњЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ“

КО ЈЕ ДОСТОЈАН 
// ПРОБЛЕМ РАНИЈЕ ВРЛО МАЛО ОБРАЂИВАН ДОБИО НА ЗНАчАЈУ 
У ОВОМ ПЕРИОДУ КАДА СЕ ПРВИ ПУТ У СРБИЈИ ВРшИ РЕЛИЦЕНЦИРАњЕ 
ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА // ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР У МИНИСТАРСТВУ 
ЗДРАВљА ПРОФ. ДР БЕРИСЛАВ ВЕКИћ НА СКУПУ НАГЛАСИО ДА НЕ СМЕ 
БИТИ КОЛИЗИЈА СА СУДСКИМ ПРОЦЕСИМА И ДА СЕ НА ОСНОВУ њИХ 
МОРАЈУ ДОНОСИТИ КОНАчНА РЕшЕњА //

Проф. др Младен Пр ву ло вић

Вести из Коморе

Са потписивања Меморандума у ужицу и Пироту
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У 
ор га ни за ци ји ЛКС, у Бе о гра ду је 4. мар та ове 
го ди не, одр жан Окру гли сто „Еута на зи ја– да 
или не“ у скло пу јав не рас пра ве по во дом на-
цр та Гра ђан ског за ко ни ка. Циљ Окру глог сто ла 

био је да пред став ни ци етич ких од бо ра Ко мо ре пре до че 
струч ној јав но сти сво је усво је не за кључ ке о овом осе-
тљи вом пи та њу, али и да се чу ју ми шље ња еми нет них 
пре став ни ка прав ног и ци вил ног сек то ра, Удру же ња 
па ци је на та, ко ле га из СЛД и ме ђу на род них не вла ди-
них ор га ни за ци ја.

Скуп је отво ри ла ди рек тор ЛКС, прим. др Ве сна Јо ва-
но вић, док су ста во ве Ко мо ре, уса гла ше не то ком рас-
пра ве у над ле жним од бо ри ма, пре не ли др Сла ви ца 
Мла де но вић-Ђу ро вић, пред сед ник ПО за ме ди цин ску 
ети ку и проф. др Мла ден Пр ву ло вић, пред сед ник Етич-
ког од бо ра ЛКС. 

У то ку ди ску си је ис кри ста ли са ло се ми шље ње да је 
„еута на зи ја не са мо ме ди цин ски и етич ки, већ и ве ли-
ки со ци о ло шки, те о ло шки и прав ни про блем“, до са да 
„стран на шој ме ди цин ској прак си“, али све при сут ни ји 
у све ту и и ре гу ли сан гра ђан ским за ко ни ци ма у не ким 
зе мља ма ЕУ и ван ње. Пре ма по да ци ма до ступ ним јав-
но сти, нај ва жни је свет ске ле кар ске ор га ни за ци је CPME 

(Стал ни ко ми тет европ ских ле ка ра ) и WI MA (Свет ска 
ле кар ска ор га ни за ци ја) сма тра ју еута на зи ју „не е тич ким 
чи ном“, Европ ски пар ла мент је 2012. до нео Ре зо лу ци ју 
ко ја за бра њу је еута на зи ју, а па па Фра ња је стал но осу-
ђу је као „ла жну са о се ћај ност“.

Ипак, еута на зи ја је за ко ном ре гу ли са на и до пу ште-
на у швај цар ској, Хо лан ди ји, Лук сем бур гу, Бел ги ји и у 
са ве зним др жа ва ма САД – Ва шинг тон, Оре гон и Мон-
та на (у оста ли ма ни је), као и у Ка на ди. У при пре ми је 
усва ја ње од ред би о пра ву на тзв. па сив ну еута на зи ју у 
Фран цу ској, Не мач кој и Ве ли кој Бри та ни ји.

У на шој зе мљи, пред на црт Грађ нског за ко ни ка са од-
ред ба ма о еута на зи ји – у стро го од ре ђе ним слу ча је ви-
ма и ис кљу чи во ве за ним за па сив ну еута на зи ју – је на 
јав ној рас пра ви. Ми ни стар ство здра вља Ре пу бли ке Ср-
би је по др жа ва што ши ру и са др жај ни ју јав ну рас пра ву 
о овом, за ле кар ство и пра во су ђе осе тљи вом пи та њу , 
укљу чи ва ње струч не и што ши ре јав но сти у до но ше ње 
ко нач не од лу ке.

