
Os  : 
На  основу  члана  27.  Статута  Лекарске  коморе  Србије  Скупштина  Лекарске  коморе 
Србије на седници одржаној дана  20.06.2008. године донела је

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ 
ЛЕКАРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ

Члан 1.

Члан 17. став 1. Пословника о раду Скупштине Лекарске коморе Србије мења се гласи:
``Седница  Скупштине  може  бити  сазвана  као  конститутивна,  редовна,  ванредна  и 
ванредна телефонска седница.``

У члану 17. Пословника о раду Скупштине Лекарске коморе Србије  иза става 4. додаје 
се нови став 5 који гласи:
``Ванредну  телефонску  седницу  Скупштине  ЛКС  сазива  Председник  Скупштине  на 
образложени предлог Управног одбора, Надзорног одбора, регионалне Коморе или ¼ 
чланова Скупштине Коморе, у року од 5 дана од дана пријема предлога. У случају да 
председник Скупштине на сазове ванредну телефонску седницу у року од 5 дана од 
дана пријема предлога, седницу може сазвати предлагач у даљем року од 5  дана. 
Материјал за ванредну телефонску седницу доставља се члановима Скупштине ЛКС 
непосредно  пре седнице.``

Став 5. постаје став 6, став 6 постаје став 7, став 7 постаје став 8, став 8 постаје став 9, 
став 9 постаје став 10, став 10. постаје став 11 и став 11. постаје став 12.

Члан 2.

Мења се и допуњује Пословник о раду Лекарске коморе Србије,  у одељку V `` РАД 
СКУПШТИНЕ`` , тако да се иза члана 39. Пословника  додаје нова тачка `` г``и члан 39а, 
`` Одлучивање и гласање у ванредним ситуацијама`` и који гласи:

`` У ванредним ситуацијама кад је неопходно да Скупштина ЛКС донесе Одлуку, која не 
трпи одлагање, а нарочито у случајевима кад је неопходно усагласити одредбе Статута 
ЛКС или других општих аката ЛКС са позитивним прописима,а предлог одлуке, која је 
предмет  ванредне  телефонске  седнице  је   већ  био  на  дневном  реду  редовне  или 
ванредне  седнице  Скупштине  ЛКС,  али  због  недостатка  потребне  већине  за 
одлучивање  одлука  није  донета  ,Председник  Скупштине  ЛКС може  одлучити  да  се 
приступи гласању од стране чланова Скупштине ЛКС путем телефона, а у складу са 
одредбама  Пословника о раду Скупштине ЛКС које се односе на потребну већину за 
доношење одлуке( телефонска седница).

У складу са одлуком Председника Скупштине ЛКС, из предходног става овог члана, 



стручна служба ЛКС организује гласање чланова Скупштине ЛКС и о томе сачињава 
записник. Председник Скупштине присуствује позивању чланова Скупштине ЛКС, где се 
преко интерфона утврђује идентитет чланова Скупштине ЛКС. Записник о телефонском 
гласању усваја се на првој следећој седници Скупштине ЛКС``

Члан 3.

Све остале одредбе Пословника о раду Скупштине ЛКС остају на снази.

Члан 4.

Измене и допуне Пословника о раду Скупштине ЛКС ступају на снагу даном доношења.

Београд, 20.06.2008.                                               Председник
                                                                         Скупштине Лекарске коморе Србије

                                                                        __________________________________
                                                                        Проф. Др сц мед Милан Антонић


