
 

 
 
 

 

 

 

    ЛЕКАРСКА КОМОРА СРБИЈЕ  ●  SERBIAN MEDICAL CHAMBER 

РЕГИОНАЛНА ЛЕКАРСКА КОМОРА ВОЈВОДИНЕ  

_______________________________________________________________________________________ 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ 

члановима ЛКС у вези са обнављањем лиценце  

 

Поштовани, 

 

Обавештавамо Вас да Регионална лекарска комора Војводине, у складу са Правилником о 

ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора 

здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 76/22), спроводи поступак обнављања лиценце 

за све лекаре - чланове Коморе који поседују лиценцу. 

 

Обнављање лиценце врши се на лични захтев члана Коморе. 

 

Форму захтева за обнову лиценце можете да преузмете са сајта Лекарске коморе Србије и 

Регионалне лекарске коморе Војводине. 

 

Поред захтева, неопходно је да доставите и сва документа наведена у обрасцу Захтева за 

обнављање лиценце. 

 

Надлежна Регионална лекарска комора издаје потврду о броју бодова које је лекар сакупио у 

току периода важења лиценце. 

 

Захтев и потребне доказе за обнављање лиценце можете да поднесете лично, путем поште 

или електронском поштом (потписан и скениран) на адресу: 

Регионална лекарска комора Војводине, Булевар ослобођења 46а, 21000 Нови Сад 

rlkv@lkv.org.rs 

 

Захтев за обнављање лиценце лекари, којима је издато Решење у складу са чл. 13. 

Правилника (о продужењу рока за испуњавање услова за обнављање лиценце), као и потврде 

о учествовању на програмима континуиране едукације током периода важења лиценце, се 

подносе најкасније 60 дана пре истека рока одређеног у решењу. 

 

За сва додатна појашњења можете се обратити стручној служби Регионалне лекарске коморе 

Војводине телефоном или електронском поштом. 

 

НАПОМЕНА: Обавеза сакупљања бодова у складу са чл. 8. Правилника постоји од 

01.01.2010. год. (укупан број потребних бодова је 140, с тим да у свакој лиценцној години 

мора бити сакупљено најмање 10 бодова). 

 

Неопходно је да, уколико то већ нисте учинили, у складу са ЗКЗР и Статутом ЛКС, 

измирите дуговани износ чланарине за протекли период важења лиценце. 

 

Стручна служба РЛК Војводине 
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