На ста вак де ба те о еута на зи ји, у ор га ни за ци ји ЛКС, 
за ка зан је за 25. март 2016. ка да ће се по но во оку пи ти 
нај ви ши пред став ни о ци струч не и ши ре јав но сти и нај-
ве ћих цр кве них за јед ни ца у Ср би ји. //

НА РАСПРАВИ ПРЕДЛОГ НОВОГ ГРАЂАНСКОГ ЗАКОНИКА

ЕУТАНАЗИЈА 
– ДА ИЛИ НЕ
// ЛКС ОРГАНИЗУЈЕ СЕРИЈУ ОКРИГЛИХ СТОЛОВА И ТРИБИНА НА ТЕМУ ЕУТАНАЗИЈЕ 
КАКО БИ СЕ чУЛИ СТАВОВИ шИРЕ СТРУчНЕ ЈАВНОСТИ // РЕТКЕ ЗЕМљЕ СВЕТА 
У КОЈИМА ЈЕ ДОЗВОљЕНО ТЗВ. „УБИСТВО ИЗ МИЛОСРЂА“ //

ПоЧеЛа РаСПРаВа: правни и медицински стручњаци за округлим столом о еутаназији

Број: Дж – 47 – 3/2015 
Бе о град, 24. но вем бар 2015. го ди не

Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
име но ва но ре ше њем пред сед ни ка Вр хов ног су да ча сти 
Ле кар ске ко мо ре Ср би је бр. Дж – 47 – 2/2015 од 29. ок то-
бра 2015. го ди не у сле де ћем са ста ву: мр сци. мед. Иви-
ца Ми ло са вље вић, пред сед ник Ве ћа и проф. др Бо ри сав 
Јан ко вић члан Ве ћа и су ди ја из ве сти лац, као и др сци. 
мед. Ра до слав Ра до са вље вић, мр сци. мед. Ра ди мир Јан-
ко вић и др Ми ро сла ва Јев тић, чла но ви Ве ћа, одр жа ло је 
17. но вем бра 2015. го ди не у Бе о гра ду не јав ну сед ни цу, а 
по во дом раз ма тра ња и од лу чи ва ња по жал би бр. Ди – 
4 – 5/2014 – IV, ко ју су 12. ок то бра 2015. го ди не под не ли 
оште ће ни – пред ла га чи Ли ди ја и Ал мин Ха зи ро вић из 
Но вог Па за ра (пре ко адво ка та Ме сру ра шмр ко ви ћа из 
Но вог Па за ра), а про тив од лу ке Су да ча сти Ре ги о нал-
не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју, бр. 
Ди – 4 – 5/2014 – IV од 21. сеп тем бра 2015. го ди не, а на 
осно ву од ре да ба из чла на 246. и чла на 247. Ста ту та Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је, да на 17. но вем бра 2015. го ди не 
јед но гла сно до не ло сле де ћу

ОДЛУКУ

УВА ЖА ВА СЕ жал ба бр. Ди – 4 – 5/2014 – IV, ко ју су 
12. ок то бра 2015. го ди не под не ли оште ће ни – пред ла га-
чи Ли ди ја и Ал мин Ха зи ро вић из Но вог Па за ра (пре ко 
адво ка та Ме сру ра шмр ко ви ћа из Но вог Па за ра), а про-
тив од лу ке Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за 
цен трал ну и за пад ну Ср би ју, бр. Ди – 4 – 5/2014 – IV од 
21. сеп тем бра 2015. го ди не, као осно ва на;

ПРЕ И НА ЧУ ЈЕ СЕ (на осно ву  од ред бе из чла на 247. 
тач ка 4) Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је) Од лу ка Ве ћа 
Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну 
и за пад ну Ср би ју број Ди – 4 – 5/2014 – IV, ко ја је до не та 
да на 21. сеп тем бра 2015. го ди не, ТА КО ШТО СЕ 

I

др Аји ша Хај ро вић, спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и 
аку ше р ства, ро ђе на да на 29. мар та 1962. го ди не у Но вом 
Па за ру, за по сле на у Оп штој бол ни ци у Но вом Па за ру, 
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је у еви ден ци ји Ре ги о нал не 

ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју, са ли-
цен цом бр. 404905, ди сци плин ски не ка жња ва на

ОГЛА шА ВА ОД ГО ВОР НОМ

за то што је учи ни ла по вре ду пр о фе си о нал не ду жно-
сти и угле да чла на ко мо ре из  чла на 195. став 1. тач-
ка 3. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

та ко што је да на 08. де цем бра 2013. го ди не, по сту-
па ла не про фе си о нал но пре ма па ци јент ки њи Ли ди ји 
Ха зи ро вић, те да је про пу шта њем ду жне па жње и про-
пу сти ма да јој пру жи аде кват ну ме ди цин ску за шти ту 
по сту пи ла су прот но ле кар ској ети ци и до при не ла да, 
услед не пра во вре ме ног ди јаг но сти фи ко ва ња пу ца ња 
ма те ри це, са уги ну ћем фе ту са, услед че га је би ла нео-
п ход на хи сте рек то ми ја, као и до во ђе ња у опа сност жи-
во та па ци јент ки ње Ли ди је Ха зи ро вић,

па јој се, у скла ду са од ред бом из чла на 240. став 1. 
тач ка 3. и став 4. и 5. Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је, 
из ри че сле де ћа ди сци плин ска ме ра 

При вре ме на за бра на са мо стал ног ра да у оба вља њу 
од ре ђе них по сло ва здрав стве не де лат но сти (за бра на 
ра да на по сло ви ма спе ци ја ли сте ги не ко ло ги је и аку-
шер ства из у зев ам бу лант но – по ли кли нич ког ра да са 
па ци јен ти ма) у тра ја њу од 6 (шест) ме се ци.

II

др Му а мер Шкри ељ, спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и 
аку шер ства, ро ђен да на 17. фе бру а ра 1958. го ди не у Но-
вом Па за ру, за по слен у Оп штој бол ни ци у Но вом Па за ру, 
члан Ле кар ске ко мо ре Ср би је у еви ден ци ји Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју са ли-
цен цом бр. 404004, ди сци плин ски ка жња ван

ОГЛА шА ВА ОД ГО ВОР НИМ

за то што је учи нио по вре ду про фе си о нал не ду жно-
сти и угле да чла на ко мо ре из чла на 195. став 1. тач ка 3. 
Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је 

та ко што је да на 08. де цем бра 2013. го ди не, по сту пао 
не про фе си о нал но пре ма па ци јент ки њи Ли ди ји Ха зи-
ро вић, те је, по што је не по сред но по пре у зи ма њу де-
жур ства, по ста вио ди јаг но зу руп ту ре уте ру са и уги ну ћа 

ОДЛУКЕ СУДА ЧАСТИ
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фе ту са, про пу стио да на од го ва ра ју ћи и не дво сми слен 
на чин па ци јент ки њи Ли ди ји Ха зи ро вић и ње ном су-
пру гу пре до чи нео п ход ност нео д ло жног збри ња ва ња 
у овој уста но ви у Но вом Па за ру, од но сно да од би ја ње 
та квог пред ло га и ин си сти ра ње на тран спор ту па ци-
јент ку ње у Кра гу је вац, на од го ва ра ју ћи на чин еви ден-
ти ра у ме ди цин ској до ку мен та ци ји, као и да у от пу сној 
ли сти на ве де ди јаг но зу руп ту ре уте ру са, чи ме јој ни је 
пру жио аде кват ну ме ди цин ску за шти ту и по сту пио је 
су прот но пра ви ли ма до бре ле кар ске прак се и су прот-
но ле кар ској ети ци,

па му се из ри че сле де ћа ди сци плин ска ме ра 

Јав на опо ме на

Сва ка стра на сно си сво је тро шко ве по ступ ка;

Ова Од лу ка је ко нач на.

Образложење

Да на 15. ок то бра 2015. го ди не Вр хов ни суд ча сти Ле-
кар ске ко мо ре ср би је је при мио ори ги нал не спи се пред-
ме та и жал бу бр. Ди – 4 – 5/2014 – IV, ко ју су 12. ок то бра 
2015. го ди не под не ли оште ће ни – пред ла га чи Ли ди ја 
и Ал мин Ха зи ро вић из Но вог Па за ра (пре ко адво ка та 
Ме сру ра шмр ко ви ћа из Но вог Па за ра), а про тив од лу ке 
Су да ча сти Ре ги о нал не ле кар ске ко мо ре за цен трал ну 
и за пад ну Ср би ју, бр. Ди – 4 – 5/2014 – IV од 21. сеп тем-
бра 2015. го ди не.

По сту па ју ћи по на во ди ма из на ве де не жал бе, над ле-
жно Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
је кон ста то ва ло да је жал ба бла го вре ме на и да је под-
не та од стра не овла шће них ли ца.

Овом жал бом под но си о ци, – пред ла га чи Ли ди ја и 
Ал мин Ха зи ро вић оспо ра ва ју пр во сте пе ну Од лу ку у 
це ло сти због: „...Бит них по вре да по ступ ка, од но сно 
Пра ви ла о ра ду Су да Ча сти, По гре шно и не пот пу но 
утвр ђе ног чи ње нич ног ста ња и По гре шне при ме не ма
те ри јал ног пра ва...“. 

Као бит не по вре де по ступ ка ис ти че се:
Су ди ја ис тра жи тељ је на пу сти ла глав ну рас пра ву 

по сле из ја ве др Аји ше Хај ро вић, ка ко се на во ди „због 
при ват них оба ве за“;

На глав ној рас пра ви Ал мин Ха зи ро вић, су пруг па ци-
јент ки ње дао је из ја ву као све док, док се у жал би на во-
ди да он та ко ђе има свој ство оште ће ног;

Ни је дан члан пр во сте пе ног Ве ћа ни је спе ци ја ли ста 
ги не ко ло ги је и аку шер ства.

На по гре шно и не пот пу но утвр ђе но чи ње нич но ста-
ње ука зу је се на осно ву сле де ћих еле ме на та:

Оце на пр во сте пе ног Ве ћа је да је ис каз Ал ми на Ха-
зи ро ви ћа „уса гла шен“ са из ја вом ње го ве су пру ге, Ли-
ди је Ха зи ро вић;

чи ње ни ца да на глав ној рас пра ви ни су у свој ству све-
до ка са слу ша не ме ди цин ске се стре (ко је су уче ство ва ле 

у пред мет ном до га ђа ју), већ је оспо ре на од лу ка до не та 
са мо на осно ву чи та ња њи хо вих пи са них из ја ва;

Ука зу је се на „при стра сност“ пр во сте пе ног Ве ћа, ко је 
ни је узе ло у об зир мо гу ћу „уса гла ше ност“ из ја ва ле ка-
ра про тив ко јих се во ди овај по сту пак и из ја ва ме ди-
цин ских се ста ра;

Не а де кват ну про це ну (од стра не пр во сте пе ног Ве ћа) 
по сту па ња ле ка ра у си ту а ци ји ка да је на осно ву симп то-
ма тре ба ло да се по ста ви сум ња на руп ту ру уте ру са;

За не ма ри ва ње чи ње ни це да је од би ја ње кар ди то ко-
граф ске и ул тра звуч не ди јаг но сти ке од стра не па ци-
јент ки ње би ло објек тив но усло вље но при сут но шћу ве-
о ма ин тен зив них бо ло ва;

Ука зи ва ње пред ла га ча на ре ал ну мо гућ ност на кнад ног 
упи си ва ња по да та ка у ме ди цин ску до ку мен та ци ју;

За не ма ри ва ње (од стра не пр во сте пе ног Ве ћа) чи ње-
ни це да је др Му а ме ру шкри е љу, у ве зи са по сту па њем 
у кон крет ном слу ча ју, би ла из ре че на ди сци плин ска ме-
ра при вре ме ног уда ље ња са по сла.

Ко нач но, пред мет ном жал бом пред ла га чи – под но си-
о ци ове жал бе пред ла жу да Вр хов ни суд ча сти Ле кар-
ске ко мо ре Ср би је (као дру го сте пе ни суд ча сти) уки не 
оспо ре ну од лу ку пр во сте пе ног Ве ћа и спи се пред ме та 
вра ти на по нов но од лу чи ва ње „...и то дру гом су ду ча
сти или дру гом ве ћу...“.

На кон де таљ ног раз ма тра ња свих на во да пред мет-
не жал бе, као свих из ве де них до ка за и свих спи са овог 
пред ме та, на осно ву Из ве шта ја су ди је – из ве сти о ца (и 
чла на Ве ћа Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би-
је) у овом пред ме ту, проф. др Бо ри са ва Јан ко ви ћа, Ве ће 
Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је, а и на кон 
раз ма тра ња и ана ли зи ра ња свих до ка за, ка ко по је ди-
нач но, та ко и у њи хо вој ме ђу соб ној по ве за но сти, из ме-
ђу оста лог, утвр ди ло је сле де ће:

При мед бе у жал би, на по сто ја ње Бит них по вре да по-
ступ ка ни су осно ва не из сле де ћих раз ло га:

тач на је чи ње ни ца да је су ди ја ис тра жи тељ на пу сти-
ла глав ну рас пра ву пред пр во сте пе ним Ве ћем, на кон 
да ва ња из ја ве др Аји ше Хај ро вић, али ка ко је по зи тив-
ним од ред ба ма Ста ту та Ле кар ске ко мо ре Ср би је про пи-
са но да је на глав ној рас пра ви нео п ход но и оба ве зно 
са мо при су ство пред ла га ча (глав на рас пра ва се мо же 
одр жа ти и у од су ству уред но по зва ног од го вор ног ле-
ка ра), то је ова при мед ба прав но ире ле вант на за да љи 
ток по ступ ка;

На глав ној рас пра ви је Ал мин Ха зи ро вић са слу шан у 
свој ству све до ка (иа ко је у овом пред ме ту био ко пре дла-
гач, за јед но са сво јом су пру гом), та ко ђе не про из во ди 
би ло ка кве про це сне по сле ди це. На и ме, за овај по сту-
пак би тан је ис каз Ал ми на Ха зи ро ви ћа и чи ње ни це ко је 
је из нео том при ли ком, та ко да је без зна ча ја што је, у 
при су ству су пру ге Ли ди је, као основ ног пред ла га ча, у 
кон крет ној су и ту а ци ји са слу шан у свој ству све до ка;

Та ко ђе, тач на чи ње ни ца да ни је дан члан пр во сте пе ног 
Ве ћа ни је био спе ци ја ли ста ги не ко ло ги је и аку ше р ства, 
не пр о из во ди про це сне по сле ди це. На и ме, пр во степ но 
Ве ће је има ло у то ку до ка зног по ступ ка, на рас по ла га-
њу мо гућ ност ан га жо ва ња тре ћих ли ца са екс перт ским 

зна њи ма, уко ли ко то Ве ће на ђе да је по треб но, та ко да 
чи ње ни ца што ни ко од чла но ва овог Ве ће ни је спе ци-
ја ли ста ги не ко ло ги је и аку шер ства не ма прав ног зна-
ча ја и сва ка ко ни је „бит на по вре да по ступ ка“.

што се ти че при ме да ба из не тих у жал би, а ко је се од-
но се на не пот пу но и не тач но утвр ђе но чи ње нич но ста-
ње у овом пред ме ту, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске 
ко мо ре Ср би је је утвр ди ло сле де ће:

С об зи ром да је од стра не Ви шег јав ног ту жи ла штва у 
Но вом Па за ру на ло же на по нов на до пу на суд ско-ме ди-
цин ског ве шта че ња, пр во сте пе но Ве ће ни је ову чи ње ни-
цу, као ни пр во бит ни на лаз суд ско-ме ди цин ског ве шта-
че ња узе ло у об зир при до но ше њу оспо ре не од лу ке;

У обра зло же њу оспо ре не од лу ке се го во ри о „пре те-
ћем по ба ча ју“, а за не ма ру ју се прет ход но на ве де ни еле-
мен ти ко ји не дво сми сле но го во ре о „пре те ћем пре вре-
ме ном по ро ђа ју“, а што је си ту а ци ја ко ја је зах те ва ла 
знат но ак тив ни ји по сту пак ле ка ра;

У оспо ре ној од лу ци се на во де, али се не узи ма ју у об-
зир про пу сти ле ка ра, ко ји су утвр ђе ни спро во ђе њем ван-
ред ног спо ља шњег над зо ра 
струч но сти ра да у кон крет-
ној си ту а ци ји, од но сно они 
се об ја шња ва ју пре оп те ре ће-
њем ле ка ра то ком де жур ства, 
а не раз ма тра се оце на над-
зор ни ка да је у кон крет ној 
си ту а ци ји у ди фе рен ци јал-
ној ди јаг но зи тре ба ло узе ти у 
об зир и руп ту ру уте ру са, као 
и кон ста та ци ја о из о стан ку 
де кур зу са;

По гре шно се про це њу је ве-
ро ват но ћа пре жи вља ва ња у 
слу ча ју ра ђа ња у 26. ге ста-
циј ској не де љи. С об зи ром 
да је плод био те жи не 1.080 
гра ма, у на шим усло ви ма 
пра во вре ме но и аде кват но 
збри ња ва ње омо гу ћа ва пре-
жи вља ва ње у ви ше од 50% 
слу ча је ва;

У оспо ре ној од лу ци пр во-
сте пе ног Ве ћа пре ци зно се 
на во де оба ве зе ле ка ра на оба ве шта ва ње па ци јен та, али 
се за не ма ру је чи ње ни ца да је то у од но су на нео п ход не 
ди јаг но стич ке по ступ ке – ул тра звуч ни и кар ди о то ко-
граф ски пре глед, то у нај ве ћој ме ри би ло пре пу ште но 
ме ди цин ским се стра ма. На и ме, у кон крет ној си ту а ци ји 
аде ква тан раз го вор са па ци јент ки њом и ње ним су пру-
гом је би ла не из о став на оба ве за ле ка ра;

У сво јој из ја ви па ци јент ки ња Ли ди ја Ха зи ро вић на-
во ди да је од при је ма у 11,30 до 13,30 има ла ве о ма ин-
тен зив не бо ло ве, чи ји ка рак тер ве о ма де таљ но опи су-
је, а због че га је у два на вра та од ме ди цин ских се ста ра 
зах те ва ла да о то ме оба ве сте де жур ног ле ка ра, а чи ја 
је не по сред на ин тер вен ци ја из о ста ла; 

Та ко ђе, Ли ди ја Ха зи ро вић ис ти че у сво јој из ја ви да 
је у 13,30 из гу би ла свест и да је због то га пре ба че на у 
„шок“ со бу. С об зи ром да де кур зус ни је во ђен, би ло је 

нео п ход но да се, по ред чи та ња пи са них из ја ва, ме ди-
цин ске се стре ко је су ра ди ле у тој сме ни, са слу ша ју на 
глав ној рас пра ви, а у свој ству све до ка.

Ово ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је 
је та ко ђе има ло у ви ду и сле де ће чи ње ни це:

Пре ма на ла зу ин тер не кон тро ле и свим оста лим на-
ла зи ма, као и из ја ва ма са мих ак те ра, ра ди ло се о ви-
со ко ри зич ној труд но ћи ко ја је и прет ход но мо ра ла да 
бу де кон тро ли са на у тер ци јар ној здрав стве ној уста но-
ви. С об зи ром на то, по сто ја ла је на ро чи та оба ве за да се 
кри тич ног да на, ка да су се ја ви ле озбиљ не те го бе ко је су, 
без об зи ра на узрок, не по сред но угро жа ва ле труд ни цу и 
плод, раз мотрe усло ве за без бе дан тран спорт ове труд-
ни це у тер ци јар ну уста но ву, на да љи трет ман. Уко ли ко 
би се про це ни ло да је то због те шког ста ња ри зич но, по-
сто ја ла је оба ве за да се од мах по при је му ове труд ни це, 
ор га ни зу је кон зи ли јум и, без од ла га ња, до не се од лу ка 
о не по сред ном збри ња ва њу пре те ћег по ро ђа ја (а не по-
ба ча ја). На и ме, на при је му Ли ди је Ха зи ро вић је и упи-
са на ди јаг но за „PPI (par tus pra e tem po ra ri su im mi nens)“ 

на шта су ука зи ва ле при сут-
не кон трак ци је (у те ра пи ји 
су да ти и то ко ли ти ци), као 
и по да так о ве о ма сна жним 
по кре ти ма пло да;

Не спор но је да је па ци јент-
ки ња од би ла ул тра звуч ни и 
кар ди о то ко граф ски пре глед, 
као је ди не по у зда не ме то де 
утвр ђи ва ња ста ња пло да и 
евен ту ал не руп ту ре уте ру са. 
Ме ђу тим, по сто ја ла је оба ве-
за да уме сто ме ди цин ске се-
стре, упра во ле кар пре у зме 
на се бе оба ве зу ин фор ми-
са ња па ци јент ки ње и ње ног 
су пру га о нео п ход но сти тих 
пре гле да и ри зи ка уко ли ко 
се они не оба ве. Та ко ђе, на-
ве де ни пре гле ди су мо гли да 
бу ду по ку ша ни знат но ра ни је 
то ком по по дне ва, кри тич ног 
да на, ка да је до шло до сми-
ри ва ња бо ло ва;

На осно ву на ла за ван ред ног спо ља шњег струч ног над-
зо ра не дво сми сле но пр о ис ти че да је у ди фе рен ци јал-
ној ди јаг но зи те го ба, тре ба ло узе ти у об зир и мо гућ ност 
руп ту ре уте ру са, упр кос то ме што је то ве о ма не у о би-
ча је на ком пли ка ци ја у 26. не де љи ге ста ци је. Та ко ђе се 
кон ста ту ју про пу сти у во ђе њу ме ди цин ске до ку мен та-
ци је, од но сно пот пу ног из о стан ка де кур зу са;

Из Ми шље ња суд ско-ме ди цин ских ве шта ка, као и на 
осно ву ди на ми ке кли нич ких по ре ме ћа ја не дво сми сле но 
про ис ти че да је до руп ту ре уте ру са и след стве не смр ти 
пло да до шло не по сред но пре или у ра ној фа зи хо спи-
та ли за ци је. Не ма ни ка квих еле ме на та за ти ху руп ту ру 
уте ру са, ко ја се у спи си ма овог пред ме та по ми ње;

С об зи ром на ста ње труд ни це, био је нео п хо дан знат-
но ин тен зив ни ји над зор са ре дов ном кон тро лом ви тал-
них функ ци ја и во ђе њем де кур зу са;
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Би ло је нео п ход но да се од би ја ње па ци јент ки ње и 
ње ног су пру га – да се нео п ход на хит на хи рур шка ин-
тер вен ци ја оба ви у Но вом Па за ру, еви ден ти ра у ме ди-
цин ској до ку мен та ци ји (у ви ду пи са ног ус кра ћи ва ња 
„ин фор ми са ног“ при стан ка на пред ло же ну ме ди цин-
ску ме ру), као и њи хо ва пи са на из ја ва да су упо зна ти 
и да при хва та ју (на сво ју од го вор ност) све ри зи ке тран-
спор то ва њу у Кра гу је вац;

У от пу сној ли сти ни је, као от пу сна ди јаг но за еви ден-
ти ра на „руп ту ра уте ру са“;

Та ко ђе, у оспо ре ној од лу ци пр во сте пе ног Ве ћа кон-
ста то ва но је (по гре шно) да др Му а мер шкри ељ ни је ди-
сци плин ски ка жња ван, а што је не тач но има ју ћи у ви ду 
Ре ше ње ВД ди рек то ра Оп ште бол ни це у Но вом Па за ру 
бр. 215 од 29. ав гу ста 2014. го ди не, ко јим је др Му а ме-
ру шкри е љу из ре че на ди сци плин ска ме ра „уда ље ња 
са ра да без на кна де у тра ја њу од пет рад них да на због 
не по што ва ња рад не ди сци пли не и по вре де про фе си-
о нал не ду жно сти у сми слу чла на 179. став 3. тач ка 8. 
За ко на о ра ду, а ко је је тра ја ло по чев од 01. сеп тем бра 
2014. го ди не и за кључ но са 05. сеп тем бром 2014. го ди не 
и то упра во због то га што: „...За по сле ни Шкри ељ др Му
а мер учи нио је по вре ду рад не оба ве зе од но сно по вре ду 
про фе си о нал не ду жно сти у ле че њу па ци јент ки ње Ха
зи ро вић Ли ди је...“.

У сми слу све га на пред на ве де ног, ово Ве ће Вр хов ног 
су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је за кљу чи ло да су 
на во ди из пред мет не жал бе, осно ва ни у јед ном де лу, 
од но сно да пр во сте пе но ве ће Су да ча сти Ре ги о нал не 
ле кар ске ко мо ре за цен трал ну и за пад ну Ср би ју ни је 
из вр ши ло оце ну свих из ве де них до ка за у пот пу но сти, 
ни по је ди нач но ни до во де ћи их у ме ђу соб ну ко ре ла-
ци ју, те да је из ве ло по гре шан за кљу чак и до не ло по-
гре шну од лу ку, од но сно да је до шло до по гре шне при-
ме не ма те ри јал ног пра ва, те да је осло ба ђа ју ћа од лу ка 
пр во сте пе ног Ве ћа нео сно ва на у це ло сти.

При ли ком од ме ра ва ња и од лу чи ва ња о из ре че ним 
ди сци плин ским ме ра ма, Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле-
кар ске ко мо ре Ср би је је, по ред свих на пред утвр ђе них 
окол но сти и про пу ста од го вор них ле ка ра у пру жа њу 
ме ди цин ске по мо ћи па ци јент ки њи Ли ди ји Ха зи ро вић, 
по себ но це ни ло и олак ша ва ју ће окол но сти у кон крет-
ном слу ча ју. Та ко је при ли ком од лу чи ва ња и из ри ца ња 
ди сци плин ске ме ре од го вор ној др Аји ши Хај ро вић, као 
олак ша ва ју ћу окол ност ово Ве ће це ни ло део Ми шље-
ња ле ка ра ве шта ка са Ин сти ту та за суд ску ме ди ци ну 
„Ми ло ван Ми ло ва но вић“ из Бе о гра да Дел. бр. 197/14 од 
30. де цем бра 2014. го ди не у ко јем се на во ди сле де ће: „...
VI II На кра ју, и по ред све га го ре на ве де ног, не мо же се са 
си гур но шћу твр ди ти да је у Но вом Па за ру мо гла да се 
спре чи штет на по сле ди ца, од но сно не по вољ ни ис ход 
труд но ће...“. Це ни ло је и чи ње ни цу да др Аји ша Хај ро-
вић ни је ди сци плин ски ка жња ва на. 

Та ко ђе, на из ри ца ње др Аји ши Хај ро вић пред мет не 
ди сци плин ске ме ре у нај кра ћем (про пи са ном) тра ја-
њу ути ца ле су и окол но сти утвр ђе не у Оп штим на по-
ме на ма у Из ве шта ју о из вр ше ној ван ред ној про ве ри 
ква ли те та струч ног ра да на Ги не ко ло шко-аку шер ском 
оде ље њу Оп ште бол ни це Но ви Па зар од стра не струч-
них над зор ни ка Ин сти ту та за јав но здра вље Ре пу бли ке 

Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“ бр. 020-2398/1 од 25. 
апри ла 2014. го ди не у ко јем се на во ди да: „...у де жур ству 
по сао оба вља са мо је дан спе ци ја ли ста, ко ји по кри ва 
при јем, по ро ђај ну са лу и оде ле ње, а у слу ча ју по тре бе 
за опе ра тив ним ре ше ве њем, по зи ва се при пра ван ле
кар...“, а ка ко је утвр ђе но, у спор ном пе ри о ду 08. де цем-
бра 2013. го ди не, у де жур ству др Аји ше Хај ро вић: „...на 
оде ље њу се на ла зи 17 па ци јент ки ња...“, као и За кљу чак 
над зо ри ка да: „...ка дров ска опре мље ност ги не ко ло ги је 
и аку ше р ства Оп ште бол ни це у Но вом Па за ру ни је за
до во ља ва ју ћа и да би де жур ства тре ба ли да по ве ћа ју 
са 2 ле ка ра у сме ни..“.

На из ри ца ње ме ре Јав на опо ме на од го вор ном др Му-
а ме ру шкри е љу, по ред на пред утвр ђе них про пу ста, ово 
Ве ће је це ни ло чи ње ни цу да је овај ле кар (по при је му 
де жур ства) ипак бла го вре ме но по ста вио ис прав ну ди-
јаг но зу, а Ве ће је це ни ло и део Ми шље ња ле ка ра ве шта-
ка са Ин сти ту та за суд ску ме ди ци ну „Ми ло ван Ми ло ва-
но вић“ из Бе о гра да Дел. бр. 197/14 од 30. де цем бра 2014. 
го ди не у ко јем се на во ди сле де ће: „...VI II На кра ју, и по
ред све га го ре на ве де ног, не мо же се са си гур но шћу твр
ди ти да је у Но вом Па за ру мо гла да се спре чи штет на 
по сле ди ца, од но сно не по вољ ни ис ход труд но ће. По ред 
то га, не мо же се са си гур но шћу твр ди ти да би па ци
јент ки њи би ла очу ва на ре про дук тив на функ ци ја, од но
сно да би опе ра тив ним за хва том мо гла да се „са чу ва“ 
ма те ри ца, да је у бол ни ци у Но вом Па за ру од мах по сле 
ура ђе ног ул тра звуч ног пре гле да и кон ста то ва не смр
ти пло да би ла ура ђе на хит на опе ра ци ја...“.

Ко нач но, ово Ве ће Вр хов ног су да ча сти је за кљу чи ло 
да ће из вр ше ње из ре че них, упра во ових, ди сци плин-
ских ме ра у до вољ ној ме ри оства ри ти сво ју по прав ну 
функ ци ју код од го вор них ле ка ра, као и да ће оства ри ти 
у пот пу но сти и ефе кат ге не рал не пре вен ци је у од но су 
на све оста ле чла но ве Ле кар ске ко мо ре Ср би је, па је ово 
Ве ће Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је је по 
пред мет ној жал би до не ло Од лу ку као у дис по зи зи ву.

пред сед ник Ве ћа
Вр хов ног су да ча сти Ле кар ске ко мо ре Ср би је
мр сци. мед. Иви ца Ми ло са вље вић, 

ДО СТА ВљЕ НО:
Оп шта бол ни ца Но ви Па зар, 36300 Но ви Па зар;
др Аји ша Хај ро вић, 36300 Но ви Па зар;
др Му а мер шкри ељ, 36300 Но ви Па зар;
Ли ди ја и Ал мин Ха зи ро вић, 36300 Но ви Па зар;
адв. Ме срур шмр ко вић, 36300 Но ви Па зар;
 Суд ча сти РЛК за цен трал ну и за пад ну Ср би ју, 
34000 Кра гу је вац;
Ми ни стар ство здра вља РС, 11000 Бе о град;
Здрав стве на ин спек ци ја; 11000 Бе о град;
РФ ЗО; 11040 Бе о град;
а/а

С
ла ва Ле кар ске ко мо ре Ср-
би је, Све ти Вра чи Ко зма и 
Да мјан, све ча но је об ле же-
на у пе так 13. 11. 2015. го ди-

не у Све то сав ском до му у Ни шу. По 
дру ги пут од ре о сни ва ња Ко мо ре, 
до ма ћин сла ве био је Ниш, од но-
сно Ле кар ска ко мо ра за ју го и сточ-
ну Ср би ју, а уло га слав ског до ма ћи-
на при па ла је др Ми ла ну Си ми ћу, 
пред сед ни ку Управ ног од бо ра Ле-
кар ске ко мо ре. чин све ча ног пре-
се ца ња слав ског ко ла ча слу жи ли су 
све ште ни ци ни шке Са бор не цр кве, 
уз бла го слов епи ско па ни шког.

По ред број них при ја те ља и го сти-
ју Ле кар ске ко мо ре, Све ча ној ака-
де ми ји при су ства ли су и др жав ни 
се кре тар у Ми ни стар ству здра вља, 
проф. др Бе ри слав Ве кић, и као спе-
ци јал ни иза сла ник ми ни стра Ма-
рио Спа сић, ина че глав ни ко ор-
ди на тор рад не гру пе за су зби ја ње 
ко руп ци је у здрав ству. Они су, за-

У НИ шУ И БЕ О ГРА ДУ

Обе ле же на сла ва ЛКС

Одлуке Суда части
29 <

32 >



32 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // МАРт 2016 // // МАРт 2016 // ГЛАСНИК ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ // 33

јед но са ди рек тор ком Ле кар ске ко-
мо ре Ср би је, др Ве сном Јо ва но вић, 
ис та кли за до вољ ство из у зет но успе-
шном са рад њом Ко мо ре и ре сор ног 
Ми ни стар ства, на обо стра но за до-
вољ ство а, пре све га, у ко рист свих 
ле ка ра Ср би је, као чла но ва Ко мо-
ре. За до вољ ство до са да шњом са-
рад њом са Ко мо ром, уз же љу да та 
са рад ња убу ду ће бу де још бо ља, ис-
та кли су у по здрав ним обра ћа њи ма 
и гра до на чел ник Ни ша и пред сед-
ник Стал не кон фе рен ци је гра до ва 
и оп шти на Ср би је, проф. др Зо ран 
Пе ри шић, као и на род ни по сла ник 
Ду шан Ми ли са вље вић, пред став-
ник Од бо ра за здра вље и по ро ди цу 
На род не скуп шти не Ср би је. Све ча-
ност обе ле жа ва ња еснаф ске сла ве, 
сво јим при су ством уве ли ча ли су и 
пред став ни ци Ле кар ске ко мо ре Ре-
пу бли ке Срп ске, као и пред став ни ци 
ко мо ра фар ма це у та, би о хе ми ча ра, 
сто ма то ло га и, на рав но, Ко мо ре ме-
ди цин ских се ста ра и здрав стве них 
тех ни ча ра Ср би је.угледни гости поздрављају лекаре на прослави славе Свети Врачи козма и Дамјан у нишу
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С
ла ва Светих Вра ча, Да мја-
на и Ко зме, обе ле же на је и 
у Бе о гра ду, 14. 11. 2015. го ди-
не у Са бор ној цр кви, где је, 

по оба вље ној слу жби, ко лач бла-
го сло вио Па три јарх срп ски, го спо-
дин Ири неј и за же лео успе ха у ра-
ду свим ле ка ри ма ко ји не се бич но 
оба вља ју свој по зив и баш као Свети 
Вра чи, бри ну о па ци јен ти ма.

Ре ги о нал на ле кар ска ко мо ра Бе-
о гра да је ка сни је упри ли чи ла при-
го дан кок тел ко ме су при су ство ва-
ле ко ле ге и у при год ној ат мос фе ри 
има ли при ли ке да се упо зна ју и 
раз ме не, углав ном, струч на ис ку-
ства. //
